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1 JOHDANTO 

Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä on esiintynyt kautta aikojen. Sen esiin tuloa on 
suojannut salaisuus ja tabunomainen vaikeneminen. Kun kahdeksankymmentäluvulla 
salaisuus alkoi murtua ja siitä oltiin valmiita julkisesti keskustelemaan, tämän ongelman 
tunnistaminen kävi mahdolliseksi. Myös aikuiset, jotka tähän asti olivat olleet eristettyinä 
ja yksin näiden vaikeiden lapsuudenkokemustensa kanssa, uskaltautuivat yhä useammin 
hakemaan apua ongelmiinsa. Sen seurauksena lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
problematiikka tuli osaksi erilaisten auttamistahojen työkäytäntöä. Tarvittiin uusia 
työmenetelmiä niin selvitysten tekemiseen kuin hoitotyöhön.  

Työskennellessämme psykologeina Jyväskylän perheneuvolassa olimme joutuneet 
paneutumaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön sekä selvitysten tekijöinä että 
psykoterapeutteina. Tämä työ sai meidät vakuuttumaan siitä, miten vaurioittava 
seksuaalisen hyväksikäytön kokemus on lapselle. Ilman kuntoutusta ja asian käsittelyä 
hyväksikäytön traumaattiset vaikutukset säilyvät koko elämän ajan ja niillä on taipumus 
myös siirtyä sukupolvelta toiselle.  

Perheneuvolaan hakeutui myös aikuisasiakkaita, jotka halusivat käsitellä lapsuuden 
vaikeita kokemuksiaan ja vapautua koko elämää varjostavasta vaietusta ongelmasta. 
Koska avun tarvitsijoita oli useampia, syntyi ajatus kehittää ryhmäterapeuttinen 
työmenetelmä näiden aikuisten auttamiseksi. Sen lisäksi, että ryhmäterapialla voitiin 
säästää niukkoja resursseja auttamalla useampia asiakkaita samalla kertaa, se osoittautui 
erittäin hyödylliseksi työskentelymenetelmäksi.  

Olimme hankkineet erikoistumiskoulutuksen perheterapiaan ja työskennelleet erilaisten 
ryhmien parissa. Yhdessä tuntui turvallisemmalta lähteä kohti uutta ja sisällöltään 
ahdistavaa aluetta. Suunnitellessamme ryhmän toteuttamista löysimme muissa 
yhteyksissä käyttökelpoisiksi toteamiamme työvälineitä, joita päätimme kokeilla. 
Omaksumamme ajattelu- ja toimintatavan mukaan oma tehtävämme oli tutkia yhdessä 
ryhmän jäsenten kanssa hyväksikäyttökokemuksia ja niiden vaikutusta heidän 
elämässään. Tämä lähestymistapa korostaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Samalla kun 
osallistujat ovat voineet hyötyä ryhmässä käydyistä keskusteluista ja niissä tehdyistä 
harjoituksista, myös meissä on tapahtunut muutosta ja olemme oppineet jatkuvasti uutta. 
Tällä tavalla olemme olleet yhteisellä matkalla, jota aloittaessamme lähdimme meille 
ennestään tuntemattomille vesille.  

Alusta asti dokumentoimme ennen ryhmän alkua käymämme keskustelut ja havaintomme 
ja ajatuksemme sen jälkeen. Kahden terapeutin yhteistyö teki mahdolliseksi sen, että 
toinen saattoi kirjata ryhmässä käytyjä keskusteluja myös istuntojen aikana. Tämä 
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materiaali on tarjonnut mahdollisuuden elävöittää tekstiämme ryhmän jäsenten omilla 
kommenteilla. Muistiinpanoistamme välittyy myös kokemuksen myötä kasvava 
varmuutemme, innostuksemme ja ilomme työn tuottamista tuloksista. Vaikka pitkän 
työpäivän jälkeen terapiaryhmän aloittaminen tuntui usein väsyttävältä, ryhmän 
intensiivinen tunnetyöskentely tempasi meidät mukaansa innostaen ja auttaen jaksamaan. 

Tärkeimpiä käyttämiämme menetelmiä on ollut kirjoittaminen. Saadessamme tilaisuuden 
jakaa yhä uudelleen ryhmän jäsenten koskettavia, järkyttäviä ja hämmästyttäviä 
kertomuksia traumaattisista kokemuksistaan ja selviytymisestä elämässään vakuutuimme 
siitä, että nämä kertomukset voisivat olla avuksi monelle muullekin. Koska useimmat 
osallistujat olivat ilmaisseet halunsa auttaa toisia samassa asemassa olevia, meille syntyi 
ajatus yhdistää omat kokemuksemme ja havaintomme näiden elämäntarinoiden kanssa 
kirjaksi, joka voisi toisaalta rohkaista niitä hyväksikäytettyjä, jotka eivät vielä ole 
uskaltautuneet hakemaan apua, ja samalla toimia oppikirjana työntekijöille, jotka ovat 
kiinnostuneita näistä asioista. 

Toivomme, että tämä kirja onnistuu välittämään osallistujien oman äänen heidän omilla 
sanoillaan. 
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2 LAPSEN NORMAALI SEKSUAALINEN KEHITYS 

Pieni lapsi on tiedonhaluinen ja kiinnostunut itsestään ja ympäristöstään. Myös 
seksuaalisuuden suhteen hän on utelias. Luonnollinen seksuaalinen tutkiminen 
merkitseekin lapselle tiedon keräämistä. Lapset tutkivat toinen toistensa ruumiita 
katselemalla ja koskettelemalla (esim. lääkärileikit) samalla tavalla kuin he tutkivat eri 
sukupuolten välisiä rooleja ja käyttäytymistä (esim. kotileikit) (Johnson, 1998). Lapsi 
leikkii näitä normaaleja seksuaalisia leikkejään samanikäisten ja samankokoisten kanssa 
ja ne vastaavat hänen kehitystasoaan. Leikkiin osallistuminen on vapaaehtoista. 
Useimmat seksuaaliset leikit tapahtuvat lasten kesken, joilla on myös muita yhteisiä 
leikkejä ja muitakin kavereita kuin ne, joiden kanssa näitä leikkejä leikitään.  

Lapsen normaali seksuaalinen leikki on kestoltaan ja toistuvuudeltaan rajattua ja sitä 
esiintyy useassa vaiheessa hänen elämäänsä (Johnson, 1998). Hänen uteliaisuutensa on 
tasapainossa suhteessa hänen haluunsa tutkia muitakin elämän ilmiöitä. Luonnollinen ja 
terve seksuaalinen tutkiminen saattaa aiheuttaa lapsessa hämmennystä, mutta ei 
tavallisesti herätä hänessä syviä vihan, häpeän, pelon tai ahdistuksen tunteita. Lapsen 
normaaliin seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvät tunteet ovat yleensä harmittomia ja 
spontaaneja. Jos aikuinen kieltää lasta leikkimästä seksuaalisia leikkejä, ne vähenevät 
ainakin aikuisen nähden. 

2.1 Esikouluikäiset lapset 

Lapsi löytää normaalisti omat erogeeniset alueensa jo vauvaiässä ja tuntee niiden 
koskettelusta mielihyvää (Johnson, 1998). Hänen normaaliin seksuaaliseen 
käyttäytymiseensä voi liittyä sukuelinten hankaamista esim. vaippoja vaihdettaessa, 
nukkumaan mennessä, jännittyneenä tai peloissaan ollessa. Huolestuttavaa 
käyttäytyminen on silloin, kun hän jatkuvasti koskettelee sukuelimiään julkisesti 
kielloista huolimatta tai sulkeutuu pois normaaleista lapsuuden toiminnoista kuten 
leikistä. Lapsi on normaalisti kiinnostunut myös alastomuudesta. Hän tarkastelee toisia ja 
on itse mielellään alasti, mutta tämä kiinnostus on rajattua eikä jatkuvaa. Vauvan 
syntyminen kiinnostaa häntä myös ja hän kyselee siitä mielellään. Joskus hän saattaa 
tutkimisen halusta panna esineitä sukuelimiinsä. Tämä kaikki on kuitenkin ajoittaista, ei 
päivittäin toistuvaa tai pysyvää käyttäytymistä. 
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2.2 Kouluikäiset lapset 

Kouluikäinen on kiinnostunut ja kyselee sukuelimistä, rinnoista, yhdynnästä ja vauvoista 
(Johnson, 1998). Hän on utelias ja saattaa kurkistella ihmisiä, jotka ovat kylpyhuoneessa. 
Hän saattaa käyttää ”rumia” sanoja kylpyhuonetoimista, sukuelimistä ja seksistä. 
Lääkärileikit kiinnostavat edelleen kuten esikouluiässä.  

Sekä pojat että tytöt ovat kiinnostuneita vauvan syntymisestä ja haluavat tietää siitä 
yksityiskohtia (Johnson, 1998). Tämän ikäiset saattavat näyttää sukuelimiä toisilleen. He 
ovat myös kiinnostuneet kakkaamisesta ja pissaamisesta ja keksivät näistä mielellään 
vitsejä, jotka tämän ikäisiä erityisesti naurattavat. Omien erogeenisten alueiden koskettelu 
tuntuu hyvältä ja niitä hangataan varsinkin jännittyneenä ollessa tai nukkumaan mennessä 
kuten nuorempanakin. Tässä iässä leikitään kotia, matkitaan isää ja äitiä ja etenkin takaa-
ajoleikit toista sukupuolta olevien lasten kanssa ovat suosittuja. Seksistä puhutaan 
ystävien kanssa ja keskustellaan tyttö/poikaystävän saamisesta. 

Oma yksityisyys tulee tärkeäksi ja esimerkiksi kylpyhuoneessa tai saunassa kouluikäiset 
usein haluavat olla yksin (Johnson, 1998). He katselevat alastonkuvia ja leikkivät 
ikätoveriensa kanssa pelejä, jotka liittyvät seksuaalisuuteen. Perheen tapojen mukaisesti 
he suutelevat tuttuja aikuisia tai sallivat näiden suudella itseään. He ovat uteliaita 
ikätoveriensa suhteen ja haluavat vertailla sukuelimiään näiden kanssa.  Tässä iässä heitä 
saattaa kiinnostaa myös koskea toisten samanikäisten toverien sukuelimiä, rintoja tai 
takapuolta.  

Kouluikäiset saattavat joskus teeskennellä olevansa vastakkaista sukupuolta (Johnson, 
1998). He voivat saada myös erektioita ja panna jotakin sukuelimiinsä tai peräaukkoonsa 
saadakseen fyysisiä tuntemuksia uteliaisuudesta ja tutkimisen halusta. He ovat 
kiinnostuneita yleensä siitä, miten lapset saavat alkunsa, ja eläinten 
parittelukäyttäytymisestä. Huolestuttavaksi samat käyttäytymisen piirteet muuttuvat 
silloin, kun lapsi käyttäytyy jatkuvasti, pakonomaisesti ja kielloista huolimatta kuvatuilla 
tavoilla tai pakottaa toiset leikkimään näitä leikkejä. 

Lasten omaehtoinen seksuaalinen käyttäytyminen ja kiinnostus omia ja toisten 
sukupuolielimiä kohtaan tuli esiin myös amerikkalaisessa tutkimuksessa (Wyatt, 
Newcomb & Riederle, 1993). Sen mukaan monet lapset tutkivat varhaislapsuudessaan 
omaa ruumistaan ja omia sukupuolielimiään ja etenevät myöhemmin tutkimaan 
leikkitovereidensa ruumista ja sukupuolielimiä. Omista ja tovereittensa seksuaalisista 
reaktioista oppiminen tekee tietä kasvavalle kiinnostukselle toisia, samaa tai eri 
sukupuolta olevia lapsia kohtaan. Viiden vuoden ikään ajoittuvan seksuaalisen 
aktiivisuuden huipun jälkeen lapset alkavat yhä lisääntyvässä määrin salata seksuaalista 
käyttäytymistään ja kiinnostustaan. He alkavat myös suojata yksityisyyttään 
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lähestyessään nuoruusikää ja havaitessaan, että yhteiskunta on taipuvainen paheksumaan 
avointa seksuaalista toimintaa. 

2.3 Nuoruusikä 

Murrosiässä normaalin biologisen, fysiologisen ja psyykkisen kasvun ja kypsymisen 
myötä lapsesta tulee nuori, jonka suhde seksuaalisuuteen muuttuu luonteeltaan yhä 
aikuisemmaksi. Samalla tavalla kuin hän ottaa hallintaansa omaa elämäänsä koskevaa 
päätöksentekoa, harjaantuu toiminnoissaan yhä itsenäisemmäksi ja rakentaa itsestään 
uudenlaista, aikuista minäkuvaa, hän ratkaisee oman suhteensa sekä omaan että toisten 
ihmisten seksuaalisuuteen. Seksiin liittyvät kysymykset voivat silloin kovastikin 
askarruttaa nuoren mieltä ja pelko, että olisi jotenkin erilainen kuin muut, tai huoli omasta 
ulkonäöstä voi olla todella ahdistavaa. Nämä huolet ja kysymykset eivät kuitenkaan 
normaalisti johda siihen, että nuori lamaantuu ja menettää toimintakykynsä, muuttuu 
ylivilkkaaksi, aggressiiviseksi tai seksuaalisesti ylivirittyneeksi. Tavallisesti seksuaaliset 
kokeilut tapahtuvat saman ikäisten kesken ja useimmiten seurustelusuhteissa. Vasta tässä 
ikävaiheessa on normaalia, että aikuismaiset seksuaaliset tunteet, toiveet ja tarpeet 
heräävät. Lapselle seksuaalisuus on vain yksi kiinnostuksen ja tiedonhalun kohde, mutta 
vasta nuoruusiässä hän saavuttaa kehitykselliset valmiudet seksuaalisuuteen aikuisessa 
mielessä. 

2.4 Milloin on syytä huolestua 

Huolestuttavaa on, jos lapsi tai nuori esiintyy jatkuvasti avoimen seksuaalisella tavalla 
viettelevästi, provosoivasti tai aggressiivisesti toisia lapsia, nuoria tai aikuisia kohtaan. 
Jos nuori pakottaa pienempiä lapsia seksuaalisiin toimintoihin kanssaan tai 
murrosikäisellä tytöllä on aikuisia miesystäviä, on syytä vakavasti epäillä hänen itsensä 
joutuneen hyväksikäytön kohteeksi. Kotoa karkailu, koulupinnaus, itsetuhoisuus, 
päihteiden ja huumeiden raju käyttö, aggressiivisuus ja masentuneisuus ovat nuoren 
tyypillisiä yrityksiä kertoa jostain todellisesta hädästä, joka voi liittyä mihin tahansa 
elämän alueen vaikeuksiin, joskus myös seksuaaliseen hyväksikäyttöön.    

Toni Cavanagh Johnsson (1998) on erottanut kaksikymmentä sellaista piirrettä, joiden 
esiintyminen lapsen käyttäytymisessä antavat aihetta huoleen. Jos aikuiset havaitsevat 
lapsella useampia tällaisista käyttäytymispiirteistä, joille he eivät löydä mitään järkevää 
selitystä, heidän on syytä kääntyä asiantuntijan puoleen tarkempien tutkimusten 
tekemiseksi. On tärkeää, että tutkimuksen tekee ammattihenkilö, jolla on tietoa lapsen 
normaalista seksuaalisesta kehityksestä ja hyväksikäyttöön liittyvistä ongelmista sekä 
taitoa haastatella lasta. On muistettava, että lapsen ongelmallisella käyttäytymisellä voi 
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olla myös muita syitä kuin seksuaalinen hyväksikäyttö. Liitteessä 1. on esitetty eri-
ikäisten lasten käyttäytymistä koskevia kuvauksia, joiden perusteella voi arvioida, milloin 
käyttäytyminen on normaalia, milloin on syytä huolestua ja milloin taas on etsittävä 
ammattiapua asian tarkempaa tutkimista varten. 

Jos lapsella esiintyy useampia seuraavista käyttäytymispiirteistä, on syytä harkita 
tarkempia tutkimuksia: 

1. Seksuaaliseen käyttäytymiseen yhdessä osallistuvilla lapsilla ei ole toistensa 
kanssa toimivaa leikkitoverisuhdetta. Lasten keskinäinen seksuaalinen leikki 
on vain yksi tavallisen leikin ulottuvuus ja sitä leikitään mieluiten samojen 
kavereiden kanssa, joiden kanssa leikit muutenkin sujuvat parhaiten. Lapset ovat 
myös selvillä seksuaalisen leikin tabuluonteesta ja valitsevat toverinsa niistä, 
jotka säilyttävät salaisuuden. 

2. Seksuaalinen käyttäytyminen tapahtuu eri-ikäisten ja erilaisessa 
kehitysvaiheessa olevien lasten kesken. Jos lapsen ympäristössä on saatavilla 
samanikäisiä leikkitovereita, hän tavallisesti hakeutuu heidän seuraansa. 
Kehityksessään viivästyneet tai heikot sosiaaliset taidot omaavat lapset saattavat 
suosia itseään nuorempaa seuraa. Yleissääntö on, että mitä suurempi seksileikkejä 
leikkivien lasten välinen ikäero on, sitä enemmän on aihetta olla huolissaan. 

3. Seksuaalinen käyttäytyminen on epätasapainossa muiden lapsen elämään ja 
harrastuksiin kuuluvien puolten kanssa. Lapset ovat kiinnostuneita tutkimaan 
erilaisia elämän ilmiöitä ja ajoittain tämä kiinnostus kohdistuu intensiivisemmin 
johonkin alueeseen. Yleensä he ovat kiinnostuneita monista eri asioista. Sama 
koskee myös seksuaalista käyttäytymistä. Jossakin vaiheessa he ovat hyvin 
kiinnostuneita saamaan tietoa seksuaalisuudesta ja toisena hetkenä heitä 
kiinnostaa, miten tiskikone toimii tai millä saa äidin suuttumaan. Silloin kun 
seksuaalisuus valtaa lapsen kiinnostuksen liiaksi, on syytä huolestua. Jos hän 
esimerkiksi mieluummin masturboi kuin osallistuu tavallisiin lapsuuden 
leikkeihin ja toimintoihin, on aihetta huoleen. 

4. Lapsella näyttää olevan liian paljon tietoa seksuaalisuudesta ja hänen 
käyttäytymisensä on aikuismaisen seksuaalista. Lapset saavat tietoa seksistä 
televisiosta, videoista, lehdistä, vanhemmiltaan, sukulaisilta, koulusta ja toisilta 
lapsilta. Karttunut tieto sulautuu yleensä ilman häiriöitä osaksi lapsen kehittyvää 
ymmärrystä seksistä ja seksuaalisuudesta. Kun lapselle on liiaksi paljastettu 
aikuisikään kuuluvaa seksuaalisuutta tai häntä on seksuaalisesti väärinkäytetty, 
hän saattaa puhua tai käyttäytyä tavalla, joka ei kuulu hänen ikäänsä tai 
kehitysvaiheeseensa. 
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5. Seksuaalinen käyttäytyminen poikkeaa merkittävästi muiden samanikäisten 
lasten käyttäytymisestä. Lapsen seksuaalinen käyttäytyminen riippuu hänen 
ympäristöstään (kodista, vanhempien asenteista, naapuristosta, kulttuurista, 
uskonnosta), jossa hän on kasvanut. Jos hänen seksuaalinen käyttäytymisensä 
poikkeaa selvästi muiden hänen ympäristössään olevien lasten käyttäytymisestä, 
on syytä huoleen.  

6. Seksuaalinen käyttäytyminen jatkuu huolimatta toistuvista ja selvistä 
vaatimuksista lopettaa se. Lapset oppivat yleensä suhteellisen nopeasti, että 
avoin seksuaalinen käyttäytyminen on kiellettyä. Lasten seksuaalinen 
käyttäytyminen, joka jatkuu aikuisten nähden huolimatta kielloista tai 
rangaistuksista, saattaa olla tietoinen tai tiedostamaton osoitus avun tarpeesta. 
Lapsi jatkaa käyttäytymistään, ”avun huutoaan”, kunnes aikuiset kiinnittävät 
siihen huomiotaan ja muuttavat seksuaalisen käyttäytymisen takana olevia syitä. 
Lapset, joita on seksuaalisesti hyväksikäytetty, saattavat viestittää siitä 
käyttäytymällä seksuaalisesti.  

7. Lapsi näyttää olevan kyvytön lopettamaan seksuaalista käyttäytymistään. 
Jotkut lapset näyttävät olevan pakotettuja jatkamaan seksuaalista 
käyttäytymistään, vaikka heitä kielletään, rangaistaan tai moititaan siitä. Yleensä 
tämän tyyppisen käyttäytymisen takana ovat tuskalliset muistot kokemuksista, 
jotka ovat olleet joko ylistimuloivia tai ylittäneet lapsen kyvyn ymmärtää 
tapahtunutta. Lapsi voi reagoida ahdistavia tunteita herättäviin muistoihin 
masturboimalla tai käyttäytymällä muulla seksuaalisella tavalla. Rajojen 
asettaminen ei vaikuta tällaiseen käyttäytymiseen, jota ylläpitää ahdistus, 
syyllisyys tai pelko, eikä se ole lapsen tietoisesti hallittavissa. Seksuaalinen 
käyttäytyminen on silloin keino selvitä ylivoimaisiksi käyvistä tunteista.  

8. Toiset valittavat lapsen seksuaalisesta käyttäytymisestä tai se herättää heissä 
vihamielisyyttä. Kun kysymyksessä on luonnollinen ikään kuuluva seksuaalinen 
leikki, lapset osallistuvat siihen vapaaehtoisesti eikä siitä juuri kerrota muille. Jos 
joku lapsi valittaa tällaisesta leikistä, se on merkki siitä, että käyttäytyminen on 
hämmentänyt häntä, ja tällainen valitus tulisi ottaa vakavasti. Ala-asteikäiset 
pojat ja tytöt leikkivät keskenään myös takaa-ajoleikkejä, joihin kuuluu toistensa 
tekemisistä ”valittaminen”, ja aikuisen silmälläpitoa tarvitaankin havainnoimaan, 
jos leikki lakkaa olemasta hauskaa tai siinä aletaan käyttää pakkokeinoja.   

9. Lapsi kohdistaa aikuiseen seksuaalista käyttäytymistä, joka saa tämän 
tuntemaan itsensä hämmentyneeksi ja olonsa epämukavaksi. Lapset halaavat 
aikuisia ja antavat heille suukkoja. Nämä ovat yleensä välittömiä kiintymyksen 
osoituksia tai tapahtuvat vanhempien ehdotuksesta ja tavallisesti jollekin 
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sukulaiselle. Kun lapsi jatkaa aikuisen koskettelua tavalla, joka kuuluu enemmän 
aikuisten väliseen seksuaaliseen kanssakäymiseen, tarjoutuu seksuaaliobjektiksi 
tai anoo seksuaalista koskettamista aikuiselta, on syytä huolestua. 

10. Lapsi (neljävuotias tai sitä vanhempi) ei osaa pitää kiinni omista rajoistaan 
eikä kunnioita toisten yksityisyyttä. Lapset, jotka kasvavat kodissa, jossa 
heidän henkilökohtaisia rajojaan on rikottu käyttämällä heitä hyväksi 
emotionaalisesti, fyysisesti ja/tai seksuaalisesti, eivät opi henkilökohtaisen 
yksityisyyden ja koskemattomuuden kirjoittamattomia lakeja. 

11. Lapsen seksuaalinen käyttäytyminen toistuu lisääntyvässä määrin, tulee yhä 
intensiivisemmäksi ja käy ajan myötä yhä tunkeutuvammaksi. Lapsen 
luonnollinen, terve seksuaalinen käyttäytyminen on satunnaista, sitä esiintyy 
suhteellisen harvoin ja tavallisesti toisten tietämättä ja näkemättä. Jos 
kouluikäisen lapsen seksuaalinen käyttäytyminen tunkeutuu yli toisten 
emotionaalisten tai fyysisten rajojen, lisääntyy ajan myötä ja toistuu usein 
aikuisten nähden, on syytä huolestua. 

12. Lapsen seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyy voimakasta pelkoa, ahdistusta, 
syvää häpeää tai syyllisyyttä. Lapsen ikään kuuluviin seksuaalisiin tunteisiin ei 
liity mitään pelottavaa. Käyttäytyminen on spontaania, se saa lapsen joko 
kikattamaan tai se tuntuu hänestä hassulta. Korkeintaan hän kokee itsensä 
hämmentyneeksi, jos aikuinen huomaa hänen seksuaalisen käyttäytymisensä. 
Tämä hämmennys on erilaista kuin se syvä häpeän, syyllisyyden ja pelon tunne 
niillä lapsilla, jotka on huiputettu, pakotettu, lahjottu tai saatu uhkailun avulla 
mukaan seksuaaliseen toimintaan aikuisen kanssa. 

13. Lapsi hakeutuu pitkäjänteiseen aikuismaiseen seksuaaliseen 
käyttäytymiseen toisten lasten kanssa. Normaalisti lasten seksuaalinen 
käyttäytyminen toisten lasten kanssa on satunnaisia, yksittäisiä tapahtumia, 
joiden tarkoitus on pääasiassa tutkia ja tyydyttää uteliaisuutta. Jos lapsi ei saa 
riittävästi vanhempien huomiota ja emotionaalista lämpöä, hän kokee itsensä 
yksinäiseksi. Jos tällainen lapsi on elänyt ympäristössä, jossa hänet on liian 
aikaisin seksualisoitu ja/tai hän on oppinut, että seksuaalisuus on samaa kuin 
välittäminen, hän yrittää käyttää seksuaalisuutta keinona välttää yksinäisyyden 
tunnetta.  

14. Lapsi kiihottaa käsin tai on oraalisessa tai genitaalisessa kontaktissa eläinten 
kanssa.  Kaupungeissa lapsilla on harvoin kosketusta eläinten sukupuolielimiin 
ja maaseudullakin rajoitetusti. Jos lapsella esiintyy toistuvaa seksuaalista 
käyttäytymistä eläinten kanssa tai hän vahingoittaa eläimiä, on syytä huolestua. 
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15. Lapsi seksualisoi tavallisia asioita, kanssakäymistä tai suhteita, jotka eivät 
ole seksuaalisia. Esimerkkinä seksualisoinnista on, jos lapsi pitää toisen 
toimintaa seksuaalisena ilman mitään havaittavaa syytä tai oikeutusta tällaiselle 
tulkinnalle. Hän näkee jokapäiväisiä asioita seksuaalisina tai pitää toisia ihmisiä 
seksuaaliobjekteina. 

16. Lapsen seksuaalinen käyttäytyminen aiheuttaa toisille tai hänelle itselleen 
fyysistä kipua tai epämiellyttäviä tunteita. Jos lapsen mikä tahansa 
käyttäytyminen mukaan lukien seksuaalinen toiminta aiheuttaa tuskaa ja 
pahanolon tunnetta joko hänelle itselleen tai toisille, on syytä huolestua. 

17. Lapsi käyttää seksiä vahingoittaakseen toisia. Jos lapsen kokemuksissa seksi 
on liittynyt yhteen kielteisten tunteiden kanssa kuten pettymykseen, 
loukkaantumiseen, mustasukkaisuuteen tai vihaan, hän saattaa käyttää seksiä 
keinona kostaa toisille. Tämä toiminta muistuttaa silloin samaa tapaa, jolla lasta 
itseään on kohdeltu. 

18. Lapsen seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyy tai sitä edeltää sanallinen ja/tai 
fyysinen vihan ilmaisu. Lapsen normaalin kehityksen mukaista seksuaalista 
ilmaisua seuraa positiivisesti sävyttynyt tunne. Jos tässä yhteydessä esiintyy 
sanallista tai fyysistä vihamielisyyttä, se osittaa lapsen joutuneen toistuvasti 
todistamaan tapahtumia, joissa seksuaaliseen kanssakäymiseen on liittynyt 
pahoinpitelyä tai taistelua. Lapset, jotka ovat kokeneet seksuaalista 
hyväksikäyttöä, saattavat tuntea vihaa ja epäluuloisuutta kaikkia seksuaalisia 
ilmaisuja kohtaan. Vihamielisen käyttäytymisen liittäminen seksuaaliseen 
toimintaan voi myös olla ilmaus siitä, että lapsi on pakottamalla, painostamalla, 
lahjomalla tai uhkaamalla saatettu seksuaaliseen toimintaan vastoin omaa 
tahtoaan tai että hän on tietoinen siitä, että jollekin toiselle tapahtuu näin. Jos 
lapsen seksuaaliseen ilmaisuun yhdistyy verbaalista tai fyysistä vihanpurkausta, 
on joka tapauksessa aina aihetta olla todella huolissaan. Tavallisesti lapset pitävät 
huolta siitä, että ruma kielenkäyttö jää aikuisten korvien ulottumattomiin, mutta 
huolestuttavaa on, jos pikkulapset kohdistavat seksuaalisesti vihamielistä puhetta 
toisiinsa. 

19. Lapsi käyttää epäjohdonmukaista logiikkaa oikeuttaakseen seksuaalisen 
toimintansa toisia kohtaan. Kun lapsi tavataan tekemästä jotain kiellettyä, hän 
etsii sille tavallisesti jonkin selityksen, jolla oikeuttaa tekonsa. Jos pikkulapsi 
puolustaa seksuaalista käyttäytymistään mitätöimällä toisten oikeuksia tai 
kieltämällä oman vastuunsa ikävänä koetusta teostaan (”hän ei sanonut ei”), on 
syytä huolestua. 
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20. Lapsen seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyy toisten pakottamista, 
painostamista, lahjontaa tai uhkailuja. Terve, lapsen kehitykseen kuuluva 
seksuaalinen käyttäytyminen on lasten keskinäistä yhdessä toteuttamaa 
vapaaehtoista toimintaa, vaikka siihen joskus saattaa liittyä kiusaamistakin. Sen 
sijaan, jos lapsi pakottaa toista lasta seksuaaliseen käyttäytymiseen, se poikkeaa 
normaaleista leikeistä ja silloin on syytä huolestua. Harvinaista mutta mahdollista 
on, että lapsiryhmä voi ottaa jonkun haavoittumisalttiin lapsen seksuaalisen 
häirinnän ja kiusanteon uhriksi. 
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3 LAPSEN SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ 

3.1 Hyväksikäytön määrittely 

Yhteisöt ja kulttuurit määrittelevät lapsen seksuaalisen hyväksikäytön eri tavoin. 
Suomalaiseen saunaperinteeseen on kuulunut, että perheenjäsenet voivat esiintyä 
alastomina toistensa nähden. Amerikkalaisessa kulttuurissa vanhempien näyttäytymistä 
alastomana lapsilleen pidetään epänormaalina ja perusteltuna syynä tutkia, onko kyse 
hyväksikäytöstä. Isä voi saada tuomion, jos on kylpenyt alastomana tyttärensä kanssa 
porealtaassa (Wakefield & Underwager, 1994). Suomessa yhdyntä lapsen kanssa on 
kriminalisoitu, mutta mm. Intiassa lapsiavioliitot ovat edelleenkin monelle todellisuutta.  

Tässä kirjassa käsitettä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö käytetään yläkäsitteenä, jolla 
tarkoitetaan aikuisen lapseen kohdistamaa seksuaalista toimintaa. Siihen sisältyvät myös 
pedofilia ja insesti, joihin kumpaankin liittyy omia erityispiirteitään.  Pedofiili on 
tyypillisesti perheen ulkopuolinen henkilö, jolla usein on lukuisia uhreja ja joka saattaa 
olla mukana järjestäytyneessäkin toiminnassa. Nykyisin mm. internet tarjoaa nopean ja 
helpon kanavan myös pedofiileille. Insesti tapahtuu perheen sisällä, siinä hyväksikäyttäjä 
on lapsen perheenjäsen ja joko biologisesti tai psykologisesti vanhemmuus- tai 
sisarussuhteessa häneen. 

3.2 Aikuisen seksuaaliset tarpeet ja vallankäyttö 

Hyväksikäytön määritelmissä on käytetty kahta erilaista perusajatusta (Sundholm, 1989). 
Toisen mukaan aikuinen on kiinnostunut lapsesta seksuaalisesti, jolloin hän tyydyttää 
eroottisia tarpeitaan lapsen kanssa. Pedofiilit näkevät lapsen seksuaalisesti kiihottavana ja 
usein perustelevat toimintaansa väitteellä, että lapsikin on (aikuismaisella tavalla) 
seksuaalinen olento häivyttäen näin rajan kypsymättömän ja aikuisen ihmisen välillä. 
Vladimir Nabokovin (1955) Lolitassa on muuan kaunokirjallisuuden kuvaus 
tämänkaltaisesta aikuisen ja lapsen välisestä suhteesta, jossa on osuvasti tavoitettu 
pedofiilien toiminnalle tyypillinen pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus.  

 Toisessa hyväksikäytön määrittelytavassa lähtökohtana on vallankäyttö, missä aikuinen 
tyydyttää lapsen kautta vallankäytön- tai läheisyydentarpeitaan (mm. Sgroi 1987, 
Bentovim, Elton, Hildebrand, Tranter & Vizard, 1988). Usein hyväksikäyttöä on pidetty 
yhtenä lapsen väärinkohtelun alaryhmänä (esim. Kempe & Kempe, 1981, Briere, 1992), 
mihin muina ryhminä kuuluvat fyysinen ja psyykkinen väkivalta sekä fyysinen ja 
psyykkinen laiminlyönti. Havaintojemme mukaan lasta hyväksikäyttävä aikuinen voi 
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myös pyrkiä lievittämään omaa ahdistustaan, jolloin ahdistuksen väheneminen on 
merkittävämpi tavoite kuin seksuaalisen tyydytyksen saaminen. Näin ahdistuksen 
käsittely ikään kuin seksualisoituu. Tämä toimintatapa on verrattavissa päihteiden 
käyttöön, jolloin ahdistuksen seksualisoituneeseen käsittelytapaan syntyy 
hyväksikäyttäjällä vastaavanlainen riippuvuus. Maria Peuran (2000) kirjassa On 
rakkautesi ääretön on erinomainen kuvaus sekä hyväksikäyttäjän ahdistuksesta ja 
riippuvuudesta että lapsen tuskasta ja pahoinvoinnista. 

Tässä ajattelutavassa olennaista on aikuisen ja lapsen välisen eron esiintuominen: 
hyväksikäyttö perustuu aikuisen tai vanhemman murrosikäisen tekijän ylivoimaiseen ja 
dominoivaan asemaan verrattuna lapsen ikään, riippuvuuteen ja alempaan asemaan 
(Bentovim ym., 1988, Bentovim, 1992). Lapselta myös puuttuu emotionaalista, 
kehityksellistä ja kognitiivista kypsyyttä ymmärtää seksuaalista toimintaa. 
Hyväksikäytöllä tarkoitetaan näin ollen alaikäisten, kypsymättömien lasten ja nuorten 
käyttämistä sellaiseen seksuaaliseen kanssakäymiseen, jota he eivät täysin käsitä tai johon 
he eivät kykene antamaan harkittua suostumustaan tai joka loukkaa perheroolien 
sosiaalisia tabuja. Se riistää lapsilta ja nuorilta oman kehon hallinnan ja kypsymisen 
mukanaan tuoman mahdollisuuden valita omaehtoisesti seksuaalikumppaninsa.  

Aikuisen ja lapsen väliselle suhteelle on luonteenomaista aikuisen auktoriteettiasema, 
joten hän voi sen perusteella vaatia lapselta tiettyä reagointia ja edellyttää tottelemista. 
Näin hän voi myös väärinkäyttää valta-asemaansa ja lapsen riippuvuutta esittämällä 
seksuaalisia vaatimuksia, joista lapsella ei ole kehitystasonsa ja asemansa vuoksi 
mahdollisuutta kieltäytyä ja joita hän ei voi paeta eikä useinkaan edes ymmärrä.  

’Lapsi uskoo enemmän järkeilyään kuin kokemustaan: koska tuo tuttu ihminen 
on hyvä, hän ei voi tehdä minulle pahaa. Tämä ei siis ole pahaa vaikka se siltä 
tuntuu. Minä olen väärässä. Mitään  pahaa ei siis ole voinut tapahtua’ 

(Elämäntarina 2.) 

Hyväksikäytölle on ominaista, että siitä ei puhuta. Toisinaan hyväksikäyttäjä kieltää 
kertomasta asiasta uhkaillen ja pelotellen lasta, toisinaan hämmennys, häpeä ja syyllisyys 
yksinkin riittävät sulkemaan lapsen suun. Insestiperheissä sanotaan olevan sääntönä, että 
kukaan ei näe, ei kuule eikä puhu mitään pahaa (Bentovim ym., 1988). Tämä auttaa 
välttämään tuskallista todellisuutta – niin kauan kuin vaietaan, voidaan elää niin kuin 
insestiä ei olisikaan olemassa. 
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3.3 Seksuaalinen riisto 

Suomalaisen jaottelun mukaan lapsen seksuaalinen riisto on yläkäsite, jolla tarkoitetaan 
kaikkia niitä ilmiöitä, jotka loukkaavat lapsen seksuaalista koskemattomuutta (Taskinen, 
1994). Se sisältää lapsen pääasiassa sukupuolielimiin ja sukupuolisiin tunnusmerkkeihin 
kohdistuvan ruumiillisen pahoinpitelyn (myös sukupuolielinten silpomisen), 
sukupuoliyhteyden tai sen yrityksen alle 16-vuotiaan lapsen kanssa, muun lapsen 
ruumiillista koskemattomuutta loukkaavan seksuaaliteon (esim. lapsen sukupuolielinten 
koskettelun), lapsen johdattamisen ikää ja kehitystasoa vastaamattomaan 
seksuaalikäyttäytymiseen (kuten toisen henkilön sukupuolielinten kosketteluun tai 
muuhun seksuaaliseen tyydyttämiseen), lapsen altistamisen ikään ja kehitystasoon 
soveltumattomille seksuaalisille ärsykkeille (esim. seuraamaan yhdyntöjä, katsomaan 
pornofilmejä tai -lehtiä), lapsen käyttämisen esiintyjänä epäsiveellisissä julkaisuissa, 
filmeissä, tilaisuuksissa tms. ja lapsen johdattamisen prostituutioon. Lapsen seksuaalinen 
hyväksikäyttö on käsitteenä jonkin verran suppeampi. Se sisältää välittömän lapsen 
ruumiiseen puuttumisen ja joskus myös psyykkisen riiston, kuten yksilöön kohdistuvat 
rivoudet ja muut loukkaavat seksuaalipuheet, vihjailevat eleet ja pornon esittämisen 
lapselle. 

3.4 Insesti 

Silloin kun insestistä puhutaan synonyyminä sukurutsa-sanalle, se merkitsee 
sukupuoliyhteyttä biologisten lähisukulaisten kesken osapuolten iästä riippumatta 
(Taskinen, 1994). Sillä voidaan tarkoittaa myös samaan kotitalouteen kuuluvien 
henkilöiden välisiä suhteita, esim. vanhemman asemassa olevan isäpuolen ja lapsen 
seksuaalista kanssakäymistä. Insestinä psykologisessa mielessä voidaan pitää kaikkia 
seksuaalisia vanhempi-lapsi -suhteita ilman biologistakin perustaa (Sirén, 1992). Se on 
jonkun perheenjäsenen lapseen tai nuoreen kohdistama sukupuoliakti, jossa tekijä käyttää 
hyväkseen perheen hänelle antamaa sisäistä valtaa ja luottamusta (Sanderson, 1992).    

3.5 Juridinen määrittely 

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on myös juridinen kysymys. Lapseen ja nuoreen 
henkilöön kohdistuvat seksuaalirikokset olivat ennen vuoden 1999 lakimuutosta 
väkisinmakaaminen, vapautta loukkaava haureus, lapseen kohdistuva haureus, lapsen 
vietteleminen haureuteen, nuoreen henkilöön kohdistuva haureus, sukupuolisiveellisyyttä 
loukkaava käyttäytyminen lasta kohtaan ja sukurutsa, jotka oli määritelty rikoslain 20. 
luvun 1 - 7 §:ssä. Lakiuudistuksen myötä sukurutsa on sijoitettu rikoslain 17. lukuun, 
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jossa kriminalisoidaan rikokset yleistä järjestystä vastaan, seksuaalirikoksista rankaisun 
lähtökohtana on puolestaan seksuaalinen itsemääräämisoikeus (Santavuori, 1997).  

Uudistetun rikoslain 20. luvun 1 – 9 §:n määrittelemät seksuaalirikokset ovat raiskaus, 
törkeä raiskaus, pakottaminen sukupuoliyhteyteen, pakottaminen seksuaaliseen tekoon, 
seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen 
seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta ja paritus. 
Sukupuoliyhteydellä tarkoitetaan sukupuolielimellä tapahtuvaa tai sukupuolielimeen 
kohdistuvaa seksuaalista tunkeutumista toisen kehoon, seksuaalisella teolla puolestaan 
tekoa, jolla tavoitellaan seksuaalista kiihotusta tai tyydytystä ja joka tekijä ja kohteena 
oleva henkilö sekä teko-olosuhteet huomioon ottaen on seksuaalisesti olennainen. 
Pakottaminen sukupuoliyhteyteen, pakottaminen seksuaaliseen tekoon ja seksuaalinen 
hyväksikäyttö joiltakin osin edellyttävät asianomistajan rikosilmoitusta, ellei erittäin 
tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista. Lain 12 § määrittelee toimenpiteistä 
luopumisen raiskaus- ja lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tapauksissa sekä seksuaalisen 
hyväksikäytön tietyissä tapauksissa, jolloin virallisella syyttäjällä on oikeus jättää syyte 
nostamatta, jos asianomistaja omasta vakaasta tahdostaan niin pyytää, jollei tärkeä 
yleinen tai yksityinen etu sitä vaadi.  

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on kyseessä, jos joku on sukupuoliyhteydessä 16 
vuotta nuoremman lapsen kanssa, koskettelemalla tai muulla tavoin tekee hänelle 
seksuaalisen teon, joka on omiaan vahingoittamaan hänen kehitystään, tai saa hänet 
ryhtymään sellaiseen tekoon (RL 20:6). Tuomio tästä on enintään neljä vuotta vankeutta 
ja yritys on rangaistava. Jos tekijä on lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa 
asemassa lapseen nähden sekä asuu tämän kanssa samassa taloudessa, sukupuoliyhteyttä 
16 mutta ei 18 vuotta täyttäneen kanssa pidetään lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä. 
Sen sijaan sellaisena ei pidetä sukupuoliyhteyttä alle 16-vuotiaan kanssa, jos osapuolten 
iässä tai henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa. 

3.6 Hyväksikäytön vaikutukset  

Kliininen kokemus ja tutkimustulokset osoittavat, että seksuaalinen hyväksikäyttö 
vaikuttaa lapseen ja havaittavissa olevat käyttäytymisen tason reaktiot ovat vain osa 
kaikista mahdollisista vaikutuksista (Conte & Berliner, 1988). Ensimmäisiä tutkimuksia 
teemasta on Freudin vuonna 1896 esittämä ”Hysterian alkusyiden tutkimus”, jossa hän 
kuvasi lapsuuden seksuaalisen trauman ja psyykkisten vammojen välisen syysuhteen 
(Sanderson, 1992). Hänellä oli ollut materiaalina kahdeksantoista lapsen 
hyväksikäyttötapausta, jotka tukivat hänen viettelyteoriaansa. 
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Seksuaalinen toiminta aikuisen kanssa häiritsee lapsen seksuaalista ja psyykkistä 
kehitystä (Sgroi, 1987, Taskinen, 1994). Lapsi joutuu rooliin, joka ei vastaa hänen 
ikätasoaan ja kehitystään, ja kohtaamaan liian varhain asioita, joihin hän ei vielä ole 
henkisesti eikä ruumiillisesti valmis. Hyväksikäyttö on lapselle lähes aina voimakkaasti 
häiritsevä ja tuhoisa kokemus, jota hän ei pysty ymmärtämään eikä liittämään omaan 
elämäänsä. Itsensä, ympäristön ja ihmissuhteiden hallinnan kehittyminen keskeytyy 
ratkaisevasti. Hyväksikäytön kohteena lapsi joutuu kokemaan sellaista stimulaatiota, 
johon hän ei ole vielä kehityksellisesti valmis, mutta joka vaikuttaa kuitenkin fyysisesti 
herättävästi ja häiritsee seksuaalisen kehityksen normaalia järjestystä (Sipilä, 1989). 
Lapsen koko persoonallisuuden kehitys häiriintyy ja sen sijaan, että kasvaisi irti, hän 
sitoutuu yhä lujemmin hyväksikäyttävään vanhempaansa yhteisen kokemuksen pohjalta. 

3.7 Lähivaikutukset 

Hyväksikäyttö vaikuttaa lapseen ja nuoreen sekä välittömästi (lähivaikutukset) että ilman 
hoitoa pysyvämminkin myöhempään elämään (kaukovaikutukset) (Taskinen, 1994). 
Lasten välittömät reaktiot ovat samanlaisia kuin muihinkin elämänvaikeuksiin ja 
haavoittaviin kokemuksiin. Ne voivat ilmetä aggressiivisuutena, riehumisena, 
ylikiihottuneisuutena, karkailuna, erilaisina psykosomaattisina oireina, syömis- ja 
nukkumishäiriöinä, masennuksena, itkuherkkyytenä, toivottomuutena ja itsetuhoisuutena. 
Seksuaalisen sopeutumisen ongelmien lisäksi voi ilmetä ihmissuhdevaikeuksia, 
oppimisongelmia ja muita psykologisia oireita (Bagley & King, 1990). Voimakas 
ahdistuneisuus, taantuminen ja takertuminen ovat myös tavallisia hyväksikäytetyillä 
lapsilla. Selvimmin juuri hyväksikäyttökokemukseen liittyvä oire on lasten ilmaisema 
ikätasoon kuulumaton seksuaalinen käyttäytyminen, ylivirittyneisyys ja puheet. 
Hyväksikäytetty lapsi voi leikeissään toistaa kokemuksiaan tai pyrkiä saamaan muita 
lapsia mukaan leikkeihin, joissa esim. jäljitellään yhdyntää tai kosketellaan 
sukupuolielimiä. Toisinaan hän saattaa lähestyä aikuista yrittämällä hyväillä tämän rintoja 
tai sukupuolielimiä tai suudella häntä seksuaalisella tavalla. Jotkut lapset voivat 
käyttäytyä aikuisia kohtaan viettelevästi ja seksuaalisesti provosoivalla tavalla. 

Hyväksikäytön vaikutukset voivat ilmetä välittöminä stressioireina tai viiveellä 
posttraumaattisesti tapahtumien jälkeen (Bentovim ym., 1988). Posttraumaattisen 
stressihäiriön (PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder) on todettu olevan yleinen seuraus 
hyväksikäytetyillä lapsilla (Conte & Schuerman, 1988). Oireenmuodostuksen viive voi 
johtua lapsen yrityksestä suojautua liian tuskallisilta kokemuksilta ja eristää itsensä niistä. 
Vasta kun hän on ilmitulon jälkeen turvallisemmassa ympäristössä (esim. 
sijaisperheessä), hän voi sallia itsensä taas tuntea (Bentovim ym., 1988). Traumaattiseen 
stressioireeseen kuuluu vaikean kokemuksen takauma (ns. flash back), joka aiheuttaa 
hyvin voimakkaan ja elävän vaikutelman hyväksikäyttötilanteen uudelleen kokemisesta, 
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ja vetäytyminen, joka ilmenee vähentyneenä reagoivuutena, ulkopuolisuutena, 
vieraantumisena ja jäätyneenä tarkkaavaisuutena. Korostunut ahdistuneisuus voi ilmetä 
ylivalppautena, unettomuutena tai painajaisina. Lisäksi voi esiintyä muistin heikentymistä 
ja tyhjyyden, menetyksen, masennuksen tai ärtyneisyyden tunteita. 

Hyväksikäytön aiheuttamat vakavat ja häiritsevät vaikutukset estävät monin tavoin lapsen 
normaalia psyykkistä, emotionaalista ja seksuaalista kehitystä (Conte & Schuerman, 
1988, Corwin, 1988, Finkelhor, 1988). On kuitenkin erittäin tärkeää muistaa, että näistä 
traumaattisista kokemuksista on mahdollista toipua (Bentovim, 1992, Briere, 1992, 
Walker, 1992).  

3.8 Kaukovaikutukset 

Hyväksikäytön vaikutukset eivät rajoitu vain lapsuuteen, vaan niillä voi olla seurauksia 
myös pitkälle aikuisuuteen.  

’Tosiasia on, että oli hyväksikäyttö kuinka "viatonta" kopeloimista hyvänsä 
ilman että mennään yhdyntään tai raiskaukseen asti, siitä jää jälki ja 
jonkinlainen käytöshäiriö, joka voi ilmetä monella tavalla, ja asia voi pysyä 
piilossa keski-ikään asti.’ 

(Elämäntarina 2.) 

Eri ikävaiheissa nämä vaikutukset ilmenevät eri tavoin, esim. nuoruusiässä oman 
seksuaalisen identiteetin rakentamisessa, parisuhdetta solmittaessa tai omien lasten 
syntyessä. Terapiaryhmissä osallistujat ovat kuvanneet hyväksikäyttökokemustensa 
vaurioittavia vaikutuksia mm. seksuaalisuuteensa ja sukupuolielämäänsä: 

'Multa on riistetty seksuaalisuus. En ole koskaan tuntenut mitään.' 

'Lähestyminen miehen sukuelimiin on vaikeaa. Se on tehtävä tietoisesti, että se 
onnistuisi.' 

'Täytyy päättämällä päättää seksuaalisesta lähestymisestä, että edes jotenkin 
onnistuisi olemaan sukupuoliyhteydessä.' 

'Mulla katkeaa filmi, jos mua joku lähestyy seksuaalisesti.' 

'Suhteet loppuvat vaan. Miehet on sikoja. Haluavat vain seksiä.' 
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'Oli niin läheistä miehen kanssa. Silloin minussa heräsi niin kaamea muisto.' 

'Ei ole ainakaan Luojan kiitos miestä. Lopetan miesten lähestymiset siltä 
seisomalta.' 

'En pysty suutelemaan. Se tuntuu likaiselta. Pitäisi puunata ja pestä suu.' 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

’Muistan yhden tapauksen, olin noin 13-vuotias, kun siskoni oli sairas, minä 
jäin kotiin hänen turvakseen. Silloin jouduin tappelemaan vastaan niin paljon, 
että seuraavana aamuna veljeni ei päässyt sängystä ylös, kun olin potkinut 
hänen jalkansa. Sillä kerralla sain hänen siemensyöksynsä mahalle ja 
karvoitukselle ja sen jälkeen pelkäsin tuleeko raskaaksi miten, koska minulla oli 
jo alkanut kuukautiset. Kukaan ei ollut minulle selittänyt asiaa ja tuntui 
inhottavalta kun siskoni joutui vielä näkemään tämän. Arvelen tuon tapauksen 
vaikuttavan siihen, etten saa orgasmia, kun olen yhdynnässä, koska pelkään 
siemensyöksyä ja miehen penis tuntuu vastemieliseltä, kun on kostea.’  

(Elämäntarina 1.) 

Hyväksikäytön seurauksena on todettu masennusta, ahdistuneisuutta, itsemurha-ajatuksia 
ja itsetuhoista käytöstä (Wyatt ym., 1993). Seksuaalinen sopeutumattomuus tai 
epäasianmukainen käytös, vihamielisyys, hyökkäävyys, ylivilkkaus, keskittymis- ja 
muistivaikeudet, oppimisongelmat ja unihäiriöt ovat myös tyypillisiä. Vaikutukset 
ihmissuhteisiin ovat monesti huomattavat. Vetäytyminen, eristäytyminen, tunne 
pysyvästä häpeän merkistä, huono itsetunto, vaikeus luottaa toisiin ja erilaiset 
ihmissuhdeongelmat varsinkin mies-naissuhteissa ovat tavallisia. Monilla 
hyväksikäytetyillä on myös taipumus joutua myöhemmin elämässään uhreiksi uudelleen. 
Tämä ei rajoitu vain seksuaalisuhteisiin, vaan heitä voidaan riistää ja väärinkäyttää 
muillakin tavoin kuten henkisesti ja taloudellisesti. Heidän on vaikea sanoa ei, he eivät 
osaa pitää puoliaan tai pitää huolta itsestään ja omista oikeuksistaan. Päihteiden ja 
huumeiden käyttö, rikollisuus, somaattiset vaivat, fobiat, syömisongelmat, dissosiatiiviset 
häiriöt, posttraumaattinen stressihäiriö, multippelipersoonallisuus, rajatilat ja 
realiteettitajun pettäminen liittyvät myös usein hyväksikäytön jälkiseurauksiin. 

Jälkiseurauksiin vaikuttavia tekijöitä ovat hyväksikäytön luonne ja olosuhteet kuten 
lapsen ja hyväksikäyttäjän suhde, seksuaalisen toiminnan laatu, fyysisen voiman käyttö ja 
määrä, lapsen ikä hyväksikäytön alkaessa, ympäristön reaktiot hyväksikäytön 
paljastuessa, lapsen käytettävissä olevat voimavarat ja keinot sekä hyväksikäytön kesto ja 
tiheys. Mitä pienempi lapsi on ollut hyväksikäytön tapahtuessa, mitä enemmän siihen on 
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sisältynyt fyysistä väkivaltaa, mitä useammin se on toistunut ja mitä läheisempi suhde 
hyväksikäyttäjällä on ollut lapseen, sitä vaurioittavampi tapahtuma on lapselle. Tutkimus 
(Wyatt ym., 1993) osoitti, että lapsen kehitystä eniten vahingoittava hyväksikäytön muoto 
on insesti. Sillä oli ilman terapeuttista apua läpi koko elämän kestävät vaikutukset sekä 
myöhempään seksuaaliseen kehitykseen että ihmissuhteisin. Voimakkaasti 
seksualisoituneelta lapselta puuttuu terveelle psykologiselle ja sosiaaliselle kehitykselle 
sekä päätöksenteolle tarpeelliset emotionaaliset ja fyysiset rajat.  

Käsityksemme mukaan seksuaalinen hyväksikäyttö vaurioittaa vakavasti lapsen 
kokemusta omista rajoistaan. Tämä rikotuksi tulemisen kokemus jättää jälkeensä 
kyvyttömyyden tunnistaa ja ylläpitää omia rajoja myöhemminkään. Niinpä 
hyväksikäytettyjen on usein vaikea nähdä ja ymmärtää, missä kulkee raja itsen ja toisen 
välillä, jolloin he voivat käyttäytyä hyvin epäkunnioittavalla ja tunkeutuvalla tavalla. 
Samoin heidän on vaikeaa estää toisen ihmisen pyrkimystä loukata heidän 
yksityisyyttään. Myös tunteiden suhteen ilmenee samaa vaikeutta tunnistaa, mikä on oma, 
mikä toisen tunne. 

Hyväksikäytön seurauksena lapsen tai nuoren koulunkäynti on saattanut keskeytyä ja 
myöhemminkin hänellä on voinut olla vaikeuksia hankkia omia kykyjään vastaavaa 
koulutusta (Walker, 1992). Näistä syistä ja myös hyväksikäyttökokemuksen 
heikentämästä itsetunnosta johtuen urakehitys voi myöhemminkin kärsiä. Chewn (1998) 
mukaan akateemisesti koulutetuilla naisilla seksuaalisen hyväksikäytön keskeisimpien 
vaikutusten havaittiin kohdistuvan oppimiskykyyn, muistiin, kykyyn opiskella, tehdä 
tutkimustyötä ja keskittyä. Lisäksi heillä oli itsetunto-ongelmia ja he kärsivät 
häpeäntunteesta, eristäytyneisyydestä, masentuneisuudesta ja ahdistuneisuudesta. Nämä 
kaikki tekijät vaikuttivat laaja-alaisesti näitten naisten akateemisiin ja sosiaalisiin taitoihin 
ja koko henkilökohtaiseen elämään. 

3.9 Uudelleen traumatisoituminen 

Amerikkalaisen tutkimuksen (Wyatt ym., 1993) mukaan sekä kotona että sen 
ulkopuolella hyväksikäytetyiksi tulleilla tytöillä on suuri todennäköisyys joutua 
myöhemmin uudelleen seksuaalisen häirinnän, väkivallan ja hyväksikäytön kohteiksi. 
Tytöt saattavat oppia, että he ovat voimattomia ja avuttomia estämään itseensä 
kohdistuvaa ei-toivottua ja heidän rajojaan rikkovaa seksuaalista toimintaa ja että sen 
enempää kotona kuin sen ulkopuolellakaan ei missään ole turvaa. Tämä oppiminen 
saattaa selittää toistuvaa uhriksi joutumista, joka joillakin hyväksikäytetyillä jatkuu läpi 
elämän. 
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Hyväksikäyttökokemus tuo lapselle käsittämättömän ja vieraan aikuismaisen 
seksuaalisuuden hänen maailmaansa. Läheisyys ja hellyys sen sijaan ovat hänelle 
keskeisiä vuorovaikutuksen tarpeita. Koska hyväksikäyttö traumatisoivuudestaan 
huolimatta on myös läheistä vuorovaikutusta, lapsi sekoittaa nämä elementit keskenään 
eikä pysty erottamaan, mikä on seksuaalisuutta ja mikä läheisyyttä. Näin läheisyys 
seksualisoituu ja saa aikuismaisen toteutuksen muotoja, jolloin lapsi saattaa tietämättään 
omalla käyttäytymisellään provosoida seksuaalisuutta ja lähettää seksuaalisesti 
latautuneita viestejä muille. Tämä selittää myös ilmiötä, että lapsi tulee yhä uudelleen 
hyväksikäytetyksi.  

’Seksuaalinen kehitys voi muuttua niin, että jälkeenpäin kaikki miehet tuntuvat 
"sediltä". Lapsi kieltää seksuaalisuuden kokonaan, niin ettei huomaa 
seksuaalisuuden merkkejä itsessään eikä muissa.’ 

(Elämäntarina 2.) 

Osana kuntoutusta tulisikin olla opetuksellinen osuus, jossa lapsi oppii tekemään eron 
seksuaalisen ja muun läheisyyden välillä ja tiedostamaan ja hallitsemaan nämä elementit 
omassa viestinnässään (Duehn, Piantanida & Anderson, 1990).  

3.10 Altistavia tekijöitä 

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on aina yhteydessä muihin tekijöihin kuten perheen ja 
aviopuolisoiden välisen suhteen tunneilmastoon (Wyatt ym., 1993). Näillä tekijöillä on 
taipumus olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa tuottaen perheessä 
mielenterveysongelmia ja alentunutta itsetuntoa. Tutkimuksen mukaan amerikkalaisessa 
aineistossa naisen vanhempien vähäinen koulutus lisäsi hänen haavoittuvuuttaan joutua 
seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Hyväksikäytetyillä ilmeni taipumus aloittaa 
seksisuhteet nuorempina ja kumppaneiden määrä oli heillä vertailuryhmään (ei-
hyväksikäytetyt) nähden suurempi. Erityisen huolestuttava oli tulos, että 
hyväksikäytetyillä oli suurempi riski saada jokin sukupuoliteitse tarttuva tauti HIV 
mukaan lukien. 

Havaintojemme mukaan hyväksikäyttöön altistavia tekijöitä on mm. se, että lapselta 
puuttuu riittävän läheinen suhde aikuiseen. Useiden terapiaryhmiimme osallistuneiden 
kertomuksissa elämästään ja itsestään toistuu vaille jäämisen kokemus, he ovat kokeneet 
joutuneensa pärjäämään liian varhain omillaan ilman aikuisen tukea, myötätuntoa ja 
ymmärtävää, arvostavaa asennetta. 
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’Isäni kuoli ollessani 3-vuotias. Äiti teki töitä kesäisin taloissa, joista sai meille 
ruokaa palkaksi ja heiniä lehmälle. Ainoana rahana saimme lapsilisää ja 
perhe-eläkettä. Olimme kesäisin paljon yksikseen äidin ollessa töissä.’ 

(Elämäntarina 1.) 

Myös Walker (1992) on todennut haastatteluissaan, että uhrit ovat usein kokeneet 
laiminlyöntiä ja emotionaalista väärinkäyttöä. Tätä laiminlyöntiä ei esiinny vain heikossa 
sosiaalisessa asemassa olevissa perheissä, vaan myös ns. hyvinvointiperheissä ja 
lastensuojelulaitoksissa, mutta silloin ne jäävät usein havaitsematta. 

Vaille jäämisen kokemus ja laiminlyönti tekevät ymmärrettäväksi lapsen voimakkaan 
läheisyyden tarpeen, ”aikuisen nälän”, jonka vuoksi hän on niin valmis vastaamaan 
hyväksikäyttäjän tarjoamaan vuorovaikutusmahdollisuuteen. Kirjassaan Rikottu ruukku 
myös Inkeri Iisalo (2002) kuvaa karua lapsuuttaan vailla riittävää huolenpitoa ja huomiota 
ja vanhempiensa psyykkisiä vaikeuksia oman insestihistoriansa taustatekijöinä. 

 Pedofiilit ovat varsin tietoisia tästä joidenkin lasten vaille jäämisestä ja läheisyyden 
tarpeesta. Jotkut heistä väittävät tietävänsä ensisilmäyksellä koulun pihalla touhuavista 
lapsista, kuka soveltuisi hänen tarkoitusperiinsä ja ketä kannattaisi alkaa lähestyä. 
Yksinhuoltajaäitien pojat saattavat olla riskiryhmässä, ainakin muutamat tuntemamme 
tapaukset viittaavat siihen. Myös Englannissa paljastuneessa laajassa 
pedofiilitapauksessa, jossa muuan seurakunnan työntekijänä toiminut mies käytti 
hyväkseen 42 poikaa vuosien 1971 - 1995 välillä, lähes kaikki lapset olivat 
yksinhuoltajaperheistä (Hamlin, 1998). Tutkimuksissa äidit kertoivat olleensa ilahtuneita 
tämän miehen tarjoutuessa heidän pojilleen miehen malliksi ja kiitollisia hänen 
tarjoamastaan ajasta, mikä helpotti osaltaan heidän arkielämäänsäkin. He eivät olleet 
osanneet epäillä mitään ja vain yksi näistä pojista lopulta kertoi asiasta.   

3.11 Jatkuvuus sukupolvesta toiseen 

Perheterapiassa kohtaamme toisinaan tilanteita, joissa samankaltaiset ongelmat näyttävät 
toistuvan sukupolvesta toiseen. Työskentelyssämme hyväksikäytettyjen parissa olemme 
jakaneet monia elämänhistorioita, joissa hyväksikäyttäjä itsekin on ollut hyväksikäytetty 
tai hyväksikäytön paljastuessa perheen toinen tai molemmat vanhemmat kertovat 
tulleensa hyväksikäytetyiksi. Näihin kokemuksiin kietoutuu usein myös 
välinpitämättömyyttä, laiminlyöntiä tai vihamielisyyttä ja väkivaltaa. Hyväksikäytetty on 
lapsen tarpeissaan ollut vanhemmilleen näkymätön ja heidän kyvyttömyytensä vastata 
näihin tarpeisiin tulee ymmärrettäväksi heidän oman vaillejäämisensä kautta.  
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Hyväksikäytön jatkuvuudessa läpi sukupolvien näyttää vallitsevan varsin korkea yhteys 
niiden tapojen välillä, joilla vanhempia hyväksikäytettiin, ja lapsen hyväksikäytön välillä 
(Ney & Peters, 1994). Samoin on havaittavissa yhteys sen välillä, miten naista 
hyväksikäytettiin ja miten hänen puolisonsa häntä nyt hyväksikäyttää. On kuin puolison 
valinnassa etsittäisiin kumppania, joka auttaa sekä aikuisia että heidän lapsiaan 
toistamaan lapsuudessa koettua. Seurauksena on suunnaton syyllisyys, kun ihminen 
oivaltaa toimineensa näin, ja se saa usein hakeutumaan hoitoon. 

Ney ja Peters (1994) toteavat yleensä ajateltavan, että hyväksikäyttäjä on paha ja uhri 
viaton. Kysymyksessä on kuitenkin paljon monimutkaisempi vuorovaikutus uhrin ja 
hyväksikäyttäjän välillä, johon väistämättä aina liittyy myös kolmas osapuoli, 
havainnoitsija. Havainnoitsijalla tarkoitetaan kaikkia muita lähipiirin henkilöitä eivätkä 
he ole viattomia sivustaseuraajia. He ovat aktiivisia toimijoita, joilla on kaiken aikaa 
mahdollisuus valita omat reagointitapansa ja vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Jos 
hyväksikäytön paljastuessa kysyy syytä siihen, uhri ja hyväksikäyttäjä syyttävät toisiaan, 
mutta tapahtumia tarkemmin pohdittaessa he näkevät ainakin osittaisen vaikutuksen myös 
havainnoijassa. Hyväksikäytetyllä lapsella voi olla piirteitä tai hänen elämäntilanteessaan 
sellaisia tekijöitä, jotka altistavat hänet uhriksi, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
hyväksikäyttö olisi koskaan lapsen syy. 

Useammanlaiset hyväksikäytöt ja laiminlyönnit näyttävät kasautuvan yhteen (Ney & 
Peters, 1994). Laiminlyönti tekee lapsen vielä haavoittuvammaksi hyväksikäyttöä 
kohtaan, sillä häneltä puuttuu silloin nekin selviämiskeinot, joita paremmin 
huoltapitävässä ympäristössä on tarjolla. Usein saatetaan ajatella, että sanallinen 
hyväksikäyttö, loukkaava ja halventava puhe, olisi vähemmän haavoittavaa kuin tekoina 
tapahtuva. Onkin päinvastoin, se on vahingoittavampaa kuin teot, sillä sanoista tulee 
ihmisen ominaisuuksia, joita on myöhemmin tavattoman vaikea saada muuttumaan. 
Meillä on sananlasku, jossa todetaan, ettei haukku haavaa tee – kuitenkin olemme 
terapiatyössämme monet kerrat kuulleet, miten pilkka ja nöyryytys elävät ihmisten 
mielissä vuosikymmenet ja nähneet, miten syvästi nimittelyt ja haukkumiset ovat 
syöpyneet osaksi hyväksikäytettyjen identiteettikäsitystä. 

Lapset usein moittivat itseään siitä, että tulevat huonosti kohdelluiksi (Ney & Peters, 
1994). Lievissä pahoinpitelytapauksissa he näyttävät syyttävän siitä itseään, kun taas 
voimakkaissa tapauksissa he pitävät pahoinpitelijää syyllisenä. Yleensä lapset osaavat 
selittää, mistä pahoinpitely johtuu. He pyrkivät ymmärtämään vanhempien 
kypsymättömyyttä ja käsittävät, etteivät nämä voineet itselleen mitään. Pahoinpitelyn 
taustalla on usein havaittu olevan vanhempien omia surematta jääneitä kokemuksia kuten 
keskenmenoja, kyvyttömyyttä koskettaa tai rintaruokkia lasta tai masennusta. 
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Ney ja Peters (1994) tarkastelevat sukupolvesta toiseen jatkuvaa hyväksikäyttöä eräänä 
inhimillisenä keinona sopeutua. Heidän mukaansa näyttää siltä, että ihmisen täytyy 
toistaa ongelmiaan, kunnes hän oppii niistä. Laiminlyönnin tai pahoinpitelyn seurauksena 
lapsi joutuu ristiriitatilanteeseen. Aikuisiässä hän voi yrittää ratkaista tätä ristiriitaa 
etsimällä sellaisen kumppanin, joka auttaa aktivoimaan menneet ongelmat uudelleen. 
Tämän seurauksena hän ikään kuin saa uudestaan saman roolin kuin lapsuuden 
näyttämöllä. Voidakseen ratkaista ristiriitansa ihminen kuitenkin tarvitsee välimatkaa, 
jotta hän voisi tarkastella elämäänsä ikään kuin itsensä ulkopuolelta. Roolia toistaessaan 
hän ei tätä välimatkaa saavuta. Sen sijaan ryhmäterapiassa terapeutit ja muut osallistujat 
voivat antaa uutta näkemystä ongelmaan. He voivat osoittaa yhteisössä vallinneen 
paineen ja sen monimutkaisen vuorovaikutuksen, jonka osana hyväksikäytetty itse oli. 
Ryhmäterapiassa hyväksikäytetyt voivat oivaltaa ja nähdä sen mutkikkaan pelin, jonka 
tarkoituksena on saada heidät jatkamaan toimintaansa entisellä tavalla, ja heidän on 
mahdollista harjoitella uusia keinoja, käyttäytymistapoja ja reagointia. 
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4 HYVÄKSIKÄYTÖN SEURAUKSIA JA 
SELVIYTYMISSTRATEGIOITA 

4.1 Ruumiilliset reagointitavat hyväksikäyttöön 

Hyväksikäyttö vaikuttaa lapseen sekä henkisellä että ruumiillisella tavalla. Ihminen on 
psykofyysinen kokonaisuus, joten mielen sisäiset, henkiset tapahtumat vaikuttavat hänen 
ruumiiseensa ja toimintaansa ja vastaavasti fyysiset kokemukset henkiseen tilaan. 
Esimerkiksi terapiaryhmässä joku jäsen on kuvannut, että puhuessaan omasta 
hyväksikäyttökokemuksestaan hän alkaa tuntea kipua alavatsassaan. Mielikuva saa siis 
aikaan fyysisen tuntemuksen. Toisaalta on yleisesti tunnettua, että esimerkiksi vakava 
sairastuminen vaikuttaa ihmisen koko arvomaailmaan ja mielialaan eli omassa ruumiissa 
tapahtuvat seikat muuttavat psyykkistä tilaamme. 

Terapiaryhmissä jäsenet ovat kuvanneet hyväksikäyttökokemuksiinsa liittyviä omia 
tuntemuksiaan mm. näin: 

'Ongelma liittyy omaan kehoon. En syö. Syömiseen liittyy ongelmia.' 

'Ruuan kautta kiusaan itseäni. Välillä olen monta päivää syömättä, sitten 
ahmin. Ajattelen kauheasti ruokaa. Katon tarkkaan mitä syön. Että edes sen 
osaisin, että en syö, vaikka tiiän, että on pakko syödä.' 

'Mulla on sairaalloista paastoamista ja bulimiaa.' 

'Hyväksikäyttö näkyy painossa: lihon. Kun olen lihava ei tarvitse kärsiä 
katseista. Teini-iässä minua kiusasi jos miehet katsovat sillä silmällä. Päästin 
itseni niin lihavaksi, että eivät katso ainakaan seksuaalisesti. Lihavuus oli 
suojapanssari.' 

'Se näkyy jaloissa. Ihottuma diagnosoitiin kun olin 15-vuotias.' 

'Kärsin lukiossa paniikkihäiriöistä.' 

'Yritin alkoholista helpotusta.' 

'Olen aina väsynyt, en jaksa mitään.' 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 
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4.2 Takauma 

Kaikilla tunteilla on myös ruumiilliset vastineensa ja ilmenemismuotonsa. Seksuaalista 
hyväksikäyttöä ympäröivä sanattomuus johtaa siihen, että hyväksikäytetyn elämykset ja 
kokemukset jäävät näiden ruumiillisten keinojen varaan. Hän jää yksin elämystensä ja 
tunteidensa kanssa ja ne taltioituvat hänen muistiinsa sanattomina kokemuksina. Tässä 
muodossa varastoituneina ne jäävät irrallisiksi eivätkä liity hänen henkilökohtaiseen 
historiaansa. Ne tulevat ikään kuin hänen omikseen vasta, kun niille on löytynyt sanoja ja 
ne ovat tulleet todellisiksi jakamalla yhdessä jonkun toisen ihmisen kanssa. Näin 
voidaankin sanoa, että vain muistamalla voi unohtaa: 

’Asiaa ei pysty ohittamaan päättämällä tai ajattelemalla "antaa ajan kulua" -
tyyliin, että lapsi unohtaa asian. Ei varmaan unohda, se vain haudataan syvälle 
alitajuntaan tai leikataan kokonaan pois mielestä, mistä se kumminkin keski-
iässä putkahtaa esille. Asian aiheuttamat vaivat eivät parane muuta kuin 
läpikäymällä asia fyysisesti pohjia myöten mielikuvaharjoituksilla ja tun-
nustamalla asia ja vapauttamalla itsensä siitä… 

(Elämäntarina 2.) 

Irralliset, vain ”ruumiin muistiin” tallentuneet kokemukset ovat tavoitettavissa karkealla 
tasolla toimivan, assosiatiivisen muistamisen kautta, jolloin yksikin piirre tai 
yksityiskohta, joka riittävän paljon muistuttaa alkuperäistä kokemusta, laukaisee 
elämyksellisen, tunnetasolla koetun tapahtuman uudelleen elämisen. Vaikka ilmiö on 
normaali, ihminen kokee tämän hyvin ahdistavana ja pelottavana, sillä hän ei voi 
ymmärtää, mitä hänelle tapahtuu ja miksi. Hän kokee, ettei hallitse itseään eikä 
tunteitaan, eikä hän pysty lainkaan ennakoimaan näitä tilanteita. Tätä ilmiötä kutsutaan 
nimellä ”flash back” eli takauma. Aivojen neurofysiologista rakennetta ja toimintaa 
ajatellen ilmiössä on kyse ”tunnekaappauksesta”, jossa mantelitumakkeet tunnistavat 
aikaisempaan kokemukseen liittyneen yksittäisen piirteen tai ominaisuuden, reagoivat 
siihen alkuperäistä vastaavalla voimakkuudella virittämällä kehon joko taisteluun tai 
pakoon tai lamaantumalla (Goleman, 1997). Reaktio on ollut asianmukainen aikanaan, 
mutta tässä hetkessä kyse on ”väärästä hälytyksestä”. 

Walkerin (1992) haastattelemilla henkilöillä takaumat olivat hyvin tavallisia. Niitä 
saattoivat laukaista mitä erilaisimmat asiat kuten TV-ohjelmat, elokuvat, jonkun henkilön 
tietty käyttäytymistapa, hajut, maut, tietty ympäristö tai vaatetus. Myös oman lapsen 
tuleminen siihen ikään, jolloin hyväksikäyttö alkoi, saattoi olla omiaan laukaisemaan 
takauman. Haastateltavat kokivat nämä ilmiöt hyvin pelottavina. 
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Ranskalaiset psykoanalyytikot ja psykoterapiakouluttajat Davoine ja Gaudillière (2003) 
ovat tutkineet työssään, miten trauman muisto eroaa tavallisesta muistosta, jonka torjunta 
työntää unohduksiin. Heidän työnsä on kohdistunut psykoottisten potilaitten 
traumamuistoihin. He eivät käytä takauman käsitettä, vaan tarkastelevat psykoottisuutta 
ajasta irrotettuina traumoina ja yrityksinä vapautua ylivoimaisen vaikeista tilanteista. 
Traumaattinen muisto on liikkumaton, kaksiulotteinen kuva. Se on kertomus, josta 
kolmas ulottuvuus eli tunteet on leikattu pois. Vasta kun ne terapiassa löytyvät ja voidaan 
liittää kuvaan mukaan, muistosta tulee elävä. Traumaattiset muistot ovat erityislaatuisia, 
sillä ne ovat sanattomia ja vailla merkitystä (significance), joka niille sanojen avulla 
voitaisiin antaa. Ne ovat joka tapauksessa henkilön muistoja, jotka ovat voineet syntyä 
ennen kielellisiä valmiuksia tai tulleet poisleikatuiksi traumaattisuutensa vuoksi. Trauman 
jälkeen ihminen ei luota kehenkään, sillä hän on tullut omiensa pettämäksi. Hän tietää 
tapahtuneesta, mutta samalla hän kieltää sen. ”Sellaista ei koskaan tapahtunut, kukaan ei 
nähnyt mitään, kukaan ei voi tietää, se on jo vanha juttu” kertovat kieltämisestä ja 
paljastavat sen terapeutille. 

4.3 ”Ruumiin muisti” 

Mitä pienempi lapsi on hyväksikäytön tapahtuessa, sitä suurempi osa kokemuksista 
tallentuu hänen muistiinsa sanattomina, irrallisiksi jäävinä kokemuksina. Lapsen aivot 
ovat vielä kypsymättömät, joten kaikki hänen varhaiset kokemuksensa painuvat hänen 
mieleensä erilaisina aistimuksina kuten kuvina, ääninä, hajuina, makuina ja tuntemuksina: 

’Muistin isän hyväksikäytön niin, että mun suu muisti. Sperma ikään kuin nousi 
suuhun.’ 

’Sitä tunsi vaan, että haisee niin hirveesti.’ 

’Joka kerran raa’an vodkan haju saa mut muistamaan sen (hyväksikäytön).’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

’Jokin tapahtuma nykyäänkin tuo hänet elävänä uniini, ajatuksiini. Vaikkapa 
vain Tabac-partaveden tuoksu kaupan jonossa. Pam! Ja tunnen setäni 
läsnäolon´ 

(Elämäntarina 6.) 

Normaalissa kehityksessä lapsi rakentaa kokemusmaailmaansa ja jäsentää sitä 
vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa, joka antaa hänelle sanoja ja käsitteitä. Tällä tavalla 
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lapsi saa kokemuksensa omikseen, pystyy ymmärtämään niitä ja liittämään ne osaksi 
omaa elämäänsä. Seksuaalisessa hyväksikäytössä kaikki tämä jää tapahtumatta, koska 
vuorovaikutusta suorastaan vältetään. Se johtaa väistämättä siihen, että edellä kuvattuja 
takaumia esiintyy runsaasti. Lapsen kehitystaso vaikuttaa hänen muistinsa toimintaan ja 
jo yhdeksän kuukauden ikäisten vauvojen on havaittu voivan säilyttää kokemuksia 
muistissaan (Hewitt, 1998). Vaikka lapsi ei osaisikaan kertoa muistamistaan 
tapahtumista, se ei siis tarkoita, ettei hän muistaisi niitä. Näille varhaisille kokemuksille ei 
ole sanoja, vaan ne ovat taltioituneet muistiin elämyksinä ja aistimuksina. Ne ikään kuin 
paikallistuvat ruumiillisesti, sijoittuvat omaan ruumiiseen aistien ja tunteiden alueelle. 
Kun sanotaan, että ruumis muistaa, tarkoitetaan juuri tätä ilmiötä.  

Aivotoiminnan kehittymättömyys selittää tätä ”ruumiin muisti” -ilmiötä, sillä pienellä 
lapsella ei ole vielä käytössään sitä kapasiteettia, minkä aivojen kuorikerroksen 
(korteksin) aktiivinen hyödyntäminen kypsymisen myötä myöhemmin hänelle antaa. 
Ihmisen lajinkehityksessä aivojen kuorikerros on rakentunut vuosimiljoonien saatossa 
alkukantaisemman tunne-elämästä vastuussa olevan alueen (aivorunko ja limbinen 
järjestelmä) yläpuolelle (Goleman, 1997). Aivojen kehitys noudattaa sikiökaudella samaa 
järjestystä ja kypsymisen myötä lapsi vähitellen saa haltuunsa yhä mutkikkaampia 
kognitiivisia toimintoja. Limbiset rakenteet (hippokampus ja mantelitumakkeet) vastaavat 
oppimisesta ja muistista niin, että hippokampus tallentaa aistihavainnot ja asiayhteydet 
mantelitumakkeiden säilyttäessä tunnemuistot. Mantelitumakkeet toimivat 
assosiatiivisesti tarkkaillen kokemuksia ja vertaillen niitä aiempiin. Tunnistaessaan 
yhdenkin tärkeän piirteen samaksi kuin aiemmassa tapahtumassa ne laukaisevat siihen 
liittyneen tunnekokemuksen ja reaktion. Niiden toiminta on tämän assosiatiivisen 
luonteen johdosta summittaista, koska niiden käytössä ei ole kielen avulla tapahtuvaa 
hienosyistä analysointikykyä. Vasta kielen kehittyminen ja kyky hahmottaa aikaa avaavat 
lapselle aivan erilaiset mahdollisuudet jäsentää kokemuksia, palauttaa ne mieleen ja 
kuvata niitä. Tämä tekee ymmärrettäväksi, että aivan varhaisimpien vuosien traumaattiset 
kokemukset ovat muistoina kokonaisvaltaisia, jäsentymättömiä aistimus- ja tunne-
elämyksiä, sanojen tavoittamattomissa ja saattavat palata mieleen äkillisinä ja 
tunnevoimaisina takaumina. 

’Itselleni tuli tuntemus, että muiston täytyy olla totta, mistä sen olisin keksinyt ja 
miten siihen muuten niin voimakkaasti reagoisin. --- Todisteeni ovat omat 
selkeät muistot kopeloimisesta, äidin tunnustama tieto, että hän yllätti setäni 
kerran isonsiskoni (10 v.) kimpusta (laittoi oven hiljaa kiinni ja meni pois) ja 
että setä sekä hänen veljensä olivat "sellaisia", seksi päällimmäisenä ja kertoi 
"tyttöjen kesken" vähän ylpeästi, että ovat he häntäkin yrittäneet, sekä toisen 
siskoni kommentti, että hän "juoksi aina pois" eli tiesi mitä tulisi muuten 
tapahtumaan.’  
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(Elämäntarina 2.) 

Ryhmäterapiassa jäsenille tarjoutuu mahdollisuus aktivoida toinen toisissaan erilaisia 
tunteita ja tavoittaa toisinaan sitä kautta kokemusmuistoja:  

’Kun on ryhmä, niin muut kykenee avaamaan mussa tunteita. Esimerkiks X:n 
vihantunteet, kun mun on ollut niin vaikea tuntea vihaa.’ 

’Oon tunteisiin päässy ryhmän avulla kiinni.’ 

’Mulle tuli ihan oksettava olo, pahoinvoinnin tunne, alkoi kurkkua kuristaa, kun 
katsoin X:n muovailua.’  (Tämä ryhmän jäsen kertoi vähän myöhemmin, että 
muisti oman kokemuksensa tilanteesta, jossa isä kuristi häntä kurkusta.)  

’Muistan vielä elävästi sen tilanteen. Isä kuristi ja katsoin kuolemaa silmästä 
silmään. Lakkasin taistelemasta vastaan ja odotin vain kuolemaa. Muistan 
vieläkin ihan tarkkaan sen huoneen, missä olimme, missä pöytä oli ja ne tapetin 
kuviot.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Ryhmän jonkun jäsenen kertomus tai työskentely kokemustensa kanssa saattaa siis 
herättää toisissa hyvin voimakkaita tunteita, jotka ilmenevät erityisesti ruumiillisina 
tuntemuksina. Joku voi tuntea pahaa oloa niin, että häntä alkaa oksettaa, toinen taas voi 
saada niin voimakkaan ahdistus- tai paniikkikohtauksen, että hänen täytyy lähteä joksikin 
aikaa pois terapiahuoneesta. Käytännössä näihin tilanteisiin on varauduttu niin, että 
toinen ohjaajista lähtee mukaan ja tarjoaa asianomaiselle tilaisuuden puhua olostaan 
kahden kesken, minkä jälkeen paluu ryhmään on tuntunut taas mahdolliselta. Silloin kun 
joku ryhmässä on pelännyt todella oksentavansa, olemme varanneet huoneeseen 
roskakorin, jota ei kuitenkaan ole tarvittu – pelon hyväksyminen ja vastaanottaminen tällä 
tavoin on riittänyt. Itkeminen on ryhmässä suhteellisen tavallista ja hyväksyttävää ja 
siihen on varattu nenäliinoja, joita joko ohjaajat tai joku ryhmän jäsenistä ojentaa 
itkevälle.  

Yhdysvalloissa on käyty keskustelua, onko ihmisen mahdollista torjua 
hyväksikäyttökokemus kokonaan pois muististaan ja palauttaa se sitten mieleensä 
terapian avulla vai onko terapiassa silloin tuotettu vääriä, epäaitoja muistoja (Loftus & 
Ketcham, 1994). Kysymys on noussut siellä ajankohtaiseksi oikeudenkäyntien myötä, 
joissa aikuiset lapset ovat syyttäneet vanhempiaan hyväksikäytöstä tai pahoinpitelystä, 
jonka he ovat kertoneet muistaneensa vasta terapiassa. Terapiaryhmissämme emme ole 
havainneet tätä ilmiötä, vaikkakin osallistujien muistot ovat olleet hyvin vaihtelevia. 
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Ääripäässä ovat ne, joilla on vain ”ruumiin muisti”, mutta ei lainkaan sanoilla 
kuvattavissa olevia muistoja siitä, kuka, missä, milloin ja millä tavalla on käyttänyt heitä 
hyväksi. Jotkut ovat kertoneet torjuneensa kokemuksensa tietoisuudestaan 
vuosikausiksikin, kunnes asia on palannut heidän mieleensä opiskelun, työn, keskustelun, 
elokuvan tai jonkin luetun tekstin kautta. Tämäkään ei vaikuta Loftuksen ja Ketchamin 
(1994) tarkoittamalta torjutulta muistilta, sillä nämä henkilöt ovat 
hyväksikäyttökokemusten mieleen palaamisen jälkeen tunnistaneet olleensa jollain tasolla 
niistä kuitenkin tietoisia, vaikka olivatkin onnistuneet pitämään ne pois ajatuksistaan. 
Toisilla taas on kokemuksistaan hyvin tarkat ja yksityiskohtaiset muistot. 

4.4 Selviytymiskeinoja traumatilanteessa 

Traumaattisiin tilanteisiin joutuessaan ihminen tarvitsee kaikki psyykkiset voimansa 
selviytyäkseen niistä. Jälkeenpäinkin kokemus vaikuttaa pitkään. Monet ilmiöt, joita 
olemme tottuneet pitämään oireina ja ihmisen elämää haittaavina, kielteisinä asioina, 
voidaan ymmärtää selviytymiskeinoina ja -strategioina, jotka auttavat selviytymään 
trauman ollessa ajankohtainen ja sittemmin tulemaan toimeen sen jättämien muistojen 
kanssa. Hyväksikäyttöä lapsuudessaan kokenut ihminen ei ole henkisesti sairas tai 
vaurioitunut vaan pikemminkin henkilö, jonka elämää on omalta osaltaan muovannut 
jatkuva sopeutuminen ihmissuhteita myrkyttävään ympäristöön (Briere, 1992). Oireen 
näkeminen selviytymisyrityksenä auttaa traumasta toipumista, sillä sitä voidaan silloin 
tarkastella sen suhteen, onko se edelleen toimiva ja tarpeellinen keino vai onko tilalle 
löydettävissä jokin vaihtoehtoinen, nykytilanteeseen paremmin sopiva toimintatapa. 

’Lapsena en kertonut kenellekään. Koetin vaan selvitä ja minusta tuli 
sivustaseuraaja. Vieläkin reagoin vaikeuksiin vetäytymällä, kunnes menen 
sänkyyn ja haluan kuolla.’  

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

4.5 Dissosiaatio 

Kun ihminen kokee jotain traumaattista, haavoittavaa ja ylivoimaisen vaikeaa kuten 
esimerkiksi seksuaalista hyväksikäyttöä, normaali suojautumiskeino on tapahtuman 
irrottaminen itsen ulkopuolelle. Tätä ilmiötä kutsutaan dissosiaatioksi. Hyväksikäytetyt 
kuvaavat sitä esimerkiksi niin, että he ovat hyväksikäyttötilanteessa ajatelleet olevansa 
itse jossain aivan muualla tai että se mitä nyt tapahtuu, tapahtuu jollekulle toiselle, jota he 
itse voivat katsella ikään kuin ulkopuolisena havainnoitsijana. Joku on kertonut 
katselleensa itseään ja hyväksikäyttäjää kuin elokuvaa, sen tapahtumia neutraalisti 
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tarkastellen. Olennaista dissosiaatiossa on, että omat tunteet voidaan leikata pois, koska 
ne muuten olisivat liian tuskallisia kestää.  

Briere (1992) määrittelee dissosiaation keinona vähentää psykologista tuskaa, jolloin 
normaalit yhteydet tunteiden, ajatusten, käyttäytymisen ja muistojen (jotka voivat olla 
sekä tietoisia että tiedostamattomia) välillä katkeavat. Yhteyksien häiriintyminen suojelee 
siis liialliselta psyykkiseltä kivulta ja se voi tapahtua eri tavoin. Kokemuksen 
etäännyttäminen, irrottaminen itsestä ja sijoittaminen itsen ulkopuolelle, havainnointi 
ikään kuin katselisi ulkoa sisään, amnesia eli muistamattomuus ja multippeli 
persoonallisuushäiriö ovat kaikki dissosiaation erilaisia ilmenemismuotoja.  

Myös Walker (1992) pitää dissosiaatiota tehokkaana keinona minimoida trauman 
vaikutuksia ja tulla toimeen kivun ja nöyryytyksen kanssa. Vaikka lapsi ei voi fyysisesti 
siirtyä pois hyväksikäyttötilanteesta, hän voi tehdä sen psykologisesti dissosiaation 
avulla. Ruumiin on otettava vastaan, mitä tapahtuu, mutta sisäinen minä voi siirtyä 
muualle, missä on turvallisempaa. Tämä ei tapahdu tietoisesti, mutta silti se voi olla lasta 
syvästi suojeleva selviytymiskeino. 

Ihmisen kykyä käyttää dissosiaatiota välineenä selviytyäkseen ylivoimaisissa tilanteissa 
on hyödynnetty myös tietoisesti esimerkiksi amerikkalaissotilaiden koulutuksessa 
Vietnamin sodan aikaan. Sotilaat koulutettiin dehumanisoimaan vietnamilaiset, pitämään 
heitä ala-arvoisina eläminä, jotka edustivat pahaa ja joiden tuhoaminen oli siis 
oikeutettua. Monissa sotakuvauksissa voi nähdä dissosiaation auttaneen sotilaita 
irrottamaan itsensä teoista, joissa he tappoivat, kiduttivat ja raiskasivat ihmisiä. He 
pystyivät näihin tekoihin leikkaamalla omat tunteensa pois ja asettumalla kuin 
katselemaan tapahtumia ulkopuolelta. Dissosiaatiota on käytetty myös niin, että sotilaita 
tai siviilejä on valmennettu varautumaan vangiksi ja kidutetuksi joutumiseen, jotta he 
osaisivat asettua itsensä ulkopuolelle ja kestäisivät näin paremmin. 

Usein hyväksikäyttäjä kieltää tapahtuneen silloinkin, kun asiasta on selkeää näyttöä. Hän 
tietää kyllä tekevänsä väärin lasta kohtaan, jolloin olisi hyvin ymmärrettävää, että myös 
hän turvautuisi dissosiaation käyttöön. Näin hän voi irrottaa koko tapahtuman omasta 
itsestään, tunteistaan ja kokemuksistaan, ja asiasta tulee hänelle jotain sellaista, joka ei ole 
totta eikä koske häntä. Jotkut hyväksikäyttäjät ovat myös kertoneet, että he eivät voi 
muistaa tapahtunutta, vaikka he jollain tasolla myöntävät, että lapsen kertoma voi pitää 
paikkansa.  

Dissosiaatioilmiö on tullut terapiaryhmissä usein esiin: 

’Oon tottunu niin kauan häivyttämään itseni, että en tiedä miltä musta tuntuu. 
Kerron toisille ja katson, miten ne reagoi. Olen koteloinu sen (tunteen) pois.’ 
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’Lapsena putosi johonkin, ettei ollut läsnä.’ 

’Selvisin, kun kuvittelin olevani jossain muualla, en ollut siellä. Makasin silmät 
auki ja tuijotin kattoa, leijuin pois ihan kuin lintu.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

’Teon aikana lapsi voi etäännyttää itsensä pois tilanteesta niin totaalisesti, että 
vain tyhjä jähmeästi hymyilevä ihmiskuori jää jäljelle. Jälkeenpäin on pakko 
olla niinkuin mitään ei olisi tapahtunutkaan, jotta teon aiheuttaman syyllisyy-
den ja häpeän kestäisi.’ 

(Elämäntarina 2.) 

Dissosiatiivisesta tunteiden käsittelystä seuraa se, että ihminen alkaa kokea omat 
tunteensa vieraiksi, epäaidoiksi ja keinotekoisiksi. Hän ei tiedä, mitä hänen tulisi 
kulloinkin tuntea ja miten reagoida. Hän vieraantuu omasta sisäisestä todellisuudestaan: 

’Kun ei tiedä, miten minun pitäisi reagoida tai tuntea, niin ottaa kaiken vastaan 
kylmän rauhallisesti ja vain hymyilee. Kun ei osaa tietää miltä se minusta 
tuntuu, ei osaa olla jämäkkä, antaa toisten riepotella kuin nukkea.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Joskus dissosiaatio johtaa myös siihen, että persoonallisuuden rakenteet alkavat hajota. 
Ihminen voi yrittää ratkaista tilannetta, jossa hän on vieraantunut omista kokemuksistaan 
ja tunteistaan, sijoittamalla nämä usein toistensa kanssa ristiriidassa olevat tunteet eri 
todellisuuksiksi ja luomalla niille oman hahmon. Hänen persoonallisuutensa ikään kuin 
jakaantuu useiksi erillisiksi yksilöiksi. Tätä ilmiötä kutsutaan 
multippelipersoonallisuudeksi, jota mm. Truddi Chase (1988) on kuvannut kirjassaan 
Jänis ulvoo. Erään terapiaryhmämme jäsenellä hänen erilaiset puolensa tulivat näkyviin 
neljän eri ”hahmon” kautta. Oli toisista riippuvainen ja tarvitseva 5-vuotias ”reppana”, 
vihainen ”kostaja”, itseään inhoava, syyllinen ja itsetuhoinen ”itsemurhan tekijä” ja 
järkevä, aikuisella tavalla asioihin suhtautuva ”30-vuotias nainen”. Toinen osallistuja 
puolestaan kertoi vaiheesta, jolloin hänellä oli multippelipersoonallisuuksia, joista 
jokaisella oli oma erilainen äänensä ja englanninkielinen nimensä. Sittemmin hän oli 
oivaltanut, että ne olivat kukin jokin hänen tunteistaan yhden edustaessa vihaa, toisen 
pelkoa ja kolmannen seksuaalisuutta. Moira Walker (1992) on tekemissään 
haastatteluissa todennut, että niillä, joille tällainen multippelipersoonallisuus oli 
kehittynyt, hyväksikäyttö oli ollut niin vakavaa, että tämä ratkaisu vaikutti 
tiedostamattomalta hengissä säilymisstrategialta. Itse asiassa esiin tulleet kokemukset 
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olivat sellaisia, että hänellä heräsi kysymys, olisivatko hyväksikäytetyt voineet selviytyä 
ilman tuota keinoa. Hänen mukaansa multippelipersoonallisuuden kehittyminen on 
äärimmäinen reaktio äärimmäiseen ja moninaiseen väärinkäyttöön ja riistoon.  

On myös mahdollista, että persoonallisuuden hajoaminen johtaa rajatiloihin tai 
psykoosiin. Monilla terapiaryhmiimme osallistuneilla on ollut elämässään psykoottisiakin 
vaiheita. Multippelipersoonallisuuden, rajatilojen ja psykoosin kehittymisen taustalla voi 
olla hyvin monia erilaisia tekijöitä eikä seksuaalinen hyväksikäyttökokemus välttämättä 
yksin selitä niitä. Voimakkaasti traumatisoiva sellainen kokemus kuitenkin tavallisesti on. 

Traumatutkijat ovat selvittäneet ja kuvanneet ruumiin muistin toimintaa ja erilaisten flash 
back- ja dissosiaatiokokemusten syntymistä (Seikkula, 2001). Näiden tutkimustulosten 
valossa psykoosi erilaisine harhoineen voidaankin nähdä ihmisen yrityksenä ja keinona 
käsitellä sellaisia traumaattisia kokemuksia, joille ei vielä ole olemassa muita sanoja tai 
muunlaista kieltä. Jos jokin kokemuksistamme ei tule muuten käsitellyksi, ruumiin muisti 
näyttää tuovan sen esille ikään kuin metaforisessa muodossa. 

4.6 Elottomuus 

Omasta sisäisestä maailmastaan ja tunteistaan vieraantuminen aiheuttaa tyhjyyden 
kokemuksen. Mikään ei tunnu miltään, ei pahalta eikä hyvältä. Olo on konemainen, ikään 
kuin olisi robotti. Piirtäessään omaa kuvaansa hyväksikäytetyt tavoittavat usein tämän 
kokemuksensa. Kuvissa voivat näkyä kasvot, joiden silmissä ei ole katsetta tai jotka on 
peitetty naamion taa; joskus keho on kuvattu robotiksi tai muuten elottomaksi: 

’Sitä kokee olevansa kuin pystyyn kuollut kelo.’ 

’Sitä ei nähnyt mitään, on vaan suorittanut ja suorittanut.’ 

’Sitä vetää roolia, että kaikki on hyvin.’  

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 
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Kuva 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elottomuus voidaan ymmärtää suojana liian tuskallisia tunteita vastaan. Se on 
selviytymiskeino kuten dissosiaatiokin ja sen tehtävänä on auttaa tulemaan toimeen 
muuten ylivoimaisen ja sietämättömän traumaattisen kokemuksen kanssa.  

Elottomuus johtaa spontaanisuuden menettämiseen. Ihminen joutuu silloin toimimaan 
kaavamaisesti ja mekanisoituneesti, mitä ilmiötä voidaan kutsua robotisoitumiseksi 
(Heikinheimo, 2002). Robotisoituneena kosketus omiin tunteisiin katoaa ja ihminen 
menettää myös kykynsä eläytyä ja asettua toisen asemaan. Hän koteloituu, eristäytyy ja 
uupuu, kun energia tarvitaan itsessä olevan spontaanisuuden ja luovuuden sitomiseen. 
Ihminen vieraantuu itsestään, toisista ihmisistä ja ympäröivästä maailmasta. Spontaanissa 
tilassa sen sijaan hän on energinen ja motivoitunut, hän elää vapaasti virtaavassa 
prosessissa, joka sisältää ajattelun, tuntemisen, havaitsemisen ja tekemisen. Hän toimii 
nykyhetkessä – tässä ja nyt. Robotisoituneena hänen kykynsä ajatella, tuntea, havaita ja 
toimia vähenee, hänen elämänilonsa katoaa ja työsuorituksensa heikkenee. Ihminen toimii 
kuin kone. Luova ja spontaani energia on ihmisessä kuitenkin mahdollisuutena olemassa 
ja sitä syntyy itse luovassa ja spontaanissa prosessissa, sitä ”iteroituu” samoin kuin 
kasvikunnassa syntyy ”humusta”. Luovuus ja spontaanius eivät silti elä tyhjiössä, vaan ne 
mahdollistuvat vastavuoroisessa suhteessa toisiin ihmisiin. 
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5 SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN 
TUNNEVAIKUTUKSET  

5.1 Syyllisyys, häpeä ja itseinho 

Seksuaalinen hyväksikäyttö herättää voimakkaita tunteita kaikissa osapuolissa, niin 
tekijässä, lapsessa kuin sen paljastuttua ympäristössäkin. Olennaisimpia tunteita on 
hyväksikäytetyn kokema syyllisyys. Koska lapsi ei ole kehityksellisesti vielä siinä 
vaiheessa, että hän pystyisi ymmärtämään seksuaalista toimintaa, se on hänelle täysin 
käsittämätöntä, mutta silti syyllisyys herää:  

’Tapahtuu pahin mahdollinen, eikä tapahdu mitään... Se on niin ovelaa, 
leikittelevää. Kun olen ollut hyljeksitty lapsi. Se on myös imartelevaa, josta 
sitten tulee syyllisyys.’ 

’Lapsi minussa syyttää: kun menin tilanteeseen saadakseni karamellin. Olin 
silloin neljä ja puoli-vuotias.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Pienelle lapselle on ominaista, että hän hakee selitystä itsestään aina, kun hän ei ymmärrä, 
mitä tapahtuu. Hän uskoo, että asian täytyy aiheutua jollain tavoin hänestä, että jokin 
hänessä saa tuon tapahtuman aikaan. 

’Ajattelin, että kohtalomme liittyvät sedän kanssa yhteen, ja nyt saan tässä 
elämässä maksaa virheeni, ja sitä jatkuu niin kauan, kunnes on pystytty 
antamaan anteeksi, ja velka on maksettu puolin ja toisin. Ajattelutapa helpotti 
syyllisyyttäni, tai myös lisäsi sitä. Siksi juuri minä en pystynyt juoksemaan 
pakoon, kun oli karmaa suoritettavana.  

(Elämäntarina 2.) 

Hyväksikäyttäjä voi myös voimistaa tietoisesti tätä lapsessa jo olevaa alttiutta kokea 
syyllisyyttä, sillä se palvelee hyvin hänen tarkoitusperiään. Hän oikeuttaa omaa 
toimintaansa esimerkiksi selittämällä, että lapsi provosoi hänet siihen tai että lapsi itse 
halusi ja jopa pyysi sitä häneltä. Näiden tietoisten pyrkimysten lisäksi tilanteessa voi 
nähdä myös hyväksikäyttäjän tiedostamatonta oman syyllisyyden heijastamista lapseen. 
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On mahdollista, että syyllisyys liittyy tavalla tai toisella häpeän tunteeseen, jonka 
voimakkuudesta terapiaryhmien jäsenet ovat usein kertoneet. Voi myös ajatella, että 
syyllisyys on yritystä käsitellä häpeän tunnetta. Jos itse on syyllinen johonkin, on siis 
vastuussa tapahtuneesta, ja silloin myös kykenevä vaikuttamaan asioiden kulkuun 
tulevaisuudessa esimerkiksi muuttamalla omaa toimintaansa. Hyväksikäytössä lapsi ei 
riippuvan asemansa ja avuttomuutensa johdosta kuitenkaan voi ottaa tilannetta 
hallintaansa ja saada aikaan muutosta, joten häpeän ja syyllisyyden taakka vain kasvaa. 

5.2 Häpeän lamaannuttava voima 

Rechardt ja Ikonen (1994) ovat todenneet häpeän aiheuttavan psyykkistä lamaannusta. 
Heidän mukaansa häpeä on syyllisyyttä alkukantaisempi tunne, jonka ensimmäiset 
ilmaukset voidaan nähdä jo kolmen kuukauden ikäisellä vauvalla. Sen alkuperä on 
epäonnistuminen hyväksyvän vastavuoroisuuden odotuksissa: kun äiti ei vastaa vauvan 
lähestymisyrityksiin, lapsi lamaantuu, luo katseensa alas ja kääntää kasvonsa poispäin. 
Lapsi kokee siis häpeää pettyessään odotuksessaan. Häpeän kantamuoto on lamaannus-, 
poistamis- ja pysäyttämisreaktio, joka herää vastavuoroisuutta tavoittelevan pyrkimyksen 
epäonnistuessa. Se koskee koko itseä; syyllisyyttä herättävän tekonsa ihminen voi yrittää 
korjata, mutta häpeä tuntuu korjaamattomalta ja koko minä perusteitaan myöten väärältä 
vaatien koko itsen muuttamista. Häpeän seurauksena ihminen kokee eräänlaisen sisäisen 
romahduksen, jolloin hänen psyykkinen elinvoimaisuutensa häviää, innokkuus sammuu 
ja voimattomuus valtaa olemuksen. Häpeä synnyttää myös raivoa, joka kohdistuu sekä 
itseen että toisiin. Sekä häpeälamaannus että häpeäraivo voivat johtaa masennukseen tai 
olla niin pelottavia kokemuksia, että ne laukaisevat paniikinomaisia ahdistuskohtauksia.  

Koska häpeän tunne on niin sietämätön, ihminen pyrkii torjumaan sitä ja suojautumaan 
siltä monin keinoin (Rechardt & Ikonen, 1994). Usein sen näkyvät ilmenemismuodot 
ovatkin näitä torjumis- ja poistomenetelmiä, kuten viivyttely ja epäröinti, yliaktiivisuus, 
vaativien minäihanteiden täyttäminen ja erinomaisuuden pakonomainen ylläpito, erilaiset 
riippuvuudet tai tuhoava käyttäytyminen. Myös häpeämättömyys voi olla keino välttää 
häpeää hylkäämällä toiset ja olemalla piittaamaton heidän suhtautumisestaan tai 
sitoutumalla entistä tiiviimmin heihin kiusaten heitä ja toistaen röyhkeästi yhä uudelleen 
häpeää tuottavia tilanteita. Näin ihminen voi joutua kierteeseen, häpeäansaan, jossa 
välttämisyritykset johtavat aina uusiutuvaan häpeäntunteeseen. Lapsuudessaan 
traumatisoituneelle voi käydä samoin kuin pahoinpitelyn uhreille, kidutetuille, 
keskitysleirivangeille, koulussa kiusatuille tai perheväkivallan kohteeksi joutuneille: hän 
voi jäädä häpeän vangiksi, jäädä häpeämään sitä, ettei pystynyt herättämään 
hyväksymisen halua eikä ymmärtämisen pyrkimystä niissä, joiden varassa hän oli. 
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5.3 Häpeän ja syyllisyyden sosiaalinen luonne 

Häpeän tunteen tarkoituksenmukaisuus on sen sosiaalisessa luonteessa (Toskala, 2000). 
Se antaa tietoa siitä, mikä kussakin tilanteessa on soveliasta, ja ylläpitää sosiaalista 
herkkyyttä kertoessaan, mikä on toisten silmissä hyvää ja arvostettavaa toimintaa ja 
käyttäytymistä. Hyväksikäyttäjän ja lapsen suhde on voinut olla aluksi hyvin tyydyttävä, 
tarjonnut läheisyyttä ja arvostusta ja ollut joskus lapselle ainoa kontakti, jossa hän on 
kokenut hyväksyntää ja hellyyttä.  

’Isä oli kuitenkin ainoa, joka minusta välitti.’ 

’Olin isän tyttö. En koskaan tykännyt äidistä. Se haisikin pahalta. Olin ylpeä, 
kun isä tykkäsi musta enemmän.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

’Tunsin pelkoa, vihaa, inhoa, rakkautta, kaipuutakin setääni kohtaan. 
Vanhempani koin jotenkin vieraammiksi aivan kuin ulkopuolisiksi ihmisiksi. 
Välillä tuntui, etten tuntenut heitä ollenkaan.’   

(Elämäntarina 6.) 

Koko suhteen merkitys muuttuu aikuisen pettäessä lapsen luottamuksen seksualisoimalla 
läheisyyden. Koska hyväksikäyttötapahtumassa usein fyysisestä läheisyydestä huolimatta 
korostuu emotionaalinen kohtaamattomuus ja vuorovaikutuksen puute, lapsen kokema 
pettymys ja sen herättämä häpeä on musertava. 

Pieni lapsi ei tiedä, että seksuaalinen läheisyys ei kuulu tavanomaiseen aikuisen ja lapsen 
väliseen suhteeseen. Hän luulee, että se kuuluu asiaan. Joskus hyväksikäyttäjä vahvistaa 
tätä uskomusta vakuuttamalla lapselle, että se on normaalia ja kaikki tekevät niin. 
Aikuinen kuitenkin tietää tekevänsä väärin ja tämän käyttäytymisen on aihettakin herättää 
häpeää. Saattaa olla, että hän yrittää sijoittaa tämän häpeän tunteen lapseen samoin kuin 
syyllisyyden tunteensakin. Lapsen kasvaessa tämä tulee tietoiseksi seksuaalisuutta 
koskevasta sosiaalisesta tabusta ja viimeistään silloin hyväksikäyttökokemuksesta tulee 
hävettävä myös lapselle. Kouluikään mennessä lapset ovat jo yleensä oppineet, että on 
sosiaalisesti paheksuttavaa tuoda seksuaalista toimintaa avoimesti näkyviin (Wyatt ym., 
1993). 

Seksuaalisen hyväksikäytön loppumisen ehtona on, että se paljastuu ja tulee tietoon. 
Luonnollisesti olisi hyvä, jos lapsi voisi kertoa asiasta heti, mutta sille on monia esteitä – 
hänellä ei ole sanoja tapahtuneen kuvaamiseen, häpeä ja syyllisyys tekevät sen hänelle 
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vaikeaksi tai häneltä puuttuu riittävän luotettava aikuinen, jolle uskoutua. Joskus lapsi 
kyllä yrittää kertoa, mutta ei tule kuulluksi, häntä ei ymmärretä tai haluta uskoa. Jos asia 
kuitenkin lopulta paljastuu, ympäristön suhtautuminen voi olla lapselle järkytys: hänet 
voidaan tuomita, häntä syytetään tapahtuneesta tai häntä pidetään vastuullisena ikään kuin 
hän olisi voinut vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Asian aikuisissa herättämä tunnekuohu ja 
ahdistus voivat tulla ilmi myös harmistuneisuutena ja kiukkuna, joka kohdistuukin 
lapseen. Tämä kaikki on omiaan lastaaman hänet syyllisyydellä ja häpeällä. Myös lapselle 
ominainen voimattomuus, keinottomuus ja lamaantuminen kääntyy helposti hänen 
itseensä kohdistamaksi syytökseksi, että hän salli hyväksikäytön tapahtua. 

’Koko ajan hoetaan: se on sun syy! Miksi päästit sisään, mikset lähtenyt pois? 
Sitä ihmiset ei voi ymmärtää, että lapsi ei voi lähteä pois.’ 

’Sitä miettii mielessään, että olinko vastuussa siitä mitä tapahtui. Miksi en 
älynnyt, kun olin jo 12 – 13 –vuotias.’ 

’Minun syy, koska en pystynyt juoksemaan pois. Jähmetyin.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

‘Mistä pieni lapsi voi tietää, että on tehnyt jotain niin hävettävää, että koko 
elämä rajoittuu? Onko se sitä, kun salaisuutta on pidettävä heikoilla voimillaan 
sisällään? Mikä tässä minun tapauksessani oli se suurimman häpeän aihe? 
Tätä kysymystä olen pohtinut ja miettinyt. Olisiko se oma syyllisyys oma osuus 
tapahtumaan. Tiedän, että sikamainen äijä käytti lapsia hyväkseen. Mutta koska 
syyllisyys jää asumaan hyvin syvälle ja sitä on vaikea poistaa, helpottaisi 
varmaan jos saisin selville juuri sen tunteen, joka eniten häpeää tuottaa. Tämä 
tapahtuma jäi lapsuuden varhaisista vuosista kulkemaan mukanani, enkä sitä 
edes pitänyt sen kummempana, kuin että siitä ei voinut puhua kenellekään. Se 
oli minun ikioma asiani ja häpeäni. Minä olin syyllinen tapahtumaan ja sillä 
siisti.’ 

(Elämäntarina 8.) 

Moira Walkerin (1992) haastatteluissa hyväksikäyttäjästä muodostui kuva, jossa tämä 
toimii hyvin suunnitelmallisesti, manipuloiden ja juonia punoen. Hyväksikäyttö paljastuu 
näissä haastattelukertomuksissa määrätietoiseksi ja järjestelmälliseksi toiminnaksi, jossa 
hyväksikäyttäjä voi myös tietoisesti syyllistää lasta ja käyttää hyväkseen tämän alttiutta 
häpeään ja syyllisyyden tunteeseen.   
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5.4 Mahdoton mielihyvä 

Kaikkein vaikein syyllisyyden tunteen lähde näyttää olevan terapiaryhmien jäsenten 
kuvausten perusteella se, että hyväksikäyttö on tuottanut myös mielihyvää. Koskettelu on 
herättänyt lapsessa ikätasoon ja kehitysvaiheeseen kuulumattoman seksuaalisen 
virittyneisyyden ja kiihottuneisuuden. Hänen omat ruumiilliset reaktionsa ovat olleet 
asiaankuuluvat ja normaalit, mutta kun koko tapahtuma on hänelle käsittämätön, hän 
kokee häpeää ja syyllisyyttä myös niistä. Tällöin hän saattaa vapauttaa hyväksikäyttäjän 
kokonaan vastuusta ja pitää omaa mielihyväänsä koko tapahtuman lähtökohtana.   

’Se että kiihottuu, on vaikeinta panna hyväksikäyttäjän vastuulle.’  

’Isä teki minulle niin vain siksi, että se tuntui minusta niin hyvältä.’ 

'Käytettiin luottamusta vanhempaan väärin ja saatiin tuntumaan se normaalilta. 
Kaikkien lasten kanssa tehdään niin, sanottiin. Pakko myöntää, että se tuntui 
myös hyvältä.' 

'Ei koskaan koskenu, vaan tuntui hyvältä. Sitä meni mukaan ja oikein tarjoutu.' 

'Herätti kiinnostusta sille alueelle. Haki tilaisuuksia, että joku koskettelis.' 

'Mut on herätetty liian aikaisin. Mä en ymmärtäny sitä ja kuitenkin mun elämä 
pyöri seksin ympärillä. Mä olin olemassa vain seksin kautta.'   

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Kokemuksemme mukaan vaatii pitkällistä työskentelyä ennen kuin hyväksikäytetty 
pystyy erottamaan, millä tavalla hyväksikäyttäjä on myös tästä lapsen seksuaalisen 
virittäytymisen herättämisestä vastuussa. Esimerkkinä on hyväksikäytetyn lapsen 
repliikki isälleen, joka terapiaistunnossa sanoi hänelle: ”Mutta sinähän itse halusit sitä.” 
Tytär vastasi: ”Niin mutta sinä opetit minut haluamaan.” 

5.5 Paha itsen sisällä 

Hyväksikäyttö on tapahtumana hyvin ruumiillinen, jossa hyväksikäyttäjällä ja lapsella 
toisaalta on fyysinen kosketus toisiinsa, mutta vuorovaikutus ja henkinen kontakti 
puuttuu kokonaan. Lapsi kokee ruumiissaan erilaisia tuntemuksia, mutta hyväksikäyttäjä 
viestii, ettei se ole totta, mitään ei todellisuudessa olekaan tapahtunut: ”Tapahtuu pahin 
mahdollinen, eikä tapahdu mitään...”  Lapsi alkaa epäillä omaa kykyään tehdä havaintoja 
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ja luottaa omiin tuntemuksiinsa. Myös muun ympäristön reagoimattomuus vahvistaa tätä. 
Ryhmän jäsenten kertomusten mukaan hyväksikäyttöä voi tapahtua toisten ihmisten 
läsnäollessa kenenkään puuttumatta tilanteeseen (esim. hyväksikäyttäjä pitää lasta 
sylissään ja koskettelee tätä huoneessa, jossa useat ihmiset tekevät kotiaskareitaan, tai 
makaa lapsen kanssa peiton alla masturboiden tätä ja muut huoneessa olijat eivät näe 
asiassa mitään huolestuttavaa). Kun lisäksi pienen lapsen ajattelu ja yritys ymmärtää 
maailmaa on itsekeskeistä, kaikki se pahalta ja vaikealta tuntuva, mitä hyväksikäyttö 
herättää, asettuu ikään kuin hänen sisälleen, osaksi häntä itseään. 

Jotta lapsi voisi kertoa kokemuksestaan, hänen kykynsä palauttaa mieleen tapahtuma ja 
kuvata sitä sanoin tulee olla tarpeeksi kehittynyt (Hewitt, 1998). Pienellä lapsella ei ole 
vielä riittävää kykyä sitoa kokemuksiaan eri asiayhteyksiin, jolloin tapahtumat tallentuvat 
hänen muistiinsa irrallisina ja vailla ajallista jatkumoa. Jokapäiväinen rutiini auttaa häntä, 
sillä siihen hän voi ankkuroida myös siitä poikkeavat tapahtumat ja muistaa ne juuri siksi. 
Vaikka lapsella ei olisikaan kykyä kertoa kokemuksistaan sanoin, hän muistaa ne silti ja 
ilmaisee niitä toiminnallaan ja käyttäytymisellään. Traumaattinen kokemus voi säilyä 
muistissa vuosikymmenet, vaikka siitä ei olisi koskaan puhuttu. Kun aikuinen puhuu 
lapselle ja antaa hänelle sanoja, se jäsentää hänen kokemuksiaan, organisoi hänen 
maailmaansa ja helpottaa hänen orientoitumistaan siihen. Lapsi, jolle aikuinen ei näin 
puhu, jää vaille tätä apua ja elämään jäsentymättömässä maailmassa irrallisten 
kokemustensa keskelle. Puhumattomuus on ryhmiin osallistuneille hyvin tuttua: 

'Koskaan ei mistään puhuttu. Koska äiti ei puhunut minulle, minusta tuntui kuin 
hän olisi nihiloinut minut. Minua ei ollut olemassakaan.' 

'Meilläkään ei puhuttu koskaan. Kuinka aukoton olikaan se hiljaisuus. 
Hiljaisuus rakensi muurin. Kuinka hirvittävä työ se on uskoa, että oonkin 
oikeassa!' 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Koska kieli ja sanat eivät ole käytettävissä apuvälineinä, lapsi ei voi saada kokemuksiinsa 
ja elämyksiinsä välimatkaa eikä luoda niihin sellaista suhdetta, jossa niitä voi tarkastella, 
jäsentää ja liittää omaan elämään. Näin hän luo itseensä eräänlaisen pahan alueen, jonne 
hän sijoittaa kaiken kokemansa vaikean, joka pilaa hänen elämäänsä, jota hän vihaa ja 
inhoaa ja jonka hän haluaa tuhota. Hänellä on vankka uskomus, että tämän 
”poltinmerkin” näkee hänestä kuka tahansa heti ensi silmäyksellä ja se eristää hänet 
kaikista muista, tekee hänet poikkeavaksi ja erilaiseksi. Tämä tunne ja uskomus säilyy 
vielä aikuisenakin. Terapiaryhmissä jäsenet ovat monesti kuvanneet, että heissä on jotain 
peruuttamattomasti rikki tai pilalla. 
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’Tunnen olevani liattu, tahrattu, en kelpaa.’ 

’Mulla on itseinho ja itsemurhayrityksiä. En pysty puhumaan enkä luota 
kehenkään. Käytän huumeita.’ 

’Inhoan käsiäni. Vasta vuosi sitten olen antanut sen tulla tietoisuuteen.’ 

’Itseinho on niin syvä, että se saa yrittämään itsemurhaa. Yritin sitä viime 
ryhmäistunnon jälkeen ja olen nyt sairaalassa.’ 

’Tunnen itseni pahaksi ja rumaksi.’ 

’En siedä sitä jos joku katsoo kun olen alasti.’ 

’Rinnat epämiellyttävät. Inhottaa jos joku koskee. Imettäminen inhotti. Melkein 
oksensin inhosta.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Pahan kokemusta valaisee hyvin Päivi Aho-Mustosen pohdinta kirjassa Rikottu Ruukku 
(2002, s. 124 – 152) . Kirjan päähenkilön Inkerin tarinassa pahuuden teema nousee esiin 
alusta asti. Hän kokee pahuuden olevan hänessä itsessään jo aivan elämän alusta saakka. 
Pahuuden kokemus seuraa häntä läpi koko kertomuksen, isän käyttäessä häntä 6-
vuotiaana ensimmäisen kerran seksuaalisesti hyväkseen, ylioppilasvuonna ja seksisuhteen 
osoittautuessa pettymykseksi ensimmäisen tärkeän miesystävän kanssa. Paha, pahuus ja 
vika on kaikissa tilanteissa aina Inkerissä itsessään, hänessä kiinni lopullisella ja 
korjaamattomalla tavalla. Koska lapsi ei voi muuttaa sietämätöntä realiteettia 
todellisuudessa, hän muuttaa sen mielessään. Pahoinpideltyä lasta kiusaava tunne 
sisäisestä pahuudesta naamioituukin usein hänen hellittämättömiin yrityksiinsä olla hyvä, 
ja yrittäessään lepyttää pahoinpitelijöitään hänestä kehittyy suurenmoinen suorittaja.  

Kirjassa Pahan kosketus (2002, s. 63 - 85) Merja Laitinen pohtii hyvän ja pahan 
monimutkaista yhdistymistä insestiperheen lapsen kokemuksissa. Insestiperheen 
maailmassa hyvä ja paha vuorottelevat tai ovat samanaikaisesti läsnä. Pahantekijä ei ole 
ainoastaan paha, hänessä on myös hyviä puolia. Koettu paha voi myös mitätöityä hyvällä, 
sillä vähäiselläkin rakkaudella ja huolenpidolla, mitä lapsi saa hyväksikäyttäjältä 
osakseen. Paha ruumiillistuu lapseen itseensä, hän kokee syyllisyyttä ja vastuuta insestistä 
ja häpeää sitä.  
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5.6 Viha 

Viha on keskeisimpiä tunteita, joita seksuaalisesti hyväksikäytetty oikeutetusti kokee. 
Hän on joutunut petetyksi, hänen luottamuksensa toiseen ihmiseen on rikottu, hänet on 
ilman hänen omaa suostumustaan viety tilanteeseen, jossa hänen rajojaan on loukattu ja 
jonka luonnetta hän ei aina ole edes ymmärtänyt. Koska suu ja sukupuolielimet ovat 
erityisen intiimejä alueita, niiden koskettelu ja niihin luvatta tunkeutuminen on hyvin 
nöyryyttävää, ahdistavaa ja hävettävää. Tapahtumaan liittyy aina vallankäyttöä ja 
alistamista, joka saa hyväksikäytön kohteeksi joutuvan tuntemaan itsensä niin 
voimattomaksi ja avuttomaksi, että hän menettää koko toimintakykynsä, lamaantuu ja 
ikään kuin halvaantuu. Hän menettää oman toimijuutensa ja muuttuu toisen toiminnan 
kohteeksi, hänet esineellistetään. 

Hyväksikäytetyllä on yleensä sisällään paljon vihaa. Ryhmäterapiassa se on saanut monia 
erilaisia sanallisia ilmaisuja: 

’Ne on paskoja kaikki. Pystyn kaikkien teidän hyväksikäyttäjät hirttämään 
munistaan, mutta en setääni.’ 

’Vihaan äitiä, koska äiti ei nähnyt eikä kuullut.’ 

’Kun saa ajatuksissaan tappaa, ei enää tunnu niin pahalta.’ 

’Kun on mielessään voinut kostaa, ei tarvitse enää oikeasti.’ 

’Ongelmana on miten näyttää tai purkaa raivoa. Se on sisällä vihapalloina, 
palloina, joissa on piikkejä.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

5.7 Vihaamisen vaikeus 

Hyväksikäyttötilanteet ovat erilaisia esimerkiksi sen suhteen, kuinka paljon ne sisältävät 
väkivaltaa ja tuottavat ruumiillista kipua. Mitä enemmän näin on tapahtunut, sitä 
voimakkaampaa vihaa hyväksikäytetty tuntee. Se ei kuitenkaan suinkaan aina kohdistu 
hyväksikäyttäjään, vaan voi suuntautua siihen vanhempaan, joka olisi voinut auttaa eikä 
kuitenkaan näin tehnyt, tai itseen. Jos taas hyväksikäyttäjä on kosketellut lasta tavalla, 
joka on tuottanut hänelle mielihyvää, hän voi tuntea suunnatonta häpeää ja kokea itsensä 
syylliseksi tapahtuneeseen. ’Isä teki minulle niin vain siksi, että se tuntui minusta niin 
hyvältä.’  Tällöin vihan kokeminen käy mahdottomaksi, se menettää oikeutuksensa ja käy 
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turhaksi. Tilalle kehittyy voimakas häpeä ja syyllisyyden tunne, johon liittyy 
hyväksikäyttäjän myönteisten puolien korostaminen, empatointi ja hänen toimintansa 
selittäminen ymmärrettäväksi ja hyväksyttäväksi. 

Pieni lapsi on kaikessa ajattelussaan ja maailman selityksissään hyvin itsekeskeinen. Hän 
on myös erittäin solidaarinen ja lojaali vanhemmilleen. Jos häntä kuritetaan, hän kokee 
itsensä pahaksi ja tämän kohtelun aiheuttajaksi. Viimeiseen asti hän selittää itselleen 
aikuisen toimineen oikein, esimerkiksi siksi, että tämä on vain pyrkinyt opettamaan 
hänelle, mikä on oikein ja mikä väärin.  

Hyväksikäyttö on tapahtumana lapselle täysin käsittämätön. Kun lapsi ei ymmärrä 
aikuisen käyttäytymistä ja toimintaa, hän selittää tapahtunutta itsestään käsin. Hän pitää 
itseään tapahtuneen alkuunpanijana, aiheuttajana ja ajattelee, että sen täytyy johtua 
hänestä.  

Häpeä ja syyllisyys ovat tehokkaimpia esteitä tunnistaa vihaa ja päästä käsittelemään sitä. 
Hyväksikäyttäjän ja hyväksikäytetyn välinen läheisyys ja riippuvuus vaikuttaa 
merkittävästi siihen, miten helppo tai vaikea hyväksikäytetyn on tuntea vihantunteita. 
Lapsen on lähes mahdotonta vihata omaa vanhempaansa, josta hän on täysin 
riippuvainen. Perheen ulkopuolinen hyväksikäyttäjä sopii paljon helpommin vihan 
kohteeksi. Hänet halutaan myös useammin saattaa vastuuseen teoistaan. 
Hyväksikäyttöepäilyjen selvittämistä koskeneessa tutkimuksessa todettiin, että 
rikosilmoitus tehtiin vajaassa neljäsosassa tapauksista (Heikinheimo, 2000). Näistä vajaa 
puolet koski lapsen ydinperheen ulkopuolista hyväksikäyttäjäksi epäiltyä, miltei kaksi 
viidennestä isiä ja kuudennes isäpuolia. Äidistä, veljestä tai lapsen muusta sukulaisesta ei 
aineistossa tehty yhtään rikosilmoitusta. Kun kaikista epäillyistä vain alle viidennes oli 
ulkopuolisia, heidän suhteellinen osuutensa rikosilmoituksista oli yli kaksinkertainen. 
Samoin isäpuolten suhteellinen osuus oli lähes kaksinkertainen verrattuna heidän 
määräänsä (alle kymmenesosa) kaikista epäillyistä. Isät olivat aliedustettuina, kun määrää 
vertaa heidän osuuteensa (puolet) epäillyistä. Tulos kertoo, että perheen ulkopuolella 
tapahtuneeksi epäillystä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tehdään huomattavasti 
useammin rikosilmoitus kuin perhepiirissä tapahtuvasta insestistä ja siinäkin 
tavallisemmin isäpuolesta kuin isästä. 

Hyväksikäytetyllä on usein suunnattoman suuri suojelunhalu hyväksikäyttäjäänsä 
kohtaan. Sen lisäksi, että hän pitää itseään syyllisenä tapahtuneeseen, hän näkee 
hyväksikäyttäjässä säälittävän ja heikon puolen, jota hän ymmärtää, jota kohtaan hän 
tuntee myötätuntoa, ja jota ei näin ollen voi tuomita. On mahdollista, että hyväksikäyttäjä 
heijastaa omaa sisäistä avuttomuuttaan ja tarvitsevuuttaan lapseen, minkä tämä jollain 
tavoin tavoittaa alkaen suojella häntä. Toisaalta lapsi voi myös kokea olevansa 
hyväksikäyttäjälle tärkeä ja merkityksellinen, mikä lisää hänen itsearvostuksen 
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tunnettaan. Hän ymmärtää hyväksikäyttäjän olevan hänestä riippuvainen, jolloin syntyy 
ristiriitainen ja taianomainen kehä häpeän, syyllisyyden ja vallan tunteiden välille. Tämä 
osaltaan ylläpitää hyväksikäytön jatkumista. Lisäksi hyväksikäyttäjä on monesti itse ollut 
tavalla tai toisella uhri ja joutunut kokemaan traumaattisia kokemuksia. Hyväksikäytetty 
lapsi on usein jäänyt vaille läheisyyttä, hellyyttä ja arvostusta, hän ei ole tullut kuulluksi 
ja hänen elinolosuhteissaan on ollut paljon syrjäytymistä. Tämä vaille jääminen altistaa 
hänet hyväksikäytölle ja etsimään läheisyyttä. Tätä näkemystä vahvistaa pedofiilien väite, 
että he pystyvät lapsijoukosta helposti erottamaan ne, joista heidän on mahdollista saada 
itselleen uhri. Näin ollen hyväksikäytössä voi nähdä kahden vaille jääneen ihmisen 
yhteen kietoutumisen.  
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6 TERAPIATYÖSKENTELYN TEOREETTISET 
PERUSTEET 

Aloittaessamme terapiaryhmäämme ja suunnitellessamme työskentelyämme kävimme 
keskustelua niistä perusteista, joihin työmme pohjaa. Kun päätimme kirjoittaa 
kokemuksistamme, päädyimme samoihin pohdintoihin siitä, mikä on ohjannut 
työtapaamme ja vaikuttanut valintoihimme. Jokainen terapeutti on sitoutunut johonkin 
käsitteistöön ja teoreettiseen viitekehykseen, ja nuo taustanäkemykset ja –uskomukset 
suuntaavat hänen toimintaansa. Ne vaikuttavat siihen, mitä pidämme tavoittelemisen 
arvoisena ja mitä vastaavasti pyrimme välttämään, miten ymmärrämme asiat ja 
kuvaamme niitä, mihin uskomme ja mitä pyrimme saamaan aikaan. Seuraavassa olemme 
koonneet keskeisimmät niistä teoreettisista lähestymistavoista, joiden tunnistamme 
vaikuttaneen merkittävästi ajatteluumme ja työskentelyymme.  

6.1 Modernista postmoderniin 

Koska olemme molemmat koulutukseltamme perheterapeutteja, meillä on ollut tilaisuus 
seurata läheltä tällä terapia-alueella tapahtunutta kehitystä. Haarakangas (2001) kuvaa 
muutosta modernista perheterapiasta kohti postmodernia, jolloin istuntoa on alettu 
tarkastella keskusteluna. Kiinnostus on siirtynyt työntekijän käyttämistä menetelmistä 
hänen ja asiakkaiden väliseen dialogiin. Muutos näkyy myös terapeutin asemassa ja 
tehtävässä: modernismissa terapeutti nähdään asiantuntijana, jonka tavoitteena on 
paljastaa perheen piilossa oleva rakenne ja vuorovaikutusta säätelevät lainalaisuudet. 
Hänen pyrkimyksenään on erityisiä haastattelutekniikoita, strategioita ja interventioita 
käyttämällä muuttaa perheen sellaista vuorovaikutusta, jonka hän määrittelee 
häiriintyneeksi. Postmodernissa perheterapiassa asiantuntijuuden korostaminen on 
vaihtunut yhteistyökumppanuudeksi asiakkaiden ja terapeutin välillä. Terapiaa ei nähdä 
tekniikkana tai menetelmänä vaan asiakkaiden ja terapeutin yhdessä luomana 
keskusteluna, jonka tavoitteena on uusien ja terapeuttisten merkitysten muodostuminen. 
Terapeutin tehtävänä on avata tilaa keskustelulle, synnyttää dialogia tai edistää uusien 
kertomusten luomista. Tällöin hän vapautuu tietäjän ja ratkaisujen löytäjän roolista 
avoimen dialogin rakentajaksi ja asiakkaat säilyttävät oman toimijuutensa keskustelun 
tasavertaisina osallistujina. 

Holma (2001) toteaa modernin ja postmodernin näkökannan eroavan pääasiallisesti 
käsityksessään ulkoisesta ja sisäisestä. Moderneissa terapioissa on keskitytty erityisesti 
asiakkaan sisäiseen maailmaan ja nähty yksilö autonomisena ja itsenäisenä, kun taas 
postmoderneissa terapioissa yksilö nähdään aina sitoutuneena toisiin ja keskitytään 
ihmisten välisiin suhteisiin. Moderni näkemys minästä korostaa yksilön itsenäisyyttä, 
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autonomisuutta ja rationaalista päätöksentekoa, postmodernin käsityksen mukaan taas 
minä on aina suhteessa toiseen ja aktiivinen toimija. Ihmisen näkeminen sosiaalisena 
toimijana kohdistaa terapiassa huomion sosiaaliseen ympäristöön eikä yksilön sisäisen 
maailman tutkimiseen ja sen salaisuuksien ratkomiseen. 

Postmodernilla tarkoitetaan modernin jälkeistä aikakautta ja myös reagointia moderniin ja 
sen edustamaan käsitykseen tiedosta ja sen syntytavasta (Andersen, 1995). Muutamia 
keskeisiä moderneja oletuksia ovat, että 

1. ihmisistä voidaan saada tosi tietoa (objektiivista ja oikeaa, mikä tarkoittaa, että 
tämä tieto on yleistettävissä ja sovellettavissa kaikkiin ihmisiin kaikissa 
konteksteissa kaikkina aikoina) 

2. ihmiset toimivat ”sisäisen ytimen” perustalta (mistä voidaan saada tosi tietoa) 

3. kieli on väline ilmaista ajatuksia (jotka ovat peräisin ”sisäisestä ytimestä”) 

4. kieli, jonka täytyy olla yksiselitteistä ja kirjaimellista, palvelee tiedonvälitystä. 

Andersenin (1995) mukaan moderniin aikaan liittyvän tekniikan ja luonnontieteiden 
kehityksen innostamana meillä on ollut houkutus ymmärtää ihmiset samalla tavalla kuin 
eloton luonto. Tällöin on syntynyt myös tarve asiantuntijuuteen, jotta voidaan tietää, onko 
selville saatu informaatio tosi tietoa vai ei (normit) ja kuinka tuo tosi tieto voidaan 
saavuttaa (menetelmät). Tämä tuottaa luonnollisesti hierarkiaa, jossa toiset ovat 
asiantuntijoita, toiset eivät, joku on auttaja, toinen autettava, joku on havainnoitsija, 
toinen havainnoitava, joku kontrolloija, toinen kontrolloitava jne. Hierarkiaan liittyy 
myös eriarvoisuutta, joillakin on etuoikeuksia, joita toisilta puuttuu. 

Postmoderni tarjoaa näille moderneille oletuksille vaihtoehdon (Andersen, 1995). Kun 
modernissa etsitään ihmiselämälle pysyviä ja yleistettäviä selityksiä, postmodernissa 
ihminen nähdään jatkuvasti muuttuvana ja alati vaihtuviin konteksteihin sopeutuvana 
olentona. Ihmistä voidaan näin ymmärtää kontekstuaalisesti, siis tietyssä tilanteessa 
tietyllä hetkellä. Ei ainoastaan ihminen itse muutu (puhu ja toimi eri tavoin) eri tilanteissa 
eri aikoina vaan myös muut ihmiset muuttuvat, ne jotka pyrkivät ymmärtämään häntä. Se 
mitä hänestä kulloinkin tulee esiin, mitä toiset kuulevat ja näkevät, vaikuttaa heidän sen 
hetkiseen ymmärrykseensä, ja kunkin oma vallitseva tilanne vaikuttaa siihen, mihin 
huomio kiinnittyy. 

Oletus, että ihmistä hallitsee sisäinen ydin, joka määrää hänen toimintaansa, on 
postmodernissa hylätty (Andersen, 1995). Sen sijaan oletetaan, että ihminen muovautuu 
vuorovaikutussuhteissa toisten kanssa, kollektiivisuudessa, jonka ihmisyhteisö luo ja 
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tuottaa. Vuorovaikutuksessa merkittävässä asemassa ovat keskustelut ja niissä puolestaan 
merkityksellistä on kieli, jossa keskusteluun osallistujat ovat. Kun modernissa kieli 
ymmärretään tietoa välittävänä (informing), postmodernissa ajatellaan, että se on tämän 
lisäksi myös vaikuttavaa, muotoilevaa (forming). Andersen on omaksunut Wittgensteinin 
ajatuksen, että kieli, jossa olemme, antaa sekä mahdollisuudet että rajoitukset sille, mitä 
voimme ymmärtää. Hän on valmis menemään vielä pidemmälle ja katsoo, että 
tuottamamme ilmaisut eivät muovaa vain sitä, mitä tulemme ajatelleeksi, vaan koko 
persoonaamme vaikuttaen myös fysiologiseen ilmiasuumme.  

Modernissa sanojen oletetaan olevan sellaisia, joina ne kuullaan, puhutaan ja kirjoitetaan, 
mutta postmodernissa niiden katsotaan ainoastaan viittaavan muihin sanoihin, jolloin ne 
saavat merkityksensä suhteessa toisten sanojen samanlaisuuksiin tai erilaisuuksiin 
(Andersen, 1995). Esimerkiksi sana ”tumma” saa merkityksensä ajatellessamme 
samanaikaisesti harmaata tai valkoista.  

Postmodernia terapeuttista työskentelyä tutkineet ja kuvanneet Anderson ja Goolishian 
(1992) arvostavat terapeutin suhdetta asiakkaaseen silloin, kun sen lähtökohtana on 
”position of not knowing”. Tämä tarkoittaa, että terapeutti pyrkii olemaan muodostamatta 
ennakkokäsitystä asiakkaastaan tai tämän tilanteesta. Tietoa ja ymmärrystä voi saavuttaa 
vain yhdessä asiakkaan kanssa käytävässä keskustelussa erilaisia vaihtoehtoisia 
merkityksiä tutkimalla. Liian nopea käsityksen muodostaminen sammuttaa dialogin ja 
estää uusien merkitysten löytämisen. Tässä postmoderni terapeutti toimii toisin kuin 
moderni, joka sen sijaan on paremman (universaalin, yleistettävissä olevan, objektiivisen) 
tiedon haltija ja pyrkii saamaan asiakkaansa omaksumaan tämän uuden tiedon. Jos hän ei 
pysty luomaan sellaista vuorovaikutussuhdetta, että tuo tiedonsiirto tapahtuu, hän kokee 
epäonnistuneensa.  

Postmodernin terapeutin asema on siis muuttunut vaihtoehtoisten merkitysten etsijäksi 
yhdessä asiakkaan kanssa, terapeutista tulee asiakkaan elämäntilannetta tutkiva 
yhteistyökumppani ja merkitysten yhdessä rakentaja (Anderson & Goolishian, 1992). 
Asiakas ja terapeutti yhdessä muodostavat sen yhteisön, johon kumpikin tuo niitä 
aineksia, joista tulevaisuuden ääriviivat tai näkymät muovaillaan. Terapian tavoitteena on 
mahdollistaa sellaisten kertomusten syntyminen, joita ei vielä ole kerrottu, ja joiden 
avulla asiakas voi rakentaa tai palauttaa oman toimijuutensa. Terapeutin tieto ei ole 
mallina paremmasta tavasta elää tai tietää, se edustaa vain yhtä vaihtoehtoista tapaa 
tulkita tai ymmärtää asioita. Terapeutin näkemyksille ei anneta ylivertaista asiantuntijan 
asemaa, vaan ne esitetään asiakkaan oman näkemyksen rinnalla. Tom Andersen (1991) 
korostaa tätä sanomalla asiakkaalle: ”Sen lisäksi, miten sinä olet ymmärtänyt asiat, me 
(terapeutti ja työryhmä) ymmärsimme näin.”  
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Psykoterapian voi nähdä erityisenä keskustelun muotona, jonka tavoitteena on palauttaa 
asiakkaille heidän syystä tai toisesta häiriintynyt toimijuuden tuntonsa (Wahlström, 1992, 
2001). Toimijuuden tunnon muodostuminen liittyy siihen, miten henkilö tulkitsee 
asemaansa elämäntilannettaan kehystävässä ympäristössä. Tässä mielessä kyse on 
henkilön omalle ja toisten toiminnalle ja asemalle sekä hänelle itselleen annettujen 
henkilökohtaisten ja kollektiivisten merkitysten yhteen punoutumisesta, jännitteineen ja 
mahdollisine ristiriitaisuuksineen. Psykoterapeuttisen keskustelun olennainen 
ammatillinen sisältö on näiden merkitysten tutkimista ja uudelleen jäsentämistä. 
Onnistuessaan tuo työskentely edistää henkilön sosiaalisen vuorovaikutuksen uudelleen 
muotoutumista ja hänen identiteettikehitystään, ts. palauttaa hänelle hänen toimijuuden 
tuntonsa.  

Postmodernin ajattelutavan tarjoamat käsitykset ovat voimakkaasti vaikuttaneet 
työskentelyymme terapeutteina. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että pidämme terapeutin 
tehtävänä toimia keskustelun puitteiden rakentajana, ei asiantuntijana, joka tietää 
päämäärän, mihin ryhmän jäsenen kehityksen on edettävä. Kysymme häneltä itseltään, 
mikä on hänen tavoitteensa tai seuraava askeleensa sitä kohti tai onko jokin hänen 
havaitsemansa muutos hänelle hyvä vai huono asia. 

6.2 Sosiaalinen konstruktionismi 

Empiiris-luonnontieteellistä tutkimustraditiota seurannut konstruktionismi on siirtänyt 
huomion tutkimuksen kohteesta siihen, miten tieto syntyy (Gergen, 1985). Se on myös 
muuttanut näkemyksiä siitä, mistä terapiassa on kysymys, mihin terapia pyrkii tai mihin 
terapeuttinen muutos perustuu. Keskeiseksi tarkastelun kohteeksi ovat silloin nousseet 
kieli, käytetty puhetapa, kertomukset ja keskustelu. Kun (moderni) tarkka, todellisuutta 
vastaava, objektiivinen kuvaus on asetettu kyseenalaiseksi eikä todellisuutta kuvaamaan 
tarkoitettuja kertomuksia pidetä todellisuuden kopioina, karttoina tai heijastumina, näitä 
kuvaustapoja itsessään on alettu pitää välineinä tai ”aineksina”, joiden avulla tai joista 
todellisuus rakentuu (Gergen, 1994). 

Konstruktionistien joukossa Kenneth J. Gergen on erityisesti painottanut sosiaalista 
vuorovaikutusta tiedon luomisessa ja rakentamisessa ja näin kehittänyt sosiaalisen 
konstruktionismin käsitettä (Gergen, 1985, McNamee & Gergen, 1992). Tämän 
näkemyksen mukaan todellisuutta rakennetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, se ei ole 
vain yksilön itsensä luoma tuote. Sosiaalinen konstruktionismi on kiinnostunut tutkimaan 
sitä prosessia, jolla ihmiset kuvaavat, selittävät tai muulla tavalla kertovat itsestään ja siitä 
maailmasta, jossa he elävät. Tieto maailmasta on ymmärtämisen prosessi, jossa 
todellisuus syntyy kielen avulla yhteisessä keskustelussa. Terapiassa tämä näkyy niin, että 
moderniin ajatteluun kuuluvasta ”mielen” maailmasta on siirrytty suhteiden maailmaan. 
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Koska maailman rakentuminen ei tapahdu ihmisen mielessä vaan sosiaalisissa suhteissa, 
ongelman sijaintipaikka siirtyy yksilön mielen sisältä yhdessä neuvoteltuun 
todellisuuteen.  

Modernin psykoterapian päämääränä on yksilön sisäisen minän ja koherenssin 
löytyminen, eheytyminen, ja vastausten hakeminen yksilön sisältä itsetutkiskelun avulla 
(Holma, 2001). Postmoderni sosiaalinen konstruktionismi suuntaa kiinnostuksen yksilön 
sisältä hänen ulkopuolellaan vallitseviin sosiaalisiin suhteisiin, joissa sosiaalista 
todellisuutta luodaan ja ylläpidetään kertomusten kautta. Näin sosiaalisen 
konstruktionismin mukaisessa terapiassa on aina mukana kertomuksellinen elementti ja se 
on luonteeltaan narratiivista. 

Werner ja Mortensen (1999) ovat koonneet eri lähteistä lainauksia ihmisen 
persoonallisuuden ja minuuden kuvauksista sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta. 
Heidän mukaansa Bateson on mm. todennut, että minä ei ole rakenteeltaan kiinteä vaan 
prosessi, ja tuo prosessinomaisuus tarkoittaa sitä, että minää luodaan jatkuvasti ja sitä 
muutetaan ja lujitetaan kommunikaatiossa. Tuo prosessi on samanlainen kuin se, jonka 
kautta luomme omat tapamme. Edelleen Werner ja Mortensen (1999) lainaavat 
Wittgensteinia, Bahtinia, Whitea ja Shotteria todeten, että kieli ei kuvaa todellisuutta, 
vaan se luo sitä (Wittgenstein). Ihminen löytää itsensä toisten kautta ja saa heiltä sanat, 
muodot ja sävyt voidakseen muodostaa alkuperäisen idean itsestään. Hän elää toisten 
sanojen maailmassa ja koko elämä on orientoitumista tähän maailmaan ja reaktioita 
toisten sanoihin (Bahtin). Whiten mukaan kertomus tai minä-narratiivi määrää sitä 
muotoa, jolla ilmaisemme elettyjä kokemuksiamme. Elämme kertomuksia, joita meillä on 
elämästämme. Shotter puolestaan on todennut, että sinä on vanhempi kuin minä siinä 
merkityksessä, että kyky tulla toisten nimeämäksi sinäksi on varhaisempi kuin kyky 
sanoa itseään minäksi, kyky ymmärtää ainutkertainen asemansa suhteessa toisiin ja kyky 
ottaa vastuu omasta toiminnastaan.  

Sosiaalisen konstruktionismin yhteydessä puhutaan usein moniäänisyydestä ja monista 
todellisuuksista. Todellisuus ymmärretään luomukseksi, jonka ihmiset yhdessä toistensa 
kanssa tuottavat tilanteesta toiseen uudelleen ja jota jokainen tulkitsee omalla tavallaan. 
Samasta tapahtumasta syntyy siis aina useita erilaisia tulkintoja, jotka ovat yhtä tosia, 
toistensa kanssa vaihtoehtoisia ja toisiaan täydentäviä mahdollisuuksia. Havainnot eivät 
myöskään ole havainnoijasta riippumattomia vaan aina subjektiivisia, ja havaintojen 
tekijä vaikuttaa siihen todellisuuteen, jota hän on havainnoimassa. Havainnoitsijasta tulee 
väistämättä osa havainnoitavaa kokonaisuutta.  

Moniäänisyys viittaa siihen, että jokaisen tehdessä omia havaintojaan, tulkitessa 
tapahtumia omalla tavallaan ja jäsentäessä omaa ymmärrystään samasta eletystä ja 
koetusta hetkestä syntyy useita erilaisia kertomuksia. Jos jokainen saa tilaisuuden kertoa 
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oman tarinansa, on mahdollista kuulla useita erilaisia ääniä. Avoimessa dialogissa 
pyritään juuri siihen, että kukin keskusteluun osallistuva voi vapaasti tuoda oman äänensä 
kuuluville, kertoa oman kertomuksensa, joka otetaan vastaan ja liittyy osaksi yhdessä 
rakennettavaa todellisuutta. Terapeuttisessa keskustelussa jokaisen ääni on yhtä tärkeä ja 
terapeutin tehtävänä on luoda keskustelulle sellaiset edellytykset, että moniäänisyys on 
siinä aidolla tavalla mahdollista. Tämä vaatii erityisen huomion kiinnittämistä 
kuuntelemiseen. Jokaista ääntä on kuunneltava yhtä tarkkaavaisesti, vaikka itselle tuttua 
onkin aina helpompi jakaa. Uudet, itselle vieraat tavat ymmärtää ja tulkita herättävät 
helposti halun torjua ne ja vaientaa ääni, joka niistä puhuu. Sosiaalisen konstruktionismin 
mukaan mikään tulkinta ei kuitenkaan ole toista oikeampi. Moniäänisyydellä todellisuutta 
pyritäänkin hahmottamaan mahdollisimman monipuolisesti ja erilaisista näkökulmista 
käsin. 

Terapiaryhmämme keskustelu palvelee moniäänisyyden toteutumista. Kun ryhmän jäsen 
kertoo omista kokemuksistaan toisille ja löytää sanoja usein sanattomiksi jääneille 
tapahtumille, hän samalla voi kuulla niitä ajatuksia, joita hänen kertomansa toisissa 
ryhmän jäsenissä on herättänyt. Näin hän saa useamman äänen antamia merkityksiä 
kokemukselleen. 

6.3 Narratiivisuus 

Narratiivinen terapia on tullut perheterapian kentällä käyttöön australialaisen Michael 
Whiten ja uusiseelantilaisen David Epstonin 1990 julkaiseman kirjan myötä. 
Narratiivisuus viittaa kertomukseen, tarinan muotoon koottuun jäsennykseen 
kokemuksista. Teoksessa tuodaan esiin, että ihmisellä on perustavaa laatua oleva tarve 
tuottaa tavalla tai toisella ymmärrettävissä oleva ja mielekäs jäsennys (make sense) 
kokemuksistaan, rakentaa kertomus elämästään. Tässä pyrkimyksessään ”saada tolkkua 
elämästä” hän joutuu järjestämään kokemuksensa tavalla, joka suo hänelle ehjän 
selonteon itsestään ja elämästään. Tämä kertomus itsestä, identiteettikertomus, on meille 
ratkaisevan tärkeä; sen hallitseva juoni mahdollistaa meille joitakin toimintatapoja ja 
sulkee toisia pois sen mukaan, miten siinä määrittelemme itseämme. Koska kaikissa 
kertomuksissa on alku (historia), keskikohta (nykyisyys) ja loppu (tulevaisuus), on 
tämänhetkisten tapahtumien tulkinta yhtä paljon menneen kuin tulevankin määräämää. 
Kertomus ohjaa toimintaamme ja päinvastoin, kerromme tarinaa, jota elämme, ja elämme 
tarinaa, jota kerromme.  

Samasta tapahtumasta voidaan aina kertoa useita vaihtoehtoisia kertomuksia sen mukaan, 
mihin kertoja kiinnittää huomionsa. Valintojen teko on kuin valokeilan suuntaamista: 
samalla kun valo nostaa esiin ja tekee näkyväksi jotain, se jättää jotain muuta pimeään ja 
huomaamatta (White, 1992). Ihmisen muisti toimii samoin, muistin valokeila poimii 
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mukaan joitakin elementtejä jättäen toisia unohduksiin. Hallitseva, dominoiva kertomus 
rakentuu niistä osasista, jotka tällä tavoin on valittu mukaan, mutta aina on mahdollista 
tarkastella elettyä elämää uudella tavalla, suunnata valokeila toisin, jolloin vaihtoehtoinen 
kertomus mahdollistuu ja saa tilaa. 

White (2001) on kuvannut identiteettikertomuksen ja käyttäytymisen välistä 
vuorovaikutusta ikään kuin liikkumisena kahdessa erilaisessa maastossa, identiteetin ja 
toiminnan maisemassa (landscape of identity, landscape of action). Ihminen liittää 
itseensä erilaisia ominaisuuksia, luonteenpiirteitä, motiiveja, tarpeita, tavoitteita ja 
tarkoitusperiä kertoessaan omaa identiteettikertomustaan. Näille kullekin on hänen 
mielessään oma säilytyspaikkansa, ikään kuin riippukansio, johon hän ne tallentaa. Hänen 
toimintansa puolestaan tekee ne näkyviksi ja ikään kuin todistaa ne oikeiksi. Samalla 
tavalla hän kertoo kertomusta muista ihmisistä hakien sille vahvistusta heidän 
toiminnastaan. 

Identiteettikertomus voi kuitenkin rakentua kielteiseksi, omia toimintamahdollisuuksia 
rajoittavaksi ja persoonallisuutta tukahduttavaksi (White, 2001). Silloin on mahdollista 
tutkia ihmisen käyttäytymistä ja toimintaa ja etsiä sieltä todisteita, jotka puhuvat 
myönteisemmän, vaihtoehtoisen kertomuksen puolesta. Näitä todisteita voidaan löytää 
aivan lähimenneisyydestä, mutta myös kauempaa historiasta. Vastaavasti voidaan liikkua 
kohti tulevaisuutta tutkimalla, miten se vaikuttaisi ihmisen tulevaan toimintaan, jos hän 
liittäisi itseensä toisenlaisia tulkintoja ja ymmärrystä itsestään. Tällä tavalla vaihtelemalla 
näköaloja identiteetin ja toiminnan maastossa häntä voidaan auttaa irrottautumaan häntä 
hallitsevasta kielteisestä ja tukahduttavasta kertomuksesta ja löytämään sen rinnalle uusia 
mahdollisuuksia avaavia, toimintakykyä lisääviä ja omaan itseen myönteisesti suhtautuvia 
vaihtoehtoisia tulkintoja. Terapeutti voi olla tässä prosessissa avuksi esittämällä 
kysymyksiä, jotka ovat kuin rakennustelineitä uutta kertomusta rakennettaessa. 

Uutta kertomusta rakennettaessa ja todisteita etsittäessä avuksi tarjoutuvat ainutkertaiset 
seuraamukset (unique outcome), hallitsevassa kertomuksessa olevat poikkeamat (White 
& Epston, 1990, White, 2001). Tuo poikkeus ei sovi kertomuksen juoneen vaan on siihen 
nähden tavalla tai toisella ristiriitainen. Se avaa portin uuteen kertomukseen, tuo näkyviin 
ne varjoon ja unohduksiin jääneet vaihtoehdot, joiden varaan uutta kertomusta voidaan 
rakentaa. Terapeutin tehtävänä ei kuitenkaan ole määritellä, millainen tuosta 
vaihtoehtoisesta, uudesta kertomuksesta olisi tultava, vaan valinnan tekee aina henkilö 
itse. Terapeutti voi auttaa häntä esittämällä kysymyksiä, mitä merkityksiä ihminen itse 
antaa noille poikkeuksille, mitä ne hänestä kertovat, onko tapahtumassa oleva kehitys 
hänelle myönteistä, kielteistä vai jotain siltä väliltä jne. Terapeutin rooliin kuuluu 
pysytellä tässä prosessissa sivussa, mutta kuitenkin vaikuttaa kysymyksillään. Kun 
ihminen itse perustelee itselleen, miksi jokin tapahtuma on myönteinen, hän vakuuttuu 
siitä aivan toisella tavoin kuin jonkun toisen yrittäessä vakuuttaa hänet siitä. 
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Narratiivisessa terapiassa toinen keskeinen käsite ja käytetty menetelmä on 
ulkoistaminen, eksternalisaatio (White & Epston, 1990). Tällä tarkoitetaan tapaa 
keskustella ongelmasta jonakin sellaisena, joka voidaan nähdä ja jota voidaan tarkastella 
itsen ulkopuolella. Keskustelussa tutkitaan, miten ongelma vaikuttaa ihmiseen, hänen 
elämäänsä ja hänen lähipiirinsä kuuluvien elämään. Toisaalta kartoitetaan, millä tavalla 
kukin heistä vaikuttaa ongelmaan ja sen ilmenemiseen. Tärkeä osa työskentelyä on 
prosessi, jossa asiakas antaa ongelmalle nimen. Tämä mahdollistaa ongelman tarkastelun 
ihmisen sisältä irrotettuna ja auttaa luomaan siihen uudenlaisen suhteen. Näin se aletaan 
nähdä erillisenä ihmisestä, ei siis hänen sisällään vaan hänen ulkopuolellaan. Ongelmana 
ei ole henkilö tai henkilön rakenne, joka panee hänet toimimaan ongelmallisesti tai 
kokemaan ongelmia. Uudenlaista suhdetta ongelmaan vahvistetaan etsimällä tilanteita, 
jolloin ihminen on pystynyt voittamaan sen, vastustamaan sitä tai toimimaan suhteessa 
siihen eri tavalla kuin yleensä, ja tutkitaan, mikä tämän on silloin tehnyt mahdolliseksi. 
Näin uutta kertomusta vahvistetaan ja jatketaan. 

Ongelma syntyy, jos ihmisen omaa identiteettikertomusta tai toisten kertomuksia hänestä 
hallitsevat kielteiset, mahdollisuuksia pois sulkevat ja toimijuutta lannistavat elementit 
(White & Epston, 1990, White, 1992). Narratiivisella tavalla ajatellen voidaan katsoa, että 
ongelma on dominoiva kertomus, joka on ihmisen elämää alistava kuten hyväksikäytön 
tai väkivallan aikaansaamat kertomukset. Tällainen kertomus syrjäyttää muut, 
vaihtoehtoiset tarinat, jotka paremmin kuvaisivat henkilön omia kokemuksia. Kertomus 
itsestä voi olla niin tukahduttava ja rajoittava, että ihminen vetäytyy kuin nurkkaan 
ajettuna katselemaan elämän ohikulkua sivustakatsojana. Hänen lähiympäristössään 
vallalla olevat ja hänelle merkittävien ihmisten kertomukset hänestä voivat myös 
muodostua niin vieraiksi, ettei hän pysty tunnistamaan niistä itseään. Tällöin hän voi 
alkaa kapinoida noita kertomuksia vastaan ja yrittää pakottaa toiset muuttamaan niitä 
enemmän hänen omaa kertomustaan vastaavaksi tai lannistua ja luovuttaa, jolloin hän 
yhtä lailla menettää kykyään aktiiviseen toimijuuteen. 

Seksuaaliselle hyväksikäytölle on ominaista, että lapselta on riistetty hänen oikeutensa 
omaan kertomukseen (Epston, White & Murray, 1992). Tämä tapahtuu, kun 
hyväksikäyttäjä ottaa itselleen valtuudet määritellä, mitä on tapahtunut. Hän antaa lapsen 
ymmärtää joko suoraan tai epäsuorasti, että tapahtuma on tämän syytä ja vaatii pitämään 
asian salassa eristäen näin lapsen muista perheenjäsenistä. Kontrolloimalla ja 
hallitsemalla lasta hän aiheuttaa pelko- ja paniikkireaktioita, jotka kehittyvät lapsen 
totunnaisiksi reagointitavoiksi läheisissä ihmissuhteissa vaikeuttaen kaikkea intiimiä 
vuorovaikutusta vielä aikuisenakin. Tästä kaikesta seuraa, että lapsen identiteettikertomus 
usein jää hajanaiseksi. Holma (1999, 2001) on todennut, että hyvin hajanainen 
identiteettikertomus ei jäsennä kokemuksia ja elettyä elämää, vaan jättää merkittävän 
osan kokemusmaailmasta irralliseksi, jolloin menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus 



 

57 

hahmottuvat kaoottisesti. Äärimmäisenä muotona tämä voi näyttäytyä psykoottisena 
käyttäytymisenä. 

Narratiivisuutta terapiatyössä voidaan toteuttaa oman kertomuksen uudelleen 
kirjoittamisella (re-authoring therapy; Epston, White & Murray, 1992, White, 1995). 
Siinä ihmisiä pyritään auttamaan ratkaisemaan ongelmiaan erottamalla heidän elämänsä 
ja ihmissuhteensa sellaisista kertomuksista, jotka ovat tukahduttavia ja heidän 
toimijuuttaan lamauttavia. Heitä alistavat toimintatavat ja ihmissuhteet kyseenalaistetaan 
ja heitä rohkaistaan kirjoittamaan uudelleen elämäntarinansa vaihtoehtoisella tavalla, joka 
painottaa heidän kannaltaan suotavampaa ja mieluisampaa itsensä toteuttamista ja 
tyydyttävämpiä ihmissuhteita. Perheterapeuttisessa sovelluksessa kiinnitetään huomio 
siihen, että muut perheenjäsenet eivät ole vain vastaanottavana yleisönä ja kuulijakuntana 
uudelleen kirjoitetun kertomuksen esittämisessä vaan he voivat osallistua siihen 
toimittajina ja käsikirjoittajina, siis olla aktiivisesti itse mukana sen tuottamisessa. Kyse ei 
ole ainoastaan tarinan kertomisesta vaan myös yleisön kuuntelemisesta, sillä perheessä on 
runsaasti vaihtoehtoisia aineksia kertomuksen rakentamiseksi uudelleen, mille 
mahdollisuudelle terapeutin tulee olla herkkä avaamalla tilaa dialogille. Kun 
hyväksikäytetty alkaa katsoa itseään omin silmin, hän alkaa nähdä niitä monia kykyjä, 
joita muut ovat hänessä kyllä nähneet, mutta jotka ovat jääneet häneltä itseltään piiloon ja 
samalla hänen ulottumattomiinsa. 

Narratiivisuus on vaikuttanut ratkaisevalla tavalla työskentelyymme terapeutteina. 
Terapiaryhmämme keskeisimpiä elementtejä on tarina, kertomus, jota seksuaalisesti 
hyväksikäytetty ihminen kertoo itsestään ja elämästään. Tätä kertomusta hallitsee 
ongelman kyllästämä juoni, joka tukahduttaa ja kapeuttaa henkilön 
toimintamahdollisuuksia, tai se voi olla sirpaleinen ja jättää hyväksikäyttökokemukset 
liian irrallisiksi. Tavoitteenamme on ollut rakentaa tälle kertomukselle vaihtoehtoja. 
Työskentelyssämme olemme käyttäneet mm. ”ainutkertaiset seuraamukset” -ajatusta 
porttina uuteen kertomukseen: sekä terapeutit että ryhmän jäsenet voivat kiinnittää 
huomiota ja nostaa esiin päähenkilön kertomuksen hallitsevasta juonesta poikkeavia 
kohtia, jotka hän sivuuttaa merkityksettöminä, ja pysäyttää hänet tutkimaan niitä. Myös 
ulkoistamista olemme käyttäneet menetelmänä terapiaryhmässämme esimerkiksi 
antamalla osallistujille tehtäväksi tutkia, miten seksuaalisen hyväksikäytön kokemus 
vaikuttaa kunkin jäsenen elämään. Tässä tehtävässä ongelma irrotetaan itsestä ja sen 
vaikutuksia tarkastellaan oman itsen ulkopuolelta, jolloin suhde ongelmaan muuttuu. 
Seksuaalisesti hyväksikäytetyille on ominaista nähdä ja selittää tapahtunut hyväksikäyttö 
itsestä johtuvaksi. Tarkastelemalla hyväksikäytön vaikutuksia itsestä riippumattomana 
tapahtumana kertomuksessa tapahtuu muutos, syntyy vaihtoehtoinen tarina, jonka 
vaikutuksesta myös oma syyllisyyden tunne voi vähentyä. Ryhmä toimii myös edellä 
kuvatulla tavalla kahdessa roolissa, toisaalta kuulijakuntana ja todistajana kertomukselle, 
toisaalta osallistuen sen uudelleen rakentamiseen tuottamalla erilaista ymmärrystä, 
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tarjoamalla vaihtoehtoisia tulkintoja ja yhdistämällä toisiinsa elementtejä, jotka kertojalta 
ovat jääneet huomaamatta.  

6.4 Reflektointi  

Reflektointimenetelmän käyttö terapiatyössä on tullut tunnetuksi norjalaisen psykiatrin 
Tom Anderesenin ja hänen työryhmänsä alettua käyttää sitä 1985 välineenä 
perheterapiassa (Andersen, 1995). Sen sovellusmahdollisuudet ovat runsaat. Reflektointi 
voidaan rakentaa työryhmän avulla, mutta yhtä hyvin perheenjäsenten kesken, 
käyttämällä kahta työntekijää ja jopa yhden työntekijän ja hänen asiakkaansa kesken 
luomalla kolmanneksi osapuoleksi joku poissa oleva henkilö ja oletukset hänen 
ajatuksistaan.  

Reflektoitaessa keskeistä on puhumisen ja kuuntelemisen tietoinen ja selkeärajainen 
vuorottelu (Andersen, 1991, 1995). Perheterapiassa esimerkiksi menetelmää käytetään 
usein niin, että terapeutti keskustelee ensin perheenjäsenten kanssa ja työryhmä seuraa 
tätä toisessa huoneessa peili-ikkunan ja mikrofonin välityksellä tai vaihtoehtoisesti 
samassa huoneessa vähän kauemmas vetäytyneenä. Työryhmä ei millään tavoin puutu 
keskustelun kulkuun vaan keskittyy ainoastaan kuuntelemaan ja tekemään omia 
havaintojaan. Sopivan ja yleensä etukäteen määritellyn ajan kuluttua työryhmä saa 
puheenvuoron ja perhe yhdessä terapeutin kanssa siirtyy kuuntelijoiksi. Työryhmä 
keskustelee nyt siitä, mitä he kuulivat ja näkivät, mitä heidän mielessään liikkui 
keskustelun aikana ja mitä kysymyksiä tai kommentteja heidän mielissään heräsi eri 
puheenvuorojen kirvoittamina.  

Reflektiokeskustelussa tärkeää on luontevuus ja spontaanius (Andersen, 1991, 1995). 
Tarkoitus on, että jokainen voi sanoa sen, mikä tuntuu hänestä juuri sillä hetkellä 
luonnolliselta ilmaista, ja että kaikki voivat tuntea olonsa mukavaksi. Olennaista on, että 
asiakas itse määrittelee, mistä hänen kannaltaan on tärkeää puhua. Koska keskustelu on 
luonteeltaan spontaania, sille ei voi olla olemassa tarkkoja ohjeita. Andersen pitää 
kuitenkin mielessään kolmea seikkaa. Ensinnäkin hänestä on tärkeää puhua siitä, mitä hän 
näki tai kuuli sanottavan. Tavallisesti hän aloituspuheenvuorossaan viittaa jonkun 
lauseeseen liittäen siihen ehkä omia pohdintojaan tai arvailujaan ja jatkaa sitten 
miettimällä erilaisia kysymyksiä, mitä puheena ollut asia on hänen mieleensä nostanut. 
Hän pyrkii välttämään väittämiä ja mielipiteitä, samoin antamasta keskustelijoiden 
puheelle tai vuorovaikutukselle merkityksiä, sillä ne saattavat helposti tuottaa 
kokemuksen arvostelluksi tulemisesta. Toiseksi Andersen katsoo, että hän voi vapaasi 
kommentoida kaikkea kuulemaansa, mutta ei näkemäänsä. Ihmiset saattavat välittää 
monilla ei-kielellisillä tavoilla erilaisia tunnetiloja, mutta jos he eivät niitä sanallisesti 
ilmaise, vaan pyrkivät peittämään ne, ei tätä ole syytä kommentoida. Kolmas ohje tulee 
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tarpeelliseksi, jos reflektointi tapahtuu samassa huoneessa. Silloin reflektoijien on tärkeää 
muistaa suunnata puheensa toisilleen, ei puhua reflektoinnin kohteena olevaan 
keskusteluun osallistuneille eikä katsoa heitä, sillä silloin he tulisivat vedetyiksi pois 
vapaasta kuuntelijan tilasta tai jopa pakotetuiksi vastaanottamaan esitettyjä ajatuksia. 

Lax (1995) on koonnut joitakin suosituksia reflektointikeskustelulle. Hänen mukaansa on 
hyvä, että ajatukset ilmaistaan ehdottavina ja kokeilevina mahdollisuuksina eikä väitteinä, 
kukin puhuu omista mielikuvistaan eikä arvioi, arvostele tai selitä tekemiään havaintoja. 
Reflektoidessa pyritään tutkimaan tilannetta monelta puolelta, jolloin vältytään joko-tai –
asetelmalta ja lähestytään sekä-että –ajattelua. Kommenttien on hyvä olla sävyltään 
myönteisiä ja loogisia, kielteisten merkitysten antamista ja syyttelyä on syytä karttaa. 
Keskustelussa kukin tuo esiin sitä, mikä hänen huomiotaan kiinnitti, mitä se sai hänet 
ajattelemaan, mitä hän ihmetteli tai mitä kysymyksiä hänen mielessään heräsi. 
Reflektoijilla tulisi olla katsekontakti toisiinsa, heidän tulisi jakaa selvästi tehtävänsä 
puhujana ja kuuntelijana ja suhtautua toisiinsa kunnioittavasti. 

Andersenin (1991, 1995) kuvaamassa reflektoinnissa voi nähdä paljon samoja piirteitä, 
mistä White (2001) kertoo puhuessaan omasta toimintatavastaan, jota hän kutsuu 
”uudelleenmäärittelyseremoniaksi”.  Siinä tapahtuu ensin kertominen ja kuuntelijoiden 
tehtävänä on seurata sitä tarkkaillen itseään, mikä heidän huomiotaan kiinnittää, mikä 
heitä koskettaa ja miksi näin tapahtuu. Sitten on vuorossa uudelleen kertominen, jossa 
nämä kuulijoiden kertomukset kuullusta jaetaan. Tämän jälkeen päähenkilö saa taas 
puheenvuoron, jolloin toteutuu uudelleen kertomisen uudelleen kertominen. Silloin 
päähenkilö voi tutkia, mitä hän kuuli muiden sanovan, mitä oivalluksia siihen liittyy ja 
mitä tämä kuultu hänestä kertoo. Uudelleen kertomisella saavutetaan uusia näkökulmia ja 
sen myötä useampia johtopäätöksiä, mikä auttaa saamaan esiin vaihtoehtoisia 
kertomuksia, sillä toisten meistä tekemät johtopäätökset ja meistä kertomat kertomukset 
muovaavat identiteettiämme. Hyväksikäytetty on usein omaksunut hyväksikäyttäjän 
hänestä kertoman kertomuksen, jolloin uudelleen kertominen saattaa avata kokonaan 
uudenlaisia mahdollisuuksia jäsentää kokemuksiaan ja alkaa kertoa itsestään toisenlaista, 
monipuolisempaa kertomusta.  

Terapiaryhmässämme olemme käyttäneet reflektointia monessa eri yhteydessä kuten 
käsitellessämme ryhmän  jäsenten  elämäntarinoita,  muovailuja  ja  piirroksia  (luku 8).  
Vuorossa oleva henkilö kertoo ensin omasta kokemuksestaan ja elämästään tai tuottaa 
oman muovailun tai piirroksen muiden keskittyessä kuuntelemaan ja vastaanottamaan 
kommentoimatta mitään. Sitten päähenkilö siirtyy kuuntelijaksi ja muut ryhmän jäsenet 
kertovat omista ajatuksistaan, mitä kuultu tai nähty heissä herätti. Koska terapeutteja on 
kaksi, mahdollistuu myös reflektointi heidän välillään. Terapeutit voivat näin esimerkiksi 
pohtia, miten he ymmärtävät sen, mitä ryhmässä parhaillaan tapahtuu tai mitä 
vaihtoehtoisia tapoja edetä voisi olla.  
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6.5 Ajattelu, puhe ja kirjoittaminen  

Toisille ihmisille suunnattua puhetta voi kutsua ulkoiseksi puheeksi (Andersen, 1995). 
Kuunnellessaan toisten puhetta ihminen käy itsensä kanssa sisäistä keskustelua, jota 
voidaan sanoa sisäiseksi puheeksi. Tavanomaisessa kielenkäytössämme kutsumme tätä 
sisäistä puhetta ajatteluksi. Myös yksin ollessamme ajattelemme ja pystymme käymään 
sisäistä dialogia, jossa saatamme esittää yhdelle ajatuksellemme vastaväitteen ja sille 
puolestaan toisen, uuden näkökulman sisältävän ajatuksen. Voimme esittää itsellemme 
kysymyksiä ja vastata niihin, vakuuttaa itseämme tai kyseenalaistaa näkemystämme. 

Jos tietty aihe saa liikkua ulkoisen ja sisäisen puheen välillä edestakaisin, sitä voi 
tarkastella useiden eri perspektiivien läpi kummassakin puhetyypissä (Andersen, 1995). 
Monien eri näkökulmien merkityksellisyys on siinä, että sama asia voidaan ymmärtää eri 
tavoin siitä riippuen, mistä sitä katsotaan, ja kun nämä erilaiset ymmärtämisen muodot 
kootaan yhteen, ne saattavat luoda aivan uusia ajatuksia kyseessä olevasta asiasta. Tämä 
on hyvin tärkeää muutoksen mahdollistamiseksi. Aina jää jotain näkemättä, kun katse 
suuntautuu johonkin, ja aina on enemmän nähtävää kuin yksi ihminen näkee (Andersen, 
1991). Shotter (2002) on kuvannut eri näkökulmien merkitystä muutosprosessissa 
vertaamalla sitä ilmiöön, joka syntyy aivoissa optisessa kiasmassa näköhermojen 
risteytyessä. Silloin kahdesta eri kuvasta syntyy yksi uusi kuva, joka sisältää kokonaan 
uuden elementin, syvyysvaikutelman. Tuota moniulotteisuutta ei kumpikaan kuva yksin 
pysty tuottamaan. 

Ulkoisen ja sisäisen puheen käsitteitä on käyttänyt myös lapsen kielen kehitystä tutkinut 
venäläinen Lev Vygotsky (1988). Hänen näkemyksensä mukaan lapsi oppii 
vuorovaikutuksessa aikuisten kanssa aluksi jäljittelemään heidän tuottamiaan ääniä. Näin 
hän hankkii itselleen ulkoisen puheen, mutta kielellä ei ole hänelle vielä henkilökohtaisia 
merkityksiä. Kolmen ja seitsemän ikävuoden välillä hän kehittää egosentrisen kielen 
puhuessaan itselleen leikkiessään. Tätä ääneen puhumista itselleen Vygotsky piti sisäisen 
puheen edeltäjänä. Sisäisessä puheessa sanoilla on puhujalle henkilökohtainen merkitys. 
Andersenin (1995) käsityksen mukaan saamme uudet ajatukset ulkoisesta puheesta ja 
sisäinen puhe ikään kuin lajittelee niistä ne, jotka haluamme sisällyttää puhetapaamme. 
Se, miten muut reagoivat puheeseemme, vaikuttaa myös vahvasti. Voimme laajentaa 
ilmaisutapojamme tai korjata niitä toisten reagoinnin mukaan. 

Sisäistä puhetta on kolmentyyppistä (Andersen, 1995). Yksi niistä esiintyy unissa, jotka 
muodostuvat nopeasti muuttuvista näkymistä, missä suunnilleen kaikki tapahtuva koetaan 
samanaikaisesti. Toinen sisäisen puheen muoto on arkipäiväinen kuulumaton puhe, jota 
puhumme itsellemme. Se on jäsentyneempää kuin unen puhe, mutta toisinaan katkeilevaa 
(disruptive). Kolmas ilmenee kirjoittaessamme. Kirjoittaminen pakottaa meidät 
muodostamaan pidempiä ja jäsentyneempiä ajatuskulkuja. Se voi näin ollen antaa 



 

61 

merkittävän ja vaihtoehtoisen näkökulman verrattuna siihen, mitä tulee esiin 
puhuessamme toisille, ja toimia näin välineenä muutosprosessissa. 

Kirjoittamisen lisääminen osaksi terapiatyötä on osoittautunut hyödylliseksi (Penn & 
Frankfurt, 1994, 1995). Sen avulla voidaan tuottaa ”osallistuva teksti”, terapeuttinen 
kertomus, jonka luomiseen kirjoittajan lisäksi osallistuvat kuulijat, joille teksti luetaan. 
Kuulijoina voivat olla terapeutin lisäksi perheenjäsenet. Kirjoittamisen taito ja sujuvuus 
eivät ole tärkeitä, merkityksellistä on itse kirjoittaminen. 

Taustalla on näkemys, että kieli on luonteeltaan dialogista ja sillä itsellään on kyky 
tuottaa vastaus (Penn & Frankfurt, 1994). Ääni, kielen ilmaisullinen väline, ikään kuin 
odottaa vastausta ja kutsuu toista mukaan, pyytää astumaan sisään ”dialogiseen tilaan”. 
Sisäisessä puheessamme annamme vastauksen itsellemme, joka puolestaan muovaa 
vastaustamme toisille. Liikumme edestakaisin sisäisestä puheesta keskusteluun toisten 
kanssa, monologista dialogiin, ja tämä vuorovaikutus antaa aineksia uusiin kertomuksiin. 
Osallistuva teksti mahdollistaa uusien äänien löytämisen ja sallii kertomusta tuottavan 
puheen laajentumisen ja monipuolistumisen. Kirjoitettaessa aiemmin huomiotta tai 
lausumatta jääneet merkitykset kutsutaan mukaan tekstin luomaan suhteiden kenttään, 
jossa sanat törmäävät toisiinsa avautuen ja paljastaen toisia sanoja, jotka voivat herättää 
erilaisia muistoja, palauttaa mieleen kokemuksia ja aktivoida menneestä nousevia 
tunteita. Kirjoittaja saattaa siis tekstiä tuottaessaan tiedostaa jotain, jonka on aiemmin 
ohittanut tai unohtanut, tai yhdistää asioita toisiinsa uudella tavalla. Näin voi syntyä uutta, 
muutokseen johtavaa ymmärrystä. 

Terapeutin tehtävänä on rohkaista asiakasta sallimaan uusien äänien esiintulo ja niiden 
rinnakkainen olemassaolo, ei pyrkiä korvaamaan hänen kertomustaan jollain toisella 
(Penn & Frankfurt, 1994, 1995). Aluksi asiakkaan kertomus on usein kuin monologi, 
yksiääninen, ehdoton ja suljettu ja siksi rajoittava. Tällainen negatiivinen monologi pyrkii 
olemaan ”ainoa totuus”, sen vallassa ihminen kuuntelee vain itseään reagoimatta toisiin. 
Dialogi sen sijaan on moniääninen ja avoin vaihtoehdoille, se kutsuu mukaan toisia 
kuunnellen heidän ääntään ja suuntautuu kohti tulevaa. 

Kirjoittaminen itsessään voi siis toimia terapeuttisella tavalla. Kirjoitetun tekstin ääneen 
lukeminen toisille tuo prosessiin oman merkittävän lisänsä (Penn & Frankfurt, 1994, 
1995). Lukeminen herättää voimakkaita tunteita, sillä toisten läsnä ollessa teksti saa 
heistä todistajat ja muuttuu yhdessä jaetuksi. Kirjoittaminen nostaa esiin jotain, mikä on 
ollut kadoksissa asiakkaan tärkeässä ihmissuhteessa, jonkin olennaisen tunteen, joka 
suhteeseen sisällytettynä muuttaa sitä. Kun kirjoittaja lukee tekstinsä ääneen toisille, hän 
tavoittaa tuon aiemmin puuttuneen ja kirjoittaessaan löytämänsä tunteen, mikä selittää 
sitä terapiassa usein toistuvaa ilmiötä, että lukeminen saa aikaan voimakkaita tunteita. 
Näin kirjoitus toimii avaten uuden yhteyden, joka voi alkaa aaltoilla perheenjäsenten 
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välillä tuottaen uusia muutoksia. Kirjoittamisella ja tekstin lukemisella on siis voimia, 
jotka panevat asioita tapahtumaan ja saavat aikaan muutosta. Siksi on tärkeää, että 
kirjoittaja itse lukee oman tekstinsä, vaikka hän saattaa sitä aluksi arastella tai voi joutua 
lukiessaan tunnekuohun valtaan. 

Terapiaryhmässämme kirjoittamista on käytetty useammallakin tavalla, mm. päiväkirjan, 
kirjeiden ja elämän tarinan muodossa (luku 8). Tekstiä tuottaessaan ryhmän jäsen on 
kuunnellut sisäistä puhettaan, pukenut sitä sanoiksi, antanut itselleen vastauksia ja 
rakentanut näin omaa kertomustaan. Kirjoituksen lukeminen ryhmässä toimii edellä 
kuvatun osallistuvan tekstin tavoin, perheenjäsenten sijasta kuulijoina vain ovat ryhmän 
muut jäsenet. Teksti kutsuu kuulijoita vastaamaan ja reagoimaan siihen. Reflektointi luo 
dialogisen tilan, jossa eri ihmisten näkökulmat, erilaiset äänet tulevat kuuluviin ja voivat 
rikastaa ja monipuolistaa tekstin kirjoittajan kertomusta. Näin kirjoittaja voi löytää uutta 
ymmärrystä ja uusia aineksia omaan tarinaansa. 

Seksuaalisen hyväksikäytön tapahtuessa lapsi on monesti varsin pieni ja hänen kielelliset 
valmiutensa vielä hyvin kehittymättömät. Vygotskyn termeillä puhuen kielellä ei ole 
silloin hänelle vielä henkilökohtaisia merkityksiä, vaikka hän onkin jo omaksunut 
ulkoisen puheen aikuisia jäljittelemällä. Tällä tavalla ajatellen lapsella ei ole kielellisiä 
edellytyksiä käsitellä tapahtumia eikä liittää niitä omaan elämäänsä, koska hänellä ei ole 
käytettävissään sisäistä puhetta. Kun nämä traumaattiset kokemukset jäävät yleensä 
myöhemminkin kokonaan puhumatta, sanojen löytäminen ja kokemusten jäsentäminen 
kertomukseksi on hyväksikäytetylle erityisen tärkeää ja terapeuttista. 

Kirjoittaessaan kertomuksen kirjoittaja-subjekti kirjoittaa itsestään objektina, jota voi 
tarkastella ulkopuolelta. Tällöin hän voi säilyttää etäisemmän suhteen kirjoituksen 
sisältöön. Lukiessaan hän asettuu objektin asemaan, on se, josta on kirjoitettu, jolle 
kuvatut asiat ovat tapahtuneet, jota tuo kertomus koskee. Silloin kokemuksiin liittyvät 
voimakkaat tunteet nousevat pintaan ja saattavat yllättää lukijan. Ryhmäläiset ovatkin 
monesti hämmästelleet, kuinka he vielä kirjoittaessaan saattoivat pysyä rauhallisina ja 
tarkastella tapahtumia viileästi, mutta lukiessa tunteet ryöpsähtävätkin voimalla esiin 
(luku 13 Elämäntarinat).    

6.6 Muutosta kohti – hermeneuttinen kehä  
ja sopivasti erilainen 

Kohdatessamme toisen ihmisen pyrimme muodostamaan hänestä jonkin käsityksen, 
ymmärtämään hänet tavalla tai toisella (Andersen, 1995). Elämänkokemuksemme varassa 
olemme rakentaneet tiettyjä oletuksia elämästä ja toisista ihmisistä, jotka antavat meille 
kohtaamistilanteeseen astuessamme esiymmärryksen. Se auttaa meitä pyrkimyksessämme 



 

63 

ymmärtää ja sen asettamissa rajoissa näemme ja kuulemme kohtaamamme ihmisen. On 
kuitenkin mahdollista, että näemme tai kuulemme jotain meille ennestään kokonaan 
tuntematonta. Tämä uusi informaatio saattaa vaikuttaa meihin ja ymmärrykseemme ja se 
voi hienosäätää tai jopa muuttaa esiymmärrystämme. Tätä kehää, jossa esiymmärrys 
vaikuttaa tapahtuvaan ymmärtämiseen ja saavutettu ymmärrys puolestaan 
esiymmärrykseen, kutsutaan hermeneuttiseksi kehäksi.  

Muutos on yhteydessä aikaan, se tulee näkyväksi verrattaessa tilannetta aikajatkumolla 
johonkin toiseen kohtaan (Andersen, 1995). Havaitsemme muutoksen verratessamme 
nykyistä tilannetta siihen, millainen se oli jokin aika sitten, tai kuvitellessamme, millainen 
se on tulevaisuudessa. Muutoksen luonteeseen kuuluu, että eroavuus, erilaisuus ei 
tapahdu yksin, vaan tulee yhdessä jonkin toisen eroavuuden kanssa, esimerkiksi 
lämpötilan alentuessa puemme päällemme takin. Andersenin havaintojen mukaan on 
olemassa kolmenlaista erilaisuutta, mutta vain yksi niistä voi johtaa muutokseen ja saada 
aikaan toisen erilaisuuden (tässä hän viittaa Gregor Batesonin tunnettuun sanontaan ”ero 
luo eron”, ”A difference makes a difference”). Jos erilainen on ihmisen esiymmärrykselle 
ja kokemusmaailmalle liian vierasta, liian erilaista, hän torjuu sen. Jos se taas on liian 
tuttua, liian samanlaista, ei sekään käynnistä muutosta eli johda eron, erilaisuuden 
syntyyn. Ainoastaan sopivalla tavalla epätavallinen, erilainen voi saada sen aikaan. 
Sopivasti erilainen aktivoi ja saa havahtumaan, se antaa vauhdin hermeneuttiselle kehälle. 

Ero, erilaisuus tulee mahdolliseksi havaita, kun meillä on jotain, mitä vasten voimme sitä 
verrata. Jokin muodostaa kuvion, mutta vain suhteessa johonkin muuhun, joka asettuu 
sille taustaksi. Hahmopsykologiasta tuttu esimerkki vaihtoehtoisista tavoista nähdä on 
kuva, jossa keskellä oleva alue näkyy maljakkona, jos reunat mielletään taustaksi, ja 
reunat puolestaan hahmottuvat profiileiksi, jos keskialue nähdään taustana. Se, mihin 
suuntaamme huomiomme, vaikuttaa siihen mitä näemme – esiymmärryksemme, aiemmat 
kokemuksemme, uskomuksemme ja käsityksemme muovaavat sitä, mitä havaitsemme ja 
mitä merkityksiä tapahtumille annamme. Ulkopuolelle jää aina muita vaihtoehtoja, niitä 
jotka ovat meille vieraita ja jäävät siksi näkymättömiin. Löydämme vain sitä, mitä 
osaamme etsiä. Näin ollen toisten ihmisten tarjoamat vaihtoehtoiset tavat nähdä, kokea ja 
ymmärtää tarjoavat meille mahdollisuuden muutokseen. 

Eron syntymisessä merkitystä on myös elämyksen tietoiseksi tulemisella. Jokin on sileä 
vain jos meillä on kokemusvarastossamme elämys karheasta. Näiden kahden välinen 
suhde tekee meille mahdolliseksi ymmärtää niiden välistä eroavaisuutta. Toisten ihmisten 
avulla voimme tulla tietoiseksi jostain sellaisesta, mitä emme itse ole kokeneet tai mikä 
on jäänyt niin jäsentymättömäksi ja irralliseksi, ettemme ole sitä tiedostaneet. Kun 
ihminen tavoittaa jonkin uuden tavan toimia, joka on hänen kannaltaan tyydyttävämpi, 
tuo kokemus saa hänet havahtumaan ja näkemään, miten paljon parempi tilanne on nyt. 
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Hän on saavuttanut jotain, minkä olemassa olosta hän ei aiemmin edes tiennyt, ja tässä 
alkuun panevana voimana on ollut toisten hänelle avaama näkymä, erilainen todellisuus.    

Terapiaryhmässä jokainen jäsen tuo tullessaan oman esiymmärryksensä elämästä, 
ihmissuhteista, itsestään, kokemistaan vaikeuksista ja löytämistään selviytymiskeinoista. 
Ihmisten erilaisuus luo mahdollisuuksia tulla tietoiseksi jostain ennen tuntemattomasta ja 
saavuttaa uutta ymmärrystä, kokeilla jotain erilaista, minkä joku toinen on huomannut 
toimivaksi. Jonkun jäsenen kokemukset, ajatukset ja toimintatavat voivat toisen jäsenen 
näkökulmasta erota juuri sopivasti hänen omistaan, mikä aktivoi hänen ajatteluaan ja 
antaa vauhtia muutosprosessille. Olemme terapeutteina pyrkineet tietoisesti tukemaan 
näiden ryhmän jäsenten ymmärrystä muuttavien mahdollisuuksien toteutumista, ts. 
luomaan tilaa hermeneuttiselle kehälle ja vaihtoehtoisille näkemyksille, joista jokin voi 
toimia sopivasti erilaisena ja siis eroa tuottavana erona jollekulle ryhmän jäsenelle. 
Muuan ryhmäterapian erityispiirteistä onkin sen tarjoama runsaus, sen parantava voima 
ikään kuin moninkertaistuu juuri siksi, että siinä on jatkuvasti läsnä monien eri äänien 
avaamat muutoksen mahdollisuudet.  

Usein ongelmiksi koetuilla asioilla on taipumus olla ajattomia, ne tuntuvat täysin 
muuttumattomilta eikä ihminen huomaa, millainen kehityskulku niillä on ollut, tai tule 
pohtineeksi vaihtoehtoisia tapoja, miten ne tulevaisuudessa saattaisivat ilmetä. 
Terapeutteina olemme pyrkineet tuomaan näkyviin aikaperspektiiviä pysäyttämällä 
ryhmän jäseniä huomaamaan aikajatkumon menneisyydestä tähän päivään tai 
kuvittelemaan jotain tulevaisuudessa. Monesti ihmiset samalla oivaltavat, että heillä 
itsellään on vaikutusmahdollisuuksia asioiden kulkuun, esimerkiksi että heillä nyt 
aikuisena on käytettävissään aivan erilaiset resurssit kuin oli lapsena, jolloin 
hyväksikäyttö tapahtui, ja he voivat nyt samankaltaisten lamauttavien tunteiden noustessa 
tietyissä tilanteissa pintaan toimia aivan toisin. 

6.7 Hyväksikäyttökokemuksesta toipumisen edellytyksiä  

Seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneilla on poikkeuksetta voimakkaita itsesyytöksen 
tunteita. Syyttäjän ääni on vahva ja se estää tehokkaasti muiden äänien kuulumisen. 
Syyllisyydestä on tullut keskeinen ja erottamaton osa hyväksikäytetyn historiaa ja 
persoonallisuutta. Arvioidessamme tapaa, jolla ihminen ilmaisee 
hyväksikäyttökokemustaan, on olennaisen tärkeää tarkastella ilmaisua sekä kokemuksen 
että merkityksen näkökulmasta (White, 2000). Merkitykset syntyvät siitä kertomuksesta, 
joka ihmisellä on itsestään. Kokemukset puolestaan muovaavat identiteettikertomusta, 
sillä toiminnan ja identiteetin välillä vallitsee vastavuoroinen suhde. Jos 
identiteettikertomus on kielteinen, ihminen antaa myös kokemuksilleen kielteisiä 
merkityksiä selittäen niitä itseään syyllistäen: olen ansainnut tämän, koska olen arvoton ja 
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huono. Esimerkiksi itsensä vahingoittamisen voi ymmärtää ilmauksena vahingoittumisen 
kokemuksesta, jonka joutuminen hyväksikäytetyksi on aiheuttanut (White, 1995). Se on 
ilmaus, joka on muodostunut niistä merkityksistä, jotka ihminen on vahingoittamiselle 
antanut. Tarvitaan vaihtoehtoisten kertomusten syntymistä ja uudelleen tulkintaa 
hyväksikäytöstä, jotta kokemuksen ilmaisutapa voisi muuttua. Näin ajatellen 
vaurioittavaa kokemustaan itseään vahingoittamalla ilmaiseva ihminen voi lopettaa tämän 
toimintansa vasta sitten, kun hän on alkanut kertoa itsestään toisenlaista, myönteisempää 
kertomusta, ja antanut erilaisia, itseään vähemmän syyllistäviä merkityksiä 
kokemukselleen. 

Traumakokemukseen palaamista ja sen mieleen palauttamista pidetään yleensä 
välttämättömänä paranemisen edellytyksenä, mutta siihen uudelleen eläytyminen voi olla 
myös vaarallista (White, 1995). Trauman muistaminen aiheuttaa luonnollisesti mielipahaa 
ja ahdistusta, mutta se ei silti saa koitua uudelleen traumatisoivaksi tapahtumaksi. Näin 
kuitenkin voi käydä, jos rohkaisemme ihmistä pelkästään kertomaan traumasta ja 
palauttamaan mieleensä siihen liittyvät kokemukset. Tällöin voimme tulla vahvistaneeksi 
vain niitä hallitsevia merkityksiä, jotka ovat saaneet aikaan ja ylläpitävät kokemuksen 
aiheuttamia ihmistä itseään vahingoittavia ilmauksia. Jos ainoastaan pakotamme hänet 
palaamaan uudelleen tuskalliseen kokemukseensa, jätämme kunnioittamatta niitä keinoja, 
ominaisuuksia tai henkilökohtaisia taitoja, joiden avulla hän selvisi näistä elämänsä 
mustista hetkistä. Vain selviytymiskertomuksen avulla ja arvostamalla juuri niitä keinoja, 
joita hän on löytänyt, käyttänyt ja tarvinnut, tapahtuman muistaminen ei muodostu häntä 
uudelleen traumatisoivaksi. Tätä estää myös se, että asiakas arvioi aktiivisesti koko ajan 
terapiatyöskentelyn merkitystä itselleen ja elämälleen eikä terapeutti ota sitä omaksi 
tehtäväkseen (White, 2001). Terapeutin tehtävä on pysytellä sivussa, mutta toimia 
asioihin vaikuttavalla tavalla.  

Traumaattisen kokemuksen tapahtuessa ihminen on voimaton ja ansassa ilman 
vaihtoehtoja (White, 1995). Tällaiseen mahdottomaan tilanteeseen joutuessaan hänen on 
pakko löytää ja luoda itselleen mielikuvituksellisen upeita mekanismeja ja keinoja siitä 
paetakseen. Ne eivät ole aineellisia vaan henkisiä välineitä. Niukoistakin aineksista 
ihminen voi luoda itseä säilyttäviä ja selviytymistä tukevia kokemuksia, mikä 
olosuhteisiin katsoen on erinomainen saavutus. Tämän esiintuominen on terapeutin 
tehtävistä tärkeimpiä rakennettaessa uutta identiteettikertomusta ja etsittäessä 
vaihtoehtoisia merkityksiä traumakokemuksille.   

Onkin siis erittäin tärkeää, että hyväksikäyttökokemusta käsitellään kahdenlaisen 
kertomuksen kautta: kertomuksena siitä, mitä tapahtui, ja kertomuksena omista 
selviytymiskeinoista (White, 2000). Pelkkä kertomus tuskallisesta traumaattisesta 
kokemuksesta vain vahvistaa hyväksikäytetyn kuvaa itsestään hauraana, haavoittuvana ja 
puolustuskyvyttömänä ihmisenä ja sitoo hänet entistä lujemmin trauman maailmaan. Vain 
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selviytymiskertomus, siis se tarina, jossa huomio suunnataan kaikkiin niihin kykyihin, 
keinoihin ja tapoihin, joita hyväksikäytetty on löytänyt ja käyttänyt tullakseen toimeen 
niin lapsena kuin myöhemminkin, antaa mahdollisuuden tarkastella omaa elämää 
loitompaa ja irrota trauman maailmasta. Terapiassa selviytymiskertomus pyritään 
liittämään hyväksikäytetyn sosiaaliseen historiaan ja havaitsemaan, miten se on syntynyt 
vuorovaikutuksessa toisten kanssa hänen aikaisemmissa ihmissuhteissaan. Selviytymistä 
ei siis katsota henkilön ominaisuudeksi vaan ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen kautta 
todentuneeksi tapahtumaksi. 

Menneisyyden tapahtumien uudelleen tarkastelu ja selviytymiskertomuksen liittäminen 
omaan historiaan ei tarkoita, että menneisyys korvataan uudelleen määrittelyllä tai että se 
kirjoitetaan uudelleen ikään kuin korjattuna painoksena (White, 2000). Narratiivisessa 
terapiassa historiaa tarkastellaan avaamalla mahdollisuuksia tuottaa monia rinnakkaisia 
kertomuksia omasta elämästä ja identiteetistä. Tämä laajentaa ihmisen narratiivisia 
resursseja ja sen lisäksi mahdollistaa sen, että suhde omaan historiaan voi muuttua. Sen 
sijaan, että historia pyrittäisiin muuttamaan määrittelemällä tai kirjoittamalla se 
uudelleen, monien kertomusten syntyminen auttaa ihmistä liittymään omaan historiaansa 
uudella tavalla. Näin suhde menneisyyteen ja itseen muuttuu.  

Jotta asiakkaan historiasta on mahdollista tuottaa monia kertomuksia, terapeutilta 
vaaditaan kiinnostuksen ja huomion suuntaamista sellaiseen puoleen, joka esille tuodussa 
tarinassa ei ole näkyvillä, mutta sisältyy siihen silti piiloon jääden (White, 2000). Tätä 
ainesta voisi kuvata joksikin, joka on kertomuksessa samanaikaisesti sekä poissa että 
läsnä. Löytääkseen ja tehdäkseen sen näkyväksi terapeutin on osattava kuunnella 
asiakastaan erityisellä tavalla ikään kuin kaksoiskuunteluna, ts. hän ottaa vastaan 
kertomuksen sellaisenaan, mutta etsii samalla niitä puolia, jotka eivät siinä tulleet 
näkyviin ja jäivät sanomatta. Kaksoiskuuntelun avulla luodaan konteksti, jossa ihminen 
havaitsee olevan tilaa ilmaista kokemuksensa mistä tahansa, mikä häntä askarruttaa. 
Silloin on myös mahdollista tutkia ilmaisua vaille jäänyttä ja rakentaa terapeuttisista 
keskusteluista kaksois- tai monikertomuksellisia. Näin ihmiset usein löytävät uusia 
mahdollisuuksia puhua huolenaiheensa vaikutuksista ja ilmaista sitä ahdistusta, jota nämä 
kokemukset herättävät. Heille tarjoutuu mahdollisuus vetää itsestään vaihtoehtoisia 
johtopäätöksiä, jotka haastavat ja kyseenalaistavat traumaattisessa kontekstissa 
rakentuneet kielteiset päätelmät, ja tutkia sitä tietämystä ja niitä elämäntaitoja, jotka 
liittyvät näihin vaihtoehtoisiin identiteettipäätelmiin. Tällöin vältytään vaaralta, että 
keskustelusta muodostuu uudelleen traumatisoiva ja ahdistusta herättävä tapahtuma, jossa 
vaikeat kokemukset vain kerrataan ja joka on omiaan vahvistamaan itsestä tehtyjä 
kielteisiä päätelmiä. 

Peggy Penn (1998) pitää myös tärkeänä, että traumaattisista tapahtumista voidaan tuottaa 
monipuolisempia kuvauksia, ei vain yhtä näkemystä. Hän korostaa, että terapeutin on 
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hyvin tärkeää nähdä raiskauskokemuksestaan kertovassa henkilössä tai väkivaltaisesti 
käyttäytyvissä ihmisissä myös positiivisia puolia, ei vain puolustuskyvytön uhri tai 
aggressiivisuuttaan hallitsemaan kykenemätön ja tuhoisasti toimiva ihminen. Vain 
monipuolisempien kuvausten ja useampien äänien kautta terapeutin on mahdollista auttaa 
näitä henkilöitä toipumaan. 

Raiskaus ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat traumaattisia kokemuksia, jotka aiheuttavat 
itsesyytöksiä (Penn, 1998). Syyllisyyden tunteesta tulee helposti este muulle 
keskustelulle. Traumaattinen tapahtuma ikään kuin murtaa itsensä puolustamisen ja 
itsestä huolta pitämisen hengen ja kärsimys vaientaa äänen, jolla siitä voi kertoa. 
Kärsimys kuten kipukin on myös osittain kielen saavuttamattomissa, se on äänetöntä ja 
jää liian usein kokemukseksi, jota ei ymmärretä. Jos äänen menetys on tapahtunut 
vuorovaikutustilanteessa, sen uudelleen löytäminen edellyttää myös vuorovaikutusta. 
Ihminen voi menettää äänensä torjunnan tai suojautumisen vuoksi, mutta voi käydä myös 
niin, että hän ei voi löytää tai hyväksyä sitä erityistä ääntä, jolla voisi kertoa 
traumaattisesta kokemuksestaan. 

Traumaattisesta kokemuksesta toipumisessa kielen ja äänen merkitys on tärkeä, sillä vain 
ääni voi kutsua kielen esiin (Penn, 1998). Tarvitaan ääni, joka voi kertoa tapahtumasta 
kertojaa kunnioittavalla tavalla ja tuoden esiin kaikki ne erilaiset tunteet, joita kokemus 
on herättänyt. Sen löytämiseksi henkilöä rohkaistaan keskusteluun, jossa hän pysyy ikään 
kuin tämän traumaattisen kokemuksensa sisällä, mutta samalla hän rakentaa sitä 
uudelleen liittäen siihen elementtejä, jotka ovat omaa itseä suojelevia ja yhteydessä toisiin 
ihmisiin. Vain silloin voi tulla esiin sellainen ääni, jota toiset tukevat ja joka voi puhua 
ilman sensuuria. 

Työskennellessämme ryhmässä olemme pyrkineet olemaan erityisen herkkiä ja 
tarkkaavaisia kuulemaan ja huomaamaan kaikki viitteet voimavaroista ja 
selviytymistavoista, joita hyväksikäytettyjen puhe, kertomukset ja toiminta ilmentävät. 
Olemme ”kaksoiskuunnelleet”  heitä yrittäen saada näkyviin uhriksi joutumiskokemuksen 
rinnalle kertomuksen siitä, miten he selviytyivät tilanteesta, mikä auttoi heitä silloin ja 
myöhemmin ja mistä kaikista resursseista tämä on todisteena. Jos ryhmän jäsen 
esimerkiksi toistaa itseään kuvatessaan omaa syyllisyyttään ja vastuutaan teosta, voimme 
kysyä muilta, mitä he asiasta ajattelevat, jolloin vaihtoehtoisille näkemyksille tulee tilaa. 
Saatamme myös pyytää häntä ajattelemaan asiaa oman tai jonkun muun samanikäisen 
lapsen näkökulmasta, jolloin henkilö helposti voi tavoitta sen todellisuuden, miten avuton 
ja aikuisen huolenpitoa tarvitseva lapsi on. Kiinnitämme huomiota kaikkiin merkkeihin, 
jotka kertovat edistymisestä kysymällä, mikä nyt teki mahdolliseksi toimia itsen kannalta 
paremmalla tavalla tai mitä jokin tapahtuma kertoo asianomaisesta. Voimme myös 
pysäyttää henkilön kiinnittämään huomionsa ja palauttamaan mieleensä, mitä hän on jo 
tehnyt eri tavalla kuin ennen, vaikkapa taidossa pitää puoliaan tai vaatia omien rajojensa 
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kunnioittamista. Eräs ryhmän jäsen kertoi esimerkiksi lakanneensa käymästä 
kyläpaikassa, jossa isäntä joka kerran moitti ja haukkui häntä, jolloin teimme näkyväksi 
hänen taitonsa nyt suojella itseään loukkauksilta. Toisella jäsenellä taas oli ollut tapana 
suostua aina pyydettäessä hoitamaan naapureiden lapsia ja vastaanottaa kaikki vieraat, 
vaikka hän usein jälkeenpäin oli väsynyt ja harmissaan. Kun hän alkoi kuunnella 
enemmän omia tarpeitaan, hän alkoi myös rajoittaa näitä asioita, mistä sekä muut ryhmän 
jäsenet että me terapeutit saatoimme antaa myönteistä palautetta.  

Erityisesti käsiteltäessä elämänkertomuksia ryhmän jäsenet yhdessä terapeuttien kanssa 
voivat kuulemaansa reflektoidessaan nostaa esiin kertojan selviytymiskeinot, taidot, 
kyvyt ja vahvuudet. Sellaiset persoonalliset piirteet kuten sitkeys ja 
periksiantamattomuus, luovuus, mielikuvitus, kyky sietää ja kestää kärsimystä, toivo ja 
tieto jostain paremmasta ja taito toimia itse aikuisena ja vanhempana huomattavasti 
onnistuneemmalla tavalla kuin omat vanhemmat ovat tulleet monessa kertomuksessa 
selvästi näkyviin. Näitä rakennusaineita henkilön on yleensä ollut mahdollista liittää 
omaan kertomukseensa ja luoda sillä tavalla vaihtoehtoista tarinaa itsestään ja elämästään. 
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7  RYHMÄTERAPEUTTISIA LÄHESTYMISTAPOJA 

7.1 Kognitiivisia lähestymistapoja 

Ryhmäterapia on kansainvälisesti tunnettu hoitomuoto lapsuuden seksuaalista 
hyväksikäyttöä kokeneiden auttamistyössä. Monet näistä menetelmistä perustuvat 
kognitiiviseen ajattelutapaan. Amerikkalaiset  Mary Ann Donaldson ja Susan Cordes-
Green ovat kehittäneet oman terapiaohjelman insestiä kokeneille (1994). Ohjelmassa 
korostuu askelmalta toiselle etenevä valmennus ja koulutus. Heidän kokemuksensa 
mukaan ryhmäterapian onnistumiselle on äärimmäisen tärkeää kaikki se, mikä edeltää 
ryhmää. Ennen varsinaisen terapiaryhmän alkamista heidän ohjelmassaan on kolme 
esivaihetta: käsitteellinen vaihe, ryhmän muodostamisvaihe ja esiterapiaryhmä. 

Käsitteellisessä vaiheessa asiakkaat aloittavat yksilöterapiaistunnot, arvioinnin ja 
koulutuksen (Donaldson & Cordes-Green, 1994). Valmistautuminen alkaa 3 – 4 
yksilöistunnolla, jolloin heille esitellään ohjelma ja tehdään arviointi, jossa heistä 
kerätään tietoa sekä keskustellen että muodollisemmin kyselylomakkeilla. Terapeutti 
antaa yleistietoa hyväksikäytön lähi- ja kaukovaikutuksista, kertoo koulutuksen 
tärkeydestä ja antaa asiakkaalle mukaan aihetta käsittelevän kirjasen ja ääninauhan. Loput 
istunnoista keskittyvät muistamiseen, muistityöhön, jossa asiakas pyrkii palauttamaan 
mieleensä kokemansa hyväksikäytön ja puitteet, joissa se tapahtui. Olennaista on, että hän 
ymmärtää, kuinka hän lapsena tulkitsi hyväksikäytön ottaen huomioon hänen silloin 
rajallisen tietonsa, kognitiiviset kykynsä ja tukimekanisminsa. Terapeutti auttaa häntä 
ymmärtämään, kuinka varhaiset oppimiskokemukset ovat saattaneet vaikuttaa hänen 
uskomuksiinsa, tunteisiinsa ja käyttäytymiseensä. Muistityön tavoite on, että asiakas 
tunnistaa traumaan liittyvät tunteet ja määrittelee niihin assosioituneet uskomuksensa 
uudelleen rationaalisesti. Tämä herättää usein hyvin voimakkaita tunteita ja voi käydä 
hänelle hyvin raskaaksi. Muistityön lisäksi hän saa supportiivista terapiaa. 

Tässä vaiheessa asiakkaita voidaan ohjata muualle yksilöterapiaan, jos arvioidaan, 
etteivät he sovellu terapiaryhmään, tai heidän kanssaan voidaan jatkaa yksilöterapiaa 
pidempään, jotta he saavuttavat riittävän valmiuden osallistuakseen ryhmään (Donaldson 
& Cordes-Green, 1994). Seuraava askel on koulutusryhmä, johon useimmat asiakkaat 
etenevät 4 – 5 yksilökäynnin jälkeen. Se kokoontuu viikoittain neljä kertaa 1½ tuntia 
kerrallaan. Apuna käytetään työkirjaa, jossa on perustietoa insestistä, 
itsearviointilomakkeita ja itsetutkisteluharjoituksia. Kukin ryhmäistunto rakentuu tietyn 
teeman ympärille. Ensimmäisessä pohditaan, miksi insestiä tapahtuu ja puhutaan perheen 
ja yhteiskunnan vaikutuksesta, toisessa tutkitaan insestin vaikutuksia, kolmannessa 
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insestiä ja stressiä tavoitteena kasvu, muutos ja keinot, miten insestiä voi käsitellä. 
Viimeisellä kerralla teemana on huolenpito itsestä ja mitä kukin voi tehdä itsensä hyväksi. 

Ryhmän muodostamisvaiheessa terapeutti tekee lopulliset päätökset ryhmään tulevista 
jäsenistä, ajasta ja paikasta (Donaldson & Cordes-Green, 1994). Sitten hän ottaa yhteyttä 
jäseniin varmistaakseen heidän sitoutumisensa terapiaan. Esiterapiaryhmä on osittain 
opetuksellinen, jolloin terapeutin rooli on jokseenkin direktiivinen, mutta jäsenten 
osallistuvuutta rohkaistaan ryhmän edistyessä. Esiryhmä tarjoaa tietoa terapeutin ja 
asiakkaiden rooleista terapiaryhmässä, odotuksista, ryhmämekanismeista ja korostaa 
taitojen harjaannuttamista ja tavoitteiden asettamista. Se on aihekeskeinen ja tutkii neljää 
pääaluetta: mitä terapiaryhmän aikana voi odottaa, terapeutin ja jäsenten roolit, taitojen 
harjoittelu ja ryhmämekanismit. Yleissääntö on, että esiterapiaryhmän yhdessä aloittavat 
on esivalittu terapiaryhmäksi ja he siis tavallisesti jatkavat yhdessä. Vaihe vastaa 
joissakin kognitiivisissa terapiaryhmissä käytössä olevaa koulutusvaihetta. 
Kokoontumisia on kolmesta neljään kertaa.  

Varsinaiseen terapiaryhmään otetaan 6 – 8 jäsentä ja sopimus tehdään 6 kk:n ajaksi 
(Donaldson & Cordes-Green, 1994). Ryhmä kokoontuu joka viikko 1½ tuntia kerrallaan. 
Sen päätyttyä kunkin kanssa neuvotellaan jatkosta. Näihin ryhmiin otetaan vain 
henkilöitä, joiden hyväksikäyttö on tapahtunut perheen sisällä. He voivat ovat olla eri 
ikäisiä ja myös muistaa hyväksikäytön eri tavoin, yksityiskohtaisesti tai vain osittain, 
heillä voi olla erilaisia oireita, mutta voimakkaasti masentuneet, psykoottiset, itselleen tai 
muille vaaralliset, päihteiden käyttäjät tai laajemman tuen tarpeessa olevat henkilöt 
suljetaan pois, samoin ne, jotka itse käyttäytyvät hyökkäävästi (abusive) muita kohtaan, 
mutta kieltävät tai vähättelevät sitä. Seksuaaliselta orientaatioltaan jäsenet voivat olla 
homo- tai heteroseksuaaleja. Osallistumisen on oltava vapaaehtoista eli jäsenen on oltava 
itse halukas ja valmis sitoutumaan ryhmään. 

Terapiatyöskentelyssä terapeutin roolit on tarkasti määritelty, samoin ryhmän jäsenten 
(Donaldson & Cordes-Green, 1994). Lisäksi ryhmässä käydyt keskustelut fokusoidaan 
tietyn mallin mukaan kolmeen pääteemaan (valta, hyvyys ja tärkeys). Terapiaohjelman 
kehittäjät havaitsivat, että jos yhteistä fokusta ei tunnisteta, ryhmäistunnot saattavat 
toimia kuten perättäiset yksilöistunnot, ja terapeutit uupuvat aihepaljouteen, jos jäsenillä 
on täysi vapaus tuottaa ryhmäkeskustelun sisällöt. Terapian tavoitteena on osallistujien 
tiedollisen ymmärryksen lisääminen ja joidenkin olennaisiksi määriteltyjen 
vuorovaikutustaitojen oppiminen harjoittelun kautta.  

Harjoiteltavista taidoista ensimmäinen on kunnioitus, joka tarkoittaa, että ryhmän kaikki 
jäsenet ovat tasa-arvoisia tarpeittensa ja oikeuksiensa suhteen, kaikilla on oikeus käyttää 
ryhmäkokemusta omiin tarpeisiinsa, ja että jäsenillä voi olla erilaisia mielipiteitä, 
kokemuksia ja tunteita ja heitä kunnioitetaan silti (Donaldson & Cordes-Green, 1994). 
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Vaikka tämä voi tuntua itsestään selvältä, joillekin asiakkaille oman eriävän mielipiteen 
ääneen lausuminen on hyvin pelottavaa. Toinen taito on reflektointi, jolla tarkoitetaan 
kommunikointitaitoja. Siihen kuuluu kuunteleminen ja kuullun ajatteleminen eli 
aktiivinen kuuntelu, toisen ihmisen asemaan asettuminen ja tietoisuus jaetun informaation 
itsessä herättämistä reaktioista. Näitä taitoja tutkitaan mm. kysymällä ”Mitä Sinä kuulit”, 
”Miltä luulet hänestä tuntuneen”, ”Oletko Sinä koskaan tuntenut samoin”, ”Voisivatko eri 
ihmiset ryhmässä kuulla tuon viestin eri tavoin riippuen heidän näkökulmastaan” ja 
”Miten tuo tieto vaikutti Sinuun”. Viimeinen kysymys on erityisen tärkeä, sillä 
hyväksikäytettyjen saattaa olla vaikea erottaa tunteiden ja ajatusten omistajuutta, joten 
omien tunteiden ja ajatusten erottaminen muiden vastaavista on tärkeä taito oppia. 

Kolmas harjoiteltava taito on reagointi (Donaldson & Cordes-Green, 1994). Toisinaan se 
on asiakkaille kaikkein vaikeinta. Sitä opetellaan mm. ohjeilla ”Ilmaise puheenvuoroa 
käyttävälle, että yrität ymmärtää häntä”, ”Kerro ajatuksistasi, ideoistasi ja vastaavista 
kokemuksistasi”, ”Osoita myötätuntoa tai kiitollisuutta”, ”Kerro, mitä se mitä muut ovat 
jakaneet kanssasi, on Sinulle merkinnyt”, ”Jaa omia asioitasi, myös Sinulle vaikeita ja 
haavoittavia”, ”Paljasta miten olet muuttamassa käsityksiäsi itsestäsi” ja ”Jos et ole 
varma, kuinka reagoida hyödyllisellä tavalla, yksinkertaisesti kysy sitä asianomaiselta 
itseltään”. Neljäs taito on vastaanottaminen. Ihmisille, jotka ovat oppineet asettamaan 
toisten tarpeet etusijalle tai joiden perustarpeita ei ole täytetty, voi olla vaikeaa oppia 
ottamaan vastaan. Jotkut saattavat näännyttää ryhmän yrityksessään saada omat tarpeensa 
täytetyiksi, toiset istuvat hiljaa ja vetäytyvät peläten joutuvansa huomion kohteeksi tai 
puhuvat vain auttaakseen muita. Vastaanottamisen taitoa harjoitellaan mm. ohjeilla 
”Ilmaise omat ajatuksesi, tunteesi ja tarpeesi - se on ensimmäinen askel saada apua ja 
tukea”, ”Yritä hyväksyä muiden reaktiot avoimin mielin, harkitse heidän näkemyksiään 
huolellisesti ennen kuin hyväksyt tai hylkäät ne”, ”Muista, että Sinulla on oikeus saada 
muilta - ryhmässä työskennellään antamisen ja ottamisen periaatteella”, ”Salli itsellesi 
kokemus muiden huolenpidosta”, ”Kerro muille miten otat heidän tukensa vastaan” ja 
”Anna itsesi tuntea läheisyyttä toisten kanssa”. 

Näiden taitojen lisäksi harjoitellaan myönteisen ja kielteisen palautteen antamista, 
empaattista kuuntelemista ja reagoimista, selvennyksen pyytämistä, ”minä-viestejä”, 
vakuuttavuutta (ero vakuuttavan ja hyökkäävän käyttäytymisen välillä tehdään selväksi) 
ja yksilöllisten rajojen asettamista (Donaldson & Cordes-Green, 1994). Harjoituksissa 
käytetään välineinä koulutusta, mallintamista (modeling), harjoittelua roolileikkien 
avulla, palautetta ja kotitehtäviä.  

Terapeutin asema työskentelyssä on edellä kuvatussa lähestymistavassa erilainen kuin 
omassa tavassamme toteuttaa ryhmäterapiaa. Terapeutteina olemme 
tutkimuskumppaneita, emme tiedon jakajia; aktivoimme ryhmän jäseniä etsimään tietoa 
itse, havainnoimaan ja arvioimaan itse itseään ja seksuaalisen hyväksikäytön vaikutuksia 
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ja merkitystä omassa elämässään. Terapeutin tehtävänä on olla tietynlainen katalysaattori, 
jotta keskustelua syntyy ja sanattomalle löytyy sanoja. Omia uskomuksiamme on, että 
ihmisen elämässä tilanteet määräävät, milloin aika on otollinen jonkin asian 
kohtaamiselle, milloin ei. 

Yhteistä kognitiivisen lähestymistavan kanssa on terapeutin tarve saada jokin väline, jolla 
rajata sitä, mikä on olennaista, mikä vähemmän tärkeää, ja saada jokin kartta, jonka 
mukaan suunnistaa. Sisältöteemojen sijasta jaottelemme välineteemoja (muovailu, 
kirjoittaminen, piirtäminen, elämäntarinat, erilaiset tehtävät). Olemme siis välineiden eli 
lähestymistapojen asiantuntijoita, emme kuten kognitiivisesti suuntautuneet terapeutit 
sisällön asiantuntijoita tai tiedon haltijoita. Kyseessä on tutkiminen, jossa subjekti on 
ihminen itse ja meillä on kokemusta erilaisista tutkimusmenetelmistä eli työkaluista. 
Postmodernin ajattelutavan mukaan katsomme, että ihminen on oman elämänsä haltija ja 
itselleen merkityksellisen tiedon omistaja.  

Sääntöjen määrittely ryhmätoiminnalle on myös meille tärkeää, mutta omassa 
ryhmässämme säännöt määritellään yhdessä ryhmän jäsenten kanssa, niitä ei siis 
määrittele vain teraputti kuten yllä kuvatussa lähestymistavassa.  

Oppiminen, uudenlainen kognitiivinen suuntautuminen ja käyttäytymisen harjoittelu ovat 
myös Yhdysvalloissa toimivien Laura Pistone Webbin ja James Leehanin ryhmäterapian 
perusta (1996). Heidän ryhmissään osallistujat voivat olla sekä miehiä että naisia ja 
lapsuuden kokemukset fyysistä pahoinpitelyä, seksuaalista hyväksikäyttöä tai molempia. 
Terapiasta kiinnostunut haastatellaan ja jos hänet arvioidaan sopivaksi, hänelle kerrotaan, 
millaiseen ryhmään hänellä on mahdollisuus päästä, ja lopullisen ratkaisun hän tekee itse. 
Henkilön arvioidaan pystyvän hyötymään ryhmäterapiasta, jos hänellä on riittävän vahva 
ego ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsereflektioon, hän on motivoitunut ja kokee 
tarvitsevansa terapiaa. Ryhmän koko on kuudesta kahdeksaan henkilöä, se kokoontuu  
1½ - 2 tuntia kerrallaan ja 10 – 15 viikon ajan. Tuon ajanjakson jälkeen on tauko ja ryhmä 
alkaa uudelleen joko kokonaan tai osittain uusin jäsenin. Ennen taukoa kukin osallistuja 
arvioi omaa työskentelyään, onko hän saavuttanut itselleen asettamansa tavoitteet, ja jos 
työ on kesken, hän jatkaa ryhmäterapiaa. Terapeuttien kokemuksen mukaan useimmat 
saavuttavat tavoitteensa vuoden tai viimeistään puolentoista vuoden terapian jälkeen. 
Parhaimmat hoitotulokset saavutetaan, jos ryhmäterapian rinnalla on myös yksilöterapiaa. 
Terapiaryhmää ohjaamaan tarvitaan mieluiten kaksi terapeuttia.     

Tässä hoitomallissa tavoitteena on ensinnäkin murtaa eristäytyneisyyden kokemus, jota 
hyväksikäytetyt tuntevat (Webb & Leehan, 1996). Siinä pyritään tarjoamaan turvallinen, 
tukeva ja ymmärtävä ympäristö, jossa osallistujat voivat jakaa menneitä ja nykyisiä 
kokemuksiaan, ilmaista tunteitaan, kokeilla uudenlaista käyttäytymistä ja luoda läheisiä 
ihmissuhteita. Ympäristön pysyvyys ja ennustettavuus auttavat ryhmän jäseniä oppimaan, 
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että he voivat luottaa toisiin ja että he itse ovat luotettavia ja oikeutettuja arvostamaan 
itseään. Ryhmää käytetään myös ongelmanratkaisutaidon kehittämiseen, jotta jäsenet 
oppivat tekemään päätöksiä ja saavuttavat suuremman elämän hallinnan. Osallistujille 
tarjotaan mahdollisuus ilmaista pitkään torjutut tunteet ja heitä rohkaistaan siihen, jotta he 
voittaisivat tunteiden kokemiseen liittyneet pelot ja oppisivat asianmukaisia tapoja 
ilmaista tunteita. Näissä puitteissa ryhmän jäsenet voivat oppia ja harjoitella 
vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja, jotka auttavat heitä ilmaisemaan ja toteuttamaan 
omia tarpeitaan. 

Terapeutilta vaaditaan hyväksikäyttöilmiöön perehtymistä ja asiantuntijuutta tällä alueella 
(Webb & Leehan, 1996). Hänen on oltava hyvin kärsivällinen, sillä traumaattiset 
kokemukset ovat vaurioittaneet osallistujien ihmissuhteita ja vuorovaikutustaitoja, ja hän 
joutuu kohtaamaan monenlaisia vältteleviä, epäsuoria ja manipuloivia 
kommunikaatiotilanteita, häntä testataan ja häneen kohdistetaan monia 
asiaankuulumattomia tunteita. Hänen on oltava riittävän herkkä ja kosketuksissa omiin 
tunteisiinsa, rehellinen ja aito niiden suhteen ja pystyttävä käsittelemään kipua ja surua 
yhdessä ryhmän jäsenten kanssa.  Terapeutilta edellytetään lujuutta ja taitoa helpottaa ja 
viedä eteenpäin erilaisia ryhmässä syntyviä tilanteita. Hänestä tulee myös roolimalli 
osallistujille, joilla on ollut hyvin harvoja myönteisiä aikuishahmoja, joita jäljitellä ja 
joilta oppia. 

Toipumisprosessi terapiaryhmässä käynnistyy hyväksikäyttökokemuksen myöntämisestä, 
minkä jälkeen käsitellään sen herättämiä tunteita ja tunnistetaan sen vaikutukset (Webb & 
Leehan, 1996). Tämän jälkeen opetellaan strategioita ja keinoja, joiden avulla näiden 
vaikutusten kanssa tullaan toimeen. Omassa perheessä vallinneet toimintatavat ovat 
saaneet hyväksikäytetyn uskomaan, että ne pätevät kaikkialla muuallakin maailmassa. 
Tämän mukaan hän on järjestänyt elämänsä ja tehnyt itsestään, toisista ihmisistä, 
maailmasta ja näiden kaikkien välisistä yhteyksistä virheellisiä havaintoja ja omaksunut 
vääristyneitä ajattelutapoja ja odotuksia. Ryhmä on erinomainen ympäristö turvallisesti 
tutkia, kyseenalaistaa ja rakentaa uudelleen näitä ajatusmalleja ja uskomuksia ja 
harjoitella uusia lähestymistapoja.  

Tässä ajattelun muutostyössä merkittävä väline on ryhmän käyttö luottamuksen 
rakentamisessa (Webb & Leehan, 1996). Muuan hyväksikäytetyillä yleinen 
ajatusvääristymä on, ettei ihmisiin voi luottaa ja siksi heidän on alituisesti oltava 
puolustusasemissa suhteessa toisiin ihmisiin suojellakseen itseään. Ryhmässä he voivat 
saada korjaavan kokemuksen siitä, että omat reaktiot ja tunneilmaisut eivät johdakaan 
naurunalaiseksi joutumiseen tai väkivaltaan. Tämä auttaa luomaan uudenlaisia 
luottamuksellisia suhteita ja korjaamaan lapsuudenperheessä omaksuttuja virheellisiä 
ajatusmalleja.   
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Ryhmää voi käyttää hyödyksi myös itsetunnon rakentamisessa (Webb & Leehan, 1996). 
Hyväksikäyttökokemus vääristää käsitystä itsestä ja värittää sen kielteisesti, mutta kun 
ryhmän jäsenet tutustuvat tosiinsa, alkavat pitää toisistaan ja arvostaa toisiaan, he alkavat 
myös kysyä, onko heidän syytä edelleen uskoa omaan ”pahuuteensa”. Kun he näkevät, 
millaista rohkeutta ja voimaa muissa on, he alkavat tehdä eroa hyväksikäytön ja sen 
kohteeksi joutuneen ihmisen välillä. He ymmärtävät, että teko on ollut paha, mutta se ei 
ole tehnyt noista ihmisistä pahoja. Niinpä omaa itseäkin on syytä katsoa uudella tavalla. 
Nämä oivallukset ja uudet käsitykset saavat vahvistusta ja tukea muilta ryhmän jäseniltä 
ja heidän antamansa myönteinen palaute ja osoittamansa arvostus kohentavat itsetuntoa 
moninkertaisesti verrattuna yksilöterapiatilanteeseen. 

Vihaan ja muihin vaikeisiin tunteisiin liittyy hyväksikäytetyillä usein vääristyneitä 
uskomuksia (Webb & Leehan, 1996). He ovat oppineet, että tunteet, varsinkin viha, 
tekevät ihmiset haavoittuviksi hyökkäyksille ja kivulle ja että tunteiden ilmaiseminen 
johtaa väkivaltaan ja tuhoon tai yhä suurempaan tuskaan ja naurunalaiseksi joutumiseen. 
Niinpä he eivät halua sallia itselleen tunteita, koska se ei yksinkertaisesti ole turvallista. 
Kun ryhmän ohjaajat tarttuvat tunneilmaisuihin ja auttavat tutkimaan niitä hyväksyvällä, 
huolta pitävällä ja tukea antavalla tavalla, jäsenet huomaavat, että vaikeita tunteita voi 
työstää rakentavasti joutumatta väkivaltaisiin tai tuskallisiin seurauksiin. He oppivat 
myös auttamaan toinen toisiaan tässä työskentelyssä. Tunne-elämän tervehtyminen, 
”tunteiden paraneminen” onkin keskeisimpiä työskentelyn kohteita ryhmäterapiassa. 

Myös tässä ryhmäterapeuttisessa mallissa terapeutti on asiantuntija, joka tietää miltä 
terapian lopputuloksen tulee näyttää. Toisin kuin omassa ryhmässämme tässä 
toimintatavassa keskeinen perusta on vanhan opitun kyseenalaistaminen, uuden 
ajattelutavan omaksuminen ja sitä kautta käyttäytymisen muuttaminen.  

7.2 Voimavarakeskeisiä ja narratiivisia lähestymistapoja 

Kanadalaisen Judy Chewn (1998) ryhmäterapian teoreettisina lähtökohtina on 
voimavarakeskeisyys, jonka perusteet tulevat Milton Ericksonilta. Toinen taustateoria on 
ratkaisukeskeinen terapia lähinnä de Shazerin ja Dolanin esittämien näkemysten mukaan 
ja kolmas narratiivinen terapia Whiten ja Epstonin lähestymistapaa noudatellen. Kielen 
merkitystä pidetään tässä ryhmäterapiassa tärkeänä. Chew (1998) toteaa kielen 
palvelevan välttämättömänä välineenä kokemuksen representaatiolle ja katsoo, että ilman 
kieltä ihminen jää eristyksiin itsestään (self). On myös kiinnitettävä huomiota siihen, 
millaista kieltä käytetään. Terapiaryhmän nimeksi valittiin ”Selviytymisen tuolle puolen: 
polkujen löytäminen paranemiseen”. Tämä määrittely tavoittaa kokemuksen pelkän 
hyväksikäytöstä selviytymisen yli ulottuvasta jatkuvasta prosessista. Osallistujat itse ovat 
tunnistaneet siinä toivon ja valtaistumisen (empowerment) kokemuksen, joka sallii heidän 
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olla enemmän kuin vain tilastollinen selviytymistapaus. Kielenkäyttö, jossa puhutaan 
hyväksikäytön uhrista edellyttää myös hyväksikäyttäjää, väärintekijää, hyökkääjää. Tämä 
tapa käyttää kieltä positioi ihmistä, antaa hänelle tietyn aseman, paikan ja roolin. Jos 
puhutaan traumasta, josta ihminen selviytyy hengissä, tilannetta voidaan kuvata ilmaisulla 
uhrista selviytyjäksi. Jos halutaan kuvata prosessia, joka ulottuu pitkälle traumasta 
selviytymisen jälkeiseen aikaan, tarvitaan toisenlaisia ilmauksia ja silloin voidaan puhua 
jostain, joka ylittää selviytymisen ja johtaa kohti paranemista trauman jättämistä 
seurauksista.   

Chewn (1998) keräämien tutkimustulosten mukaan ryhmäterapia yhdistettynä 
yksilöterapiaan on kaikkein tehokkain hoitomuoto seksuaalista hyväksikäyttöä 
kokeneiden auttamistyössä. Monet hyötyvät aluksi eniten yksilöterapiasta ja myöhemmin 
ryhmäterapiasta. Ryhmäterapia auttaa murtamaan hyväksikäytöstä aiheutuvan 
salaisuuden, eristäytyneisyyden ja häpeän ja kannustaa tutkimaan ja löytämään uusia 
ratkaisuja trauman jälkiseurauksille. Se on hyödyllistä tarjotessaan osallistujille 
turvallisuutta, ymmärrystä ja tukea. 

Ryhmäterapian etuja on, että se mahdollistaa muihin ryhmän jäseniin samaistumisen ja 
terapeuttisen liittoutumisen heidän kanssaan (Chew, 1998). Ryhmässä osallistujat voivat 
tunnistaa omat traumakokemuksensa yhteisiksi toisten kanssa ja havaita niiden 
vaikutusten samankaltaisuuden. Jakaessaan kokemuksiaan he myöntävät hyväksikäytön 
tapahtuneena tosiasiana ja voivat vihdoinkin murtaa sitä seuranneet epäterveelliset 
salaisuudet. Ryhmä tarjoaa tukiverkon ja toimii eräänlaisena ”uutena perheenä”, jossa 
osallistujat voivat tutkia tunteitaan ja uskomuksiaan. Sen tarjoamissa turvallisissa 
puitteissa he voivat tutkia lapsuudessa vastaanottamiaan viestejä ja uskomuksia ja 
kyseenalaistaa niitä. Ryhmä erilaisine jäsenineen toimii myös katalysaattorina aktivoiden 
merkityksellisiä tunteita, ajatuksia ja uskomuksia tulemaan näkyviin. Se on turvallinen 
paikka suremiselle, joka on tärkeä osa tervehtymistä. 

Ryhmää koottaessa on tärkeää valita ehdokkaista sopivat, sillä kaikki eivät kuitenkaan 
hyödy ryhmäterapiasta (Chew, 1998). Ryhmä on tarkoitettu yliopisto-opiskelijoille, joilla 
on historiassaan hyväksikäyttökokemuksia. Kaikki ilmoittautuneet kutsutaan täyttämään 
kyselylomake, jonka pohjalta suoritetaan tunnin mittainen haastattelu. Haastattelun 
yhteydessä ryhmäterapiaan ilmoittautuneet täyttävät myös Dolanin ratkaisukeskeisen 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä selviytyneiden toipumismittarin. Se on 26 kohdan 
arviointilomake, jossa kukin määrittelee neljän vaihtoehdon (0 – 3) avulla, miten usein tai 
paljon tietty ilmiö toteutuu hänen elämässään. Ryhmästä karsituille suositellaan jotain 
muuta sopivampaa hoitomuotoa tai ilmoittautumista uudelleen ja osallistumista joskus 
myöhemmin. Tehty päätös on tärkeää perustella, ettei hakija tunne itseään hylätyksi. 
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Terapiaryhmä kokoontuu yhteensä 13 kertaa kerran viikossa kaksi tuntia kerrallaan 
(Chew, 1998). Jäseniä on tavallisesti kahdeksan ja ohjaajia kaksi. Aloitusistunnossa 
olennaista on tutustuminen, osallistujille todetaan, että nyt matka alkaa, ja heille kuvataan 
ryhmän rakennetta ja lähestymistapaa. Heille kerrotaan, että kyseessä on 
prosessiorientoitunut psykoedukatiivinen terapia, jolla on semistrukturoitu muoto. 
Ohjaajat pitävät tietoiskuja ja miniesitelmiä, joiden tiivistelmät osallistujat saavat 
mukaansa samoin kuin muutakin materiaalia. Ryhmässä osallistujien on mahdollista 
kokeilla etenemistä useiden teiden kautta, sillä heille on tarjolla pienryhmä- ja 
parikeskusteluja yhteiskeskustelun lisäksi, miniluentoja, ohjattuja harjoituksia, ohjattua 
kuvittelua / visualisointia, päiväkirjan kirjoittamista ja erilaisia kotitehtäviä. Ohjaajat 
lukevat valitsemiaan kertomuksia ryhmän jäsenille ja jaetun materiaalin lisäksi heille 
suositellaan oheislukemistoa. Ryhmän toimintasääntöihin kuuluu, että huoneesta voi 
poistua, jos olo käy liian ahdistavaksi. Usein rauhoittumiseen riittää pelkkä tieto tästä 
mahdollisuudesta. Jos osallistujat pelkäävät, että toisten tarinat haittaavat heidän 
parantumistaan ja lisäävät ahdistusta, ryhmään voidaan kutsua vierailemaan ja kertomaan 
omasta toipumisestaan jonkin aikaisemman ryhmän jäsen. Ensimmäisen istunnon lopuksi 
kerrotaan vielä toivoa herättävä kertomus (Milton Ericksonista), joka välittää viestin, että 
jokaisella on voimavaroja selviytyä ja kukin selviytyy omalla tavallaan. Ohjaajien tehtävä 
on vain auttaa löytämään ja ottamaan käyttöön nuo resurssit ja keinot. 

Seuraavissa istunnoissa on kussakin oma teemansa (Chew, 1998). Toisessa käsitellään 
turvallisuutta, kolmannessa rajoja ja neljännessä keskitytään huomaamaan omat 
voimavarat. Seuraavien neljän istunnon tarkoituksena on äänen antaminen jokaisen 
henkilökohtaiselle kertomukselle. Ennen kuin kertoja aloittaa, ohjaajat kysyvät häneltä, 
mitä hän tarvitsee ryhmältä: toivooko hän kuulevansa toisten näkemyksiä 
syyllisyyskysymyksestä tai että joku tulisi istumaan hänen viereensä, lohdutetaanko häntä 
fyysisesti vai onko parempi, että ryhmä pysyttelee hiljaa paikoillaan, tulisiko ryhmän 
keskittyä niihin voimavaroihin, joita hän lapsuudessaan osoitti jne. Ohjaajat korostavat, 
että kukaan ei ole vastuussa toistensa tunnereaktioista ja että emootiot ovat 
asiaankuuluvia. Kertoja saa aikaa 30 minuuttia, minkä jälkeen on 20 minuuttia 
kommentointia varten. Kuulijoita pyydetään kuuntelemaan keskeyttämättä ja 
kommentoimatta koko kertomus loppuun saakka ja painotetaan, että kommenttien fokus 
on kertojassa, ei itsessä. Ohjaajat aloittavat kommentoinnin ja kysymysten teon, mikä 
toimii mallina ryhmän jäsenille. Jos kertoja on tuonut valokuvia, niitä kierrätetään 
ryhmässä. Lopuksi kertojalta kysytään, miltä kaikki tämä hänestä tuntui. Ennen toista 
kertomusta pidetään 10 minuutin tauko ja kussakin istunnossa käsitellään kaksi 
kertomusta.  

Yhdeksännen istunnon teemana on viha ja valta, kymmenennessä paneudutaan itsetunnon 
vahvistamiseen ja yhdennessätoista ihmissuhteisiin ja luottamukseen (Chew, 1998). 
Ryhmän loppumiseen aletaan myös valmistautua ja pohditaan, miten kukin nyt jatkaa 
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omalla henkilökohtaisella tiellään eteenpäin. Kahdennessatoista istunnossa käsitellään 
hengellisten kysymysten kunnioittamista. Kolmastoista istunto toimii päätösrituaalina ja 
sen teemana on elämän juhlinta. Kaikki saavat toisiltaan palautetta harjoituksen avulla, 
jossa jokainen kirjoittaa korteille sekä kustakin ryhmän jäsenestä että ohjaajista itse 
havaitsemistaan ja arvokkaiksi kokemistaan vahvuuksista. Kortit vaihdetaan ja osallistujat 
saavat viiden minuutin ajan lukea, millaisia kommentteja muut hänelle antoivat. Lopuksi 
jaetaan ryhmäterapian arviointilomake ja sovitaan seurantatapaamisesta, joka pidetään 
neljästä kuuteen viikon kuluttua. Osallistujilta kysytään, ovatko he valmiita antamaan 
nimettömänä haastattelun kokemuksistaan yliopiston tai pakallislehdistölle. 

Terapiaryhmässä käytetään monenlaisia harjoituksia (Chew, 1998). 
Kirjoitusharjoituksista esimerkkinä on tulevaisuudesta kirjoittaminen. Sen instruktiossa 
osallistujia pyydetään kuvittelemaan aikaa viiden vuoden kuluttua ja kertomaan, miten 
heidän elämänsä silloin kuvastaa siirtymistä hyväksikäyttötraumasta selviytymisen tuolle 
puolen. Heitä pyydetään vastaamaan kysymyksiin, mikä tuolloin olisi heidän 
kokemuksensa muutoksesta elämässä ja mikä kertoisi heille siirtymisestä selviytymisen 
tuolle puolen. Kirjoittamisen jälkeen tehtävä puretaan parikeskusteluilla. Toinen 
esimerkki on kirje ystävälle, jonka ohjeistuksessa ryhmäläisiä pyydetään kuvittelemaan, 
että omasta toipumisesta on kulunut viisi vuotta ja heidän ystävänsä on lähettänyt kirjeen. 
Siinä hän kertoo, että hän on viimein nähnyt tarpeelliseksi myöntää tulleensa lapsena 
seksuaalisesti hyväksikäytetyksi. Hän kysyy, mitä matkalla kohti paranemista on löytynyt 
ja mikä häntä auttaisi? Tehtävänä on kirjoittaa vastauskirje ystävälle, kuvata omia tärkeitä 
löytöjä ja oivalluksia, mistä itselle on ollut apua ja antaa neuvoja omien kokemusten 
perusteella. 

Kirjoitustehtävien lisäksi terapiassa käytetään rentoutus- ja mielikuvaharjoituksia (Chew, 
1998). Myös symboleja voidaan käyttää, esimerkiksi parantumissymboliharjoitusta, jossa 
kukin saa tuoda seuraavaan ryhmäistuntoon jonkin parantumista kuvaavan symbolin. Sen 
kautta osallistujat esittelevät itsensä uudelleen ja kertovat itsestään toipumiskertomuksen. 
Symboli voi olla esine, runo, valokuva, kirje ystävältä, väri tai mitä tahansa, joka itselle 
edustaa parantumista ja toimii jatkossa siitä muistuttaen. 

Edellä kuvatussa ryhmätoiminnassa on jo etukäteen määritelty se, kuka tulee hyötymään 
ryhmäterapiasta, kuka ei. Terapeutti osaa määritellä ja hänellä on tiedossaan ne kriteerit, 
joilla jonkun voidaan ennustaa hyötyvän ja jonkun toisen taas tulevan mukaan turhaan. 
Tässä ajattelu poikkeaa meidän ajattelustamme, jossa keskeistä on se, että kukin hyötyy 
oman mittansa mukaisesti ja päätös osallistumisesta on hakijan omalla vastuulla. 
Kognitiivinen painotus näkyy runsaassa materiaalissa, luennoissa ja ohjelmoidussa 
etenemisessä. Moderni ote tulee näkyviin siinäkin, että ohjaajat valitsevat materiaalin ja 
käsiteltävät teemat ja he tietävät, mitä ryhmän jäsenet tarvitsevat parantuakseen. 
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Uusiseelantilaisten Anne Wilsonin ja Jane Huttonin (1992) toteuttama ryhmäterapia 
perustuu Whiten ja Epstonin, Kamslerin ja de Shazerin esittämiin ajatuksiin 
ulkoistamisesta, uskomusten tutkimisesta ja uudelleen kertomisesta. Teoreettisessa 
lähestymistavassa on siis nähtävissä voimavarakeskeisyyttä ja narratiivisuutta. 
Kirjoittamassaan artikkelissa tekijät painottavat uuden kontekstin luomista 
insestikokemuksille. 

Ryhmäterapian osallistujat ovat teini-ikäisiä, joko oman perheenjäsenen tai muun heille 
luotettavan aikuisen hyväksikäyttämiä nuoria tyttöjä, ja tavoitteena on auttaa heitä 
löytämään omat toimivat puolensa ja resurssinsa (Wilson & Hutton, 1992). Ryhmä 
kokoontuu aluksi viisi kertaa kerran viikossa. Sen jälkeen ryhmä viettää yhdessä 
viikonlopun ja lopuksi tapaa vielä neljä kertaa joka toinen viikko. Lähtökohtana 
terapiassa on, että ihmisen moninaisuutta kunnioitetaan ja siinä pyritään saamaan aikaan 
sellaista muutosta, jossa henkilö saa omat voimavaransa paremmin käyttöönsä. 
Oletuksena on, että jokaisella on oma vastuunsa ja valinnan oikeutensa. Muutoksen 
tekemistä vaikeuttaa ja rajoittaa kaksi tekijää, ongelman ympärillä toistuva 
käyttäytymiskehä, ja piintyneet uskomukset ja käsitykset, joiden kautta henkilö tulkitsee 
itseään ja muita. 

Insestin kokenut tuntee olevansa hyvin erilainen kuin toiset ikätoverinsa (Wilson & 
Hutton, 1992). Ryhmä voikin vähentää tätä yksinäisyyden ja poikkeavuuden tunnetta 
merkittävällä tavalla. Näiden tunteiden väheneminen ei kuitenkaan riitä ratkaisemaan 
ongelmaa. Muutoksen esteenä on ryhmän jäsenten erityinen taipumus takertua juuri 
kielteisiin käsityksiin omasta itsestään. Työskentelyn tavoitteena on siten muuttaa omaa 
itseä koskevat negatiiviset uskomukset selviämistarinoiksi ja antaa omalle ongelman 
kyllästämälle tarinalle vaihtoehtoja. Keinoina muutoksen aikaansaamiselle ja uuden 
tarinan luomiselle itsestä ovat ulkoistaminen, voimavarojen korostaminen ja poikkeusten 
löytäminen. 

Uskomusten ulkoistamista käytetään tutkittaessa jokaisen jäsenen henkilökohtaista 
kertomusta (Wilson & Hutton, 1992). Tutkiminen alkaa kertojan pohdinnalla, mitä 
seksuaalinen hyväksikäyttö on vaikuttanut hänen elämäänsä. Ensin kuitenkin 
ulkoistamista opetellaan käyttämällä filmiesitystä keskustelun pohjana. Tyttöjä pyydetään 
kertomaan, millaisia itseä koskevia uskomuksia filmin seksuaalista hyväksikäyttöä 
kokeneella naisella oli. Ryhmä oppii näin pian idean ja sitä voidaan sen jälkeen käyttää 
omista kokemuksista kertomisen yhteydessä.  

Ryhmässä tutkitaan myös insestiä koskevia uskomuksia (Wilson & Hutton, 1992). 
Osallistujat pohtivat käsityksiä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joita heillä itsellään on ja 
jotka yhteiskunnassa vallitsevat. Erilaisin kysymyksin heitä autetaan miettimään, mihin 
nämä uskomukset perustuvat. Esimerkiksi uskomusta siitä, että miehet eivät voi hallita 
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seksuaalisia halujaan, voidaan tarkastella seuraavien kysymysten avulla: Mistä sait tämän 
idean? Miten ihmiset saavat tällaisia ideoita? Kuinka kauan sinulla on ollut tämä ajatus? 
Voidaan käyttää myös kysymyksiä, jotka nostavat esiin uskomusten vaikutuksen (relative 
influence) asianomaisen elämään. Tästä esimerkkinä ovat kysymykset: Kuinka kauan 
aikaa vielä tämä uskomus saa sinut moittimaan itseäsi? Onko aikoja, jolloin saatat olla 
moittimatta itseäsi? Ryhmässä käytetään myös kysymyksiä, joilla tutkitaan, miten joku 
uskomus vaikuttaa käsitykseen omasta itsestä. Näillä kysymyksillä pidetään yllä 
uteliaisuutta ja saadaan monipuolisempi kuva yksilöllisistä tarinoista. 

Koska salaisuus on niin olennainen osa seksuaalista hyväksikäyttöä, sille halutaan antaa 
todellinen haaste ryhmäterapiassa (Wilson & Hutton, 1992). Ennen kuin ryhmäläiset ovat 
kertoneet vielä mitään omista kokemuksistaan, salaisuutta käsitellään yleisesti ja tutkitaan 
sen hallitsevaa otetta uhreistaan. Aiheeseen johdatellaan esittämällä filmi kahdesta 
sisaruksesta. Ryhmä saa taas keskustella siitä, mikä heidän mielestään esti filmin lapsia 
kertomasta kenellekään salaisuudestaan ja millaisia keinoja hyväksikäyttäjä käytti 
estääkseen lapsia kertomasta. Ryhmän jäseniä autetaan myös tunnistamaan niitä 
kokemuksiaan, jotka jäävät heidän vallitsevan tarinansa ulkopuolelle kysymällä, mistä he 
saivat viimein voimaa nousta vastustamaan salaisuuden säilyttämistä ja voittamaan 
pelkonsa. Vastatessaan näihin kysymyksiin ryhmän jäsenet huomaavat ja vahvistavat 
voimavaroja toinen toisissaan. Ensimmäistä kertaa he näkevät salaisuuden paljastamisen 
saavutuksena ja voimanosoituksena enemmän kuin pettämisenä. Heitä kutsutaan sen 
jälkeen viemään tätä salaisuudelle esitettyä haastetta vielä pitemmälle ja kertomaan 
omista hyväksikäyttökokemuksistaan.  

Samalla kun jatketaan ryhmän jäsenten kertomuksia itsestään, niissä kiinnitetään 
huomiota siihen, miten hyväksikäytön paljastuminen vaikutti heidän perhesuhteisiinsa ja 
kuinka muutokset näissä suhteissa vaikuttivat heidän käsityksiinsä omasta itsestään 
(Wilson & Hutton, 1992). Hyväksikäytön ilmitulo on yleensä tuskallinen kokemus ja 
monet tytöt uskovat, että salaisuuden paljastuminen vahingoitti heidän perhesuhteitaan. 
Tytöiltä kysytään kysymyksiä, jotka saavat heidät pohtimaan myös vaihtoehtoisia 
selityksiä perhesuhteiden muutoksille. Esimerkiksi erään tytön vanhemmat vahtivat häntä 
hyväksikäytön paljastumisen jälkeen koko ajan. Tyttö uskoi, että vahtiminen johtui siitä, 
etteivät vanhemmat enää luottaneet häneen, koska pitivät häntä syyllisenä 
hyväksikäyttöön. Häneltä kysyttiin, luuliko hän vanhempiensa vahtimisen johtuneen 
luottamuksen puutteesta vai oliko se seurausta siitä, että he yrittivät suojella häntä entistä 
paremmin. Tämä kysymysten asettelutapa levisi koko ryhmään, jossa tytöt alkoivat kysyä 
myös toisiltaan samankaltaisia kysymyksiä. 

Oikeuskäsittely on aina hyväksikäytetyille ikävä ja kipeä kokemus (Wilson & Hutton, 
1992). Ryhmässä keskustellaan siihen liittyvistä kysymyksistä. Ne ryhmän jäsenet, jotka 
ovat jo olleet oikeudessa, toimivat keskustelussa asiantuntijoina. Heille esitetään 



 

80 

kysymyksiä, jotka saavat heidät pohtimaan, mikä auttoi heitä selviämään siitä kaikesta. 
Näistä kysymyksistä esimerkkejä ovat: Mitä opit itsestäsi, kun tajusit, että olit selvinnyt 
oikeuden kysymyksistä? Oliko tämä jotain, minkä jo tiesit itsestäsi, vai oliko siinä jotain 
ihan uutta sinua? Mitä luulet, että se kertoo minulle sinusta? 

Terapiaryhmässä halutaan tarjota mahdollisuus myös uuden kokemiseen (Wilson & 
Hutton, 1992). Yhdessä vietetyn viikonlopun tarkoituksena on lisätä ryhmän keskinäistä 
luottamusta. Samalla voidaan tehdä monenlaisia harjoituksia, joilla omaa käyttäytymistä 
pääsee tutkimaan. Hauskanpito, syöminen ja ohjatut harjoitukset vuorottelevat 
viikonlopun ohjelmassa. Hauskanpitokin voi tarjota mahdollisuuden tarkastella kunkin 
tapaa toimia. Puhutaan tottumuksista ja siitä, miten niille ryhmässä voi asettaa 
muutoshaasteita. Esimerkiksi voidaan tarttua vetäytyvään käyttäytymiseen: se on usein 
seurausta nuoren uskomuksesta, että hän on erilainen kuin muut ja siksi muut eivät 
hyväksy häntä. Vetäytyvä käyttäytyminen taas helposti johtaa siihen, että muut alkavat 
karttaa tällä tavalla toimivaa nuorta, ja näin ryhmä tulee vahvistaneeksi tätä 
käyttäytymistä. Tätä karttelevaa käyttäytymistä nimitetään tavaksi ja keskustellaan siitä, 
miten tämä tapa saa toiset sulkemaan vetäytyjän pois joukostaan. Häntä rohkaistaan 
käyttämään keinoja, jotka saisivat toiset kutsumaan hänet joukkoonsa. Yksi keino olisi 
esimerkiksi istua aina muiden joukossa, jolloin olisi ainakin läsnä ja tilaisuudessa tulla 
pyydettäessä mukaan johonkin toimintaan.  

Wilsonin ja Huttonin (1992) terapiaryhmässä käytetään menetelmänä myös kirjoittamista. 
Osallistujat saavat tehtäväksi kirjoittaa kirjeen hyväksikäyttäjälle, mitä terapeutit pitivät 
aikaisemmin tärkeänä keinona jakaa kokemuksia. Myöhemmin he oivalsivat, että kirjettä 
voi käyttää myös keinona etsiä poikkeavia tapoja tulkita asioita ja löytää aineksia toivolle. 
Kirjeitä tutkitaan esittämällä kysymyksiä, jotka auttavat ryhmän jäseniä löytämään omia 
voimavarojaan. Näistä kysymyksistä esimerkkejä ovat: Miten pystyit voittamaan 
hämmennyksesi, rikkomaan salaisuuden ja kertomaan viimein tapahtuneesta jollekin? 
Mistä sait voimaa alkaa uskoa itseesi? 

Loppuistunnoissa katse suunnataan tulevaisuuteen (Wilson & Hutton, 1992). Tavoitteena 
on vahvistaa ryhmän jäseniä nykyisissä ihmissuhteissaan ja saada heidät näkemään 
tulevaisuutensa positiivisemmassa valossa. Nuorilla seksuaalisuus on ajankohtaista 
heidän kasvunsa ja kehityksensä kannalta, niinpä tälle teemalle varataan oma aikansa. 
Seksipeliä pelaamalla helpotetaan osallistujia keskustelemaan seksiin liittyvistä 
kysymyksistään ja siitä annetaan myös asiallista tietoa. Puoliaan pitämisen taito, 
vakuuttavuus ja uskottavuus ihmissuhteissa ovat myös alue, jota ryhmässä harjoitellaan. 
Uuden kertomuksen avulla lisätään itseluottamusta niin, että kyky pitää puoliaan kasvaa 
ja nuoret oppivat olemaan vakuuttavia ihmissuhteissaan. Tässä yhteydessä käytetään taas 
filmiä keskustelun käynnistäjänä. Vastauksia etsitään esimerkiksi kysymyksille, miksi 
filmin sankari ei pystynyt vastustamaan kumppanin seksipakotteita. Ryhmä saa myös 
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keksiä vaihtoehtoisia loppuja tarinalle ja miettiä, mitä filmissä olisi pitänyt muuttaa 
toisenlaiseksi, jotta se olisi päättynyt eri tavalla. Lisäksi käytetään myös roolileikkejä, 
joiden avulla etsitään ratkaisuja vaikeisiin tilanteisiin. Koska ryhmän jäsenten on usein 
vaikea pitää puoliaan, he harjoittelevat sitä ja toimivat toinen toistensa valmentajina. 

Koko ryhmätyöskentelyn ajan tehdään havaintoja siitä, miten kielteisiä uskomuksia 
itsestä voidaan muuttaa (Wilson & Hutton, 1992). Osallistujia pyydetään miettimään, 
mikä heitä tässä muuttumisessa on auttanut. Kysytään kysymyksiä, joiden tavoitteena on 
löytää poikkeuksia kullekin tyypillisestä käyttäytymisestä. Kysytään, miten koetut 
loukkaukset ovat vaikuttaneet kunkin elämään ja miten ne ovat vaikuttaneet heidän 
ihmissuhteisiinsa. Tutkitaan myös sitä, miten usein he ovat pystyneet selviytymään näistä 
loukkauksista. Näistä kysymyksistä esimerkkejä ovat: Milloin huomasit, että muut 
ihmiset tuntevat samoin kuin sinä? Mitä tämä havainto on vaikuttanut käsitykseen 
itsestäsi? Terapeuttien kannalta jännittävintä on silloin, kun ryhmän jäsenet alkavat 
onnitella toisiaan onnistumisista ja kysyvät näitä onnistumiskysymyksiä. Erään ryhmän 
jäsenen kertoessa, ettei hän enää välittänyt siitä, että häntä haukuttiin lihavaksi, toinen 
jäsen kysyi: ”Vaude! Mistä asti olet nauttinut siitä, että voit syödä, mitä haluat? Miten 
sinun on mahdollista tehdä niin ja kuinka kauan olet jo tehnyt niin?” Ryhmää pyydettiin 
sen jälkeen miettimään, mitä ne loukkaukset ovat, jotka eivät enää vaikuta heidän 
elämäänsä. 

Ryhmässä etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista havainnollistetaan piirtämällä kuva 
tunnelista, joka johtaa valoon (Wilson & Hutton, 1992). Osallistujat saavat sitten kertoa, 
missä kohden tunnelia itse kokevat olevansa menossa nyt ja missä olivat sillä hetkellä, 
kun hyväksikäyttö tuli ilmi. Tätä uutta edistymisvaihetta korostetaan myös sillä, että tytöt 
saavat toimia konsultteina, jotka antavat sekä toisilleen että terapeuteille neuvoja, mitä 
tekemällä hyväksikäyttöä kokenut voi edistyä toipumisessaan.  

Wilsonin ja Huttonin ryhmän lähestymistavat vastaavat suurelta osin omaa työtapaamme 
erityisesti korostaessaan voimavarakeskeistä ja vaihtoehtoisten kertomusten löytämisen 
periaatteita. Kysymysten merkitys on samalla tavalla merkittävä työväline kuin omassa 
ryhmässämme. Erona on valmiin filmimateriaalin tai pelien käyttö keskustelun 
suuntaajana. Nuorten kanssa työskentely on luonnollisesti erilaista kuin aikuisten ja se 
vaikuttaa myös työtapoihin.  

Meillä on aivan sama havainto, että ryhmä vähentää yksinäisyyden ja poikkeavuuden 
tunnetta merkittävällä tavalla. Eräs oman ryhmämme jäsen kuvaa juuri tätä kokemusta 
seuraavasti: ”Olen aina pitänyt itseäni poikkeavana ja erilaisena. Tässä ryhmässä koen, 
että ainakin täällä olen normaali.” Wilsonin ja Huttonin ryhmässä oman kertomuksen 
tutkiminen alkaa kertojan pohdinnalla, miten seksuaalinen hyväksikäyttö on vaikuttanut 
hänen elämäänsä. Siinä ryhmä toimii samalla tavalla kuin meidän ryhmämme. Erilaista 
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on se, että esim. ulkoistamista ensin opetellaan käyttämällä filmiesitystä keskustelun 
pohjana. 

7.3 Monia suuntauksia hyödyntävä ryhmäterapia 

Amerikkalainen Philip Ney (1994) pohjaa ryhmäterapiansa useampiin teoreettisiin 
lähestymistapoihin. Transaktionaalisen terapiateorian mukaan pyritään saamaan 
oivallusta siihen, miten ihminen vaikuttaa toisen ihmisen käyttäytymiseen. 
Behavioristinen tausta-ajattelu taas tuo erilaiset harjoitukset ja kotitehtävät ryhmän 
työmenetelmiksi. Ryhmässä harjoitellaan uudenlaisia tapoja suoriutua hankalista 
tilanteista tai opetellaan ilmaisemaan vaikeita tunteita. Ryhmäanalyyttisen prosessiteorian 
pohjalta ryhmää käsitellään yhtenä organismina. Tähän teoriaan sisältyy myös 
transferenssin käsite, jonka kautta ajatellaan ryhmässä syntyvien oivallusten saavan 
alkunsa. Lisäksi käytetään existentialismin teoriaa, jonka kautta käsitellään hengellisiä 
aiheita. 

Ney (1994) näkee ryhmäterapialla monia etuja yksilöterapiaan verrattuna. Ensinnäkin 
toisen jäsenen ilmaisemat tunteet rohkaisevat muitakin ilmaisemaan omia usein peitettyjä 
tai torjuttuja tunteitaan. Toisten antama ymmärrys, joka on hankittu kovien kokemusten 
kautta, auttaa tekemään omia oivalluksia. Toisten kertomukset hyväksikäytön 
vaikutuksista saavat omat kokemukset tuntumaan uskottavammilta. Näin ryhmä vähentää 
lapsuudesta saakka koettua yksinäisyyttä, tuskaa ja toivottomuutta, josta hyväksikäytetty 
ei ole voinut puhua kenellekään. Yritykset kertoa kokemuksista tulivat usein torjutuiksi 
tai kuulija ei uskonut niitä todeksi. Ryhmässä voi tuntea yhteenkuuluvuutta, joka 
merkittävästi vähentää yksinäisyyden tunnetta. Ryhmää tarvitaan myös harjoitusten 
toteuttamiseen, jolloin työskennellään joko pareittain tai pienissä ryhmissä. 
Ryhmäterapiaa voi pitää myös yksilöterapiaa taloudellisempana hoitomuotona. Ney 
katsoo, että ryhmän ohjaajan esittämät tulkinnat saavat erilaisen vastaanoton ryhmän eri 
jäseniltä, jolloin terapeutti voi tarkentaa ja selventää kommenttejaan.  

Ney (1994) on kirjoittanut teoksensa yhdessä tässä ryhmässä apuvetäjänä toimineen ja 
aikaisempaan ryhmään osallistuneen henkilön kanssa, joka käyttää nimeä Anna Peters. Se 
on kuvaus ryhmästä, johon osallistui kahdeksan hyväksikäytettyä naista, joista vain kaksi 
jäsentä keskeytti terapian. Ryhmäterapia koostui 30 istunnosta, joista jotkut olivat hyvin 
pitkiä. Varsinaisen terapeutin (ainoa mies) lisäksi ryhmällä oli kolme apuvetäjää: lääkäri, 
joka opetteli ryhmäterapiaa, ja kaksi edellisten ryhmien osallistujaa, jotka antoivat 
vakuuden siitä, että ryhmästä on apua ja sen jäsenillä on toisilleen annettavaa. Usein 
ryhmän käyneet haluavat mielellään auttaa muita ja tässä terapiamallissa he voivatkin 
toimia vapaaehtoisina apulaisina ryhmän työskentelyssä hyötyen siitä myös itse. 
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Neyn (1994) toteuttaman terapiaryhmän koko on neljästä seitsemään jäsentä ja se 
kokoontuu kerran viikossa kaksi tai kolme tuntia kerrallaan. Prosessin toteuttaminen 
kestää yhteensä 24 – 26 viikkoa. Kunkin istunnon työskentely sisältää kahdeksan 
vaihetta: 

1. Alkukuulumiset, jossa keskustellaan siitä, mitä viimekertaisen istunnon jälkeen 
on tapahtunut. 

2. Kotitehtävien tarkastus. 

3. Kotitehtävien herättämä vapaamuotoinen keskustelu, jonka yhteydessä terapeutit 
antavat esiin tulleista teemoista omat tulkintansa ja selityksensä. 

4. Ryhmän harjoitukset. Roolileikeillä korostetaan ristiriitoja ja tunteita ja autetaan 
ihmisiä pääsemään irti niihin liittyvistä ehdollistetuista käyttäytymistavoista. 

5. Uusien kotitehtävien antaminen ja ohjeet niiden suorittamiseksi. 

6. Loppukeskustelu, jossa tarkistetaan, millä mielellä jäsenet ovat lopettamassa tätä 
istuntoa. 

7. Tukea antava vaihe. Niille potilaille, jotka ovat hyvin ahdistuneita, suunnitellaan 
apua kotimatkalle tai heille järjestetään yksilöllistä ohjausta.  

8. Palautevaihe. Istunnon jälkeen käytetään 20 – 30 minuuttia terapeuttien 
keskinäiseen keskusteluun, jossa terapeutit ja avustajat jakavat omia havaintojaan 
ja huomioitaan, keskustelevat tekniikoista ja suunnittelevat seuraavaa istuntoa. 

Ryhmäterapian tavoitteena on auttaa hyväksikäytettyjä paranemaan traumaattisista 
kokemuksistaan (Ney & Peters, 1994). Paraneminen tarkoittaa, että ihminen oppii 
tulemaan toimeen syyllisyyden, raivon, vihan ja epätoivon kanssa. Työskentelyn alussa 
pyritään saamaan aikaan realisaatio, joka tarkoittaa, että ihminen tietää ja tuntee, mitä 
hänelle on tapahtunut. Tätä seuraa protesti, jolloin vihan ja pelon ilmaisulle tehdään tilaa. 
Syyllisyyden tunteiden käsittely vaatii työskentelyä vastuukysymyksen parissa. Koska 
kyseessä on menetys, on kohdattava myös epätoivo ja sanottava hyvästit sille, mitä olisi 
saattanut olla ja voinut olla. Vaikutukset ihmissuhteisiin ovat hyväksikäytön seurauksina 
merkittävät, siksi on tarpeen tutkia niitä ja määritellä ne odotukset, jotka ovat realistisia. 
Toipuminen vaatii toisinaan selkeää toimintaa kuten suoria neuvotteluja korvauksista ja 
anteeksiannosta, mihin ryhmän jäseniä aktivoidaan. Osana omaa kuntoutumista on 
huonojen kokemusten käyttäminen toisten auttamiseksi, niinpä kukin voi miettiä itselleen 
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sopivaa tapaa olla muille avuksi. Viimeisenä tehtävänä on löytää kyky iloitsemiseen ja 
hyväksyä elämän ihastuttava täyteys.  

Ney (1994) päätyi ryhmäterapiaan työskenneltyään sitä ennen pitkään hyväksikäytettyjen 
yksilöterapeuttina. Hän kertoo monien tuntien yksilöpsykoterapian jälkeen todenneensa, 
että hoitomuotona se oli tehoton. Siitä tuli liian usein vain älyllistä harjoitusta. Hänen 
kokemuksensa mukaan tehokasta apua voi antaa vain kokoamalla yhteen samaa 
kokeneita, jotka haluavat apua. 

Erona omaan ryhmäterapeuttiseen lähestymistapaamme edellä esitellyssä ryhmäterapiassa 
ovat ne käsitteet ja teoriat, joihin työskentely pohjaa ja niistä johdetut 
työskentelymenetelmät. Neyn ryhmän lähestymistapa vastaa modernia käsitystä 
terapeuttisesta työskentelystä, jossa ryhmän ohjaajan tehtävänä on olla asiantuntija, joka 
tietää mihin on pyrittävä ja millainen on oikea lopputulos. Omassa 
työskentelytavassamme ohjaajien asema on toinen. Heidän tehtävänään ei ole tietää, 
mistä ongelmassa on kysymys ja miten se tulee ”parantaa”, vaan luoda ryhmään ilmapiiri, 
jossa on mahdollista tutkia erilaisia käsityksiä omasta itsestä ja yhdessä ryhmän muiden 
jäsenten kanssa löytää niille vaihtoehtoisia merkityksiä ja tulkintatapoja. Terapeutti ei 
siten ole paremman tiedon haltija eikä hänen tai muiden ryhmän jäsenten näkemyksille 
anneta asiantuntija-asemaa, vaan ne esitetään asiakkaan oman näkemyksen rinnalle 
täydentämään sitä. Terapeutin näkemys tai kertomus ei suhteessa asiakkaan omaan 
kertomukseen ole joko tai -asemassa, vaan sekä että -suhteessa. 
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8 TERAPIARYHMÄ 

Vuoteen 2003 mennessä ryhmiä on toiminut kaikkiaan yhdeksän. Osallistujia olemme 
ottaneet mukaan kuhunkin ryhmään enintään yhdeksän. Useimmat ryhmät ovat alkaneet 
tällä osallistujamäärällä, mutta keskeyttämisten jälkeen alusta loppuun mukana olleiden 
lukumäärä on vaihdellut eri ryhmissä neljästä kahdeksaan. Ryhmän varsinainen toiminta-
aika on ollut 9 – 10 kuukautta. Tämän lisäksi puolen vuoden kuluttua ryhmä on 
kokoontunut seurantaistuntoon. Istuntoja on pidetty joka toinen viikko ja niiden kesto on 
ollut kaksi tuntia kerrallaan. Ryhmäkertojen määrä on vaihdellut riippuen osallistujien 
lukumäärästä 15 – 22 kertaan.  

Ryhmässä on seurattu tiettyjä teemoja joustavasti edeten. Se on siis luonteeltaan 
semistrukturoitu. Noudatamme tiettyä etenemisjärjestystä, mutta jätämme tilaa kussakin 
istunnossa ajankohtaisiksi osoittautuville asioille. Alku on käytetty tutustumiseen ja 
kartoitettu jäsenten odotuksia ja toiveita ryhmän tavoitteista sekä sovittu noudatettavista 
säännöistä. Seksuaalisen hyväksikäytön vaikutusta omaan elämään ja käsityksiin omasta 
itsestä on tutkittu keskustelun lisäksi käyttämällä erilaisia menetelmiä kuten piirtämistä, 
muovailua ja kirjoittamista. Merkittävä väline on ollut reflektoinnin käyttö keskustelussa. 
Seuraavissa kappaleissa ryhmän toimintaa on kuvattu yksityiskohtaisemmin antamalla 
jokaisen erillisen teeman jälkeen ohjeet siitä, mitä ryhmän ohjaajan olisi hyvä muistaa. 

8.1 Ryhmän kokoaminen 

Ryhmästä on tiedotettu kaikille niille tahoille, joihin seksuaalista hyväksikäyttöä 
kokeneet saattavat hakeutua kuten mielenterveystoimistoihin, psykiatrisille poliklinikoille 
ja sairaaloille, perheneuvoloihin, terveyskeskuksiin jne. Uuteen ryhmään tulijaksi on 
voinut ilmoittautua milloin tahansa. Pari kuukautta ennen ryhmän suunniteltua alkua 
ilmoittautuneet haastatellaan puhelimitse. Haastattelussa tarkistetaan onko hakija 
motivoitunut ja valmis sitoutumaan lähes vuoden kestävään työskentelyyn, onko 
osallistuminen hänelle edelleen ajankohtaista ja käytännössä mahdollista. Haastattelussa 
keskustellaan ryhmän työskentelytavoista, vastataan ilmoittautunutta kiinnostaviin 
kysymyksiin ja käydään lyhyesti läpi hänen hyväksikäyttöhistoriansa. 
Toimintaperiaatteenamme on ollut, että emme työntekijöinä määrittele ketään ryhmään 
soveltumattomaksi vaan ratkaisu mukaan tulosta on aina ryhmästä kiinnostuneen 
henkilön päätettävissä. 

Ryhmän koko on ollut enintään yhdeksän henkilöä. Jos ilmoittautuneita on ollut tätä 
enemmän olemme käyttäneet karsintaperusteena ilmoittautumisjärjestystä. Osallistujien 
ikä on vaihdellut alle 20-vuotiaista yli 60-vuotiaisiin. Yhtä ryhmää lukuun ottamatta 
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kaikki osallistujat ovat olleet naisia. Kyseiseen ryhmään osallistui yksi mies. Sekä 
terapeuttien, ryhmän muiden jäsenten että asianomaisen miehen kannalta näytti siltä, että 
tämä asetelma ei ollut kovin toimiva. Sukupuolieron käsittely vaati ryhmän 
työskentelyssä kohtuuttoman paljon aikaa. Kokemukset eivät olleet samalla tavalla 
jaettavissa kuin pelkästään naisten kesken. Tämän kokemuksen perusteella olemme 
päätyneet käsitykseen, että miehet tarvitsevat oman ryhmänsä ja naiset omansa. Tulevan 
ryhmän jäsenille on lähetetty kutsukirje, jonka liitteenä on ilmoitus kokoontumisajoista. 
Kokoontumispaikkana on ollut Jyväskylän perheneuvolan ryhmätyöhuone. 

Ryhmän koko vaikuttaa kokoontumiskertojen lukumäärään, sillä terapiaprosessin 
loppupuolella ryhmä paneutuu yhden jäsenen asioihin koko istunnon ajan. 
Kokoontumiskerrat ovat vaihdelleet 16 – 20 kertaan, joista viimeinen, palauteistunto, on 
tapahtunut puoli vuotta ryhmän päättymisen jälkeen. Kukin istunto kestää kaksi tuntia. 
Istunnon aikana ei pidetä taukoja ja tarjolla on ainoastaan vettä. Poikkeuksena on 
ryhmäprosessin päätöskerta, jolloin työskentelyn päättämistä juhlistetaan alkoholittomalla 
tervetuliaismaljalla ja kahvitarjoilulla. Palauteistunnossa on myös kahvitarjoilu. 

8.2 Poissaolot ja keskeyttäminen 

Kukin ryhmä luo alussa omat sääntönsä (8.6.1. Aloittaminen). Niissä määritellään, miten 
silloin toimitaan, jos joku joutuu olemaan pois istunnosta tai haluaakin keskeyttää 
terapian. Ryhmissä on yleensä päätetty, että poissaoloista on ilmoitettava etukäteen. 
Joskus kuitenkin sattuu, että jäsen on pois ilmoittamatta, jolloin istunnossa joudutaan 
keskustelemaan ja tekemään päätös, miten asiaan reagoidaan. Terapia etenee kerrasta 
toiseen ja työskentelymenetelmissä edetään tietyssä järjestyksessä. Näin ollen useamman 
kerran poissaolo peräkkäin merkitsee väistämättä, että jäsen jää prosessissa ”jälkeen” ja 
monien yhteisesti jaettujen kokemusten ulkopuolelle. Tällöin voi käydä niin, että jokin 
menetelmä jää häneltä kokonaan väliin, sillä terapiaprosessissa ei voida palata taaksepäin. 
Kolmen - neljän peräkkäisen kerran poissaolo on jo niin pitkä aika, että se herättää 
kysymyksen terapian jatkamisen mielekkyydestä.  

Poissaolo herättää jäsenissä kysymyksen, mistä se johtuu ja erityisen herkästi aletaan 
pohtia, tapahtuiko viime kerralla jotain sellaista, mikä vaikutti siihen. Jäsenet ovat alttiita 
kokemaan itsensä syylliseksi ja kaipaavat varmistusta, etteivät itse ole aiheuttaneet toisen 
poisjääntiä. He kokevat vahvaa yhteenkuuluvuutta, jota poissaolo uhkaa. He haluavat 
myös auttaa ja tukea toisiaan ja pitää huolta toisistaan. Usein istunnoissa on päätetty 
lähettää vähintään kaksi kertaa ilmoittamatta poisjääneelle kirje, jossa on kerrottu hänen 
olevan tärkeä ryhmälle ja että häntä kaivataan sinne, mutta jos hän on päättänyt jäädä 
pois, sekin ratkaisu hyväksytään. Joskus ryhmäläiset ovat päättäneet kirjoittaa kukin omia 
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ajatuksiaan ja terveisiään, jotka sitten on lähetetty poissaolijalle. On myös saatettu 
päättää, että joku ryhmän jäsenistä soittaa poissaolijalle tai ohjaaja ottaa häneen yhteyttä.  

Koska kukaan ei voi etukäteen tietää, mitä terapiaryhmään osallistuminen hänelle 
merkitsee, on varauduttava siihen, että joku päätyy keskeyttämään terapian. 
Käsityksemme mukaan jokainen etenee toipumisprosessissaan omaa vauhtiaan ja 
työskentelee omilla ehdoillaan. Joku voi huomata, ettei ole vielä valmis puhumaan 
asioistaan muiden kuullen tai toisten kertomukset herättävät hänessä ylivoimaisen 
vaikeita tunteita. On käynyt niinkin, että joku keskeytettyään terapian on ilmoittautunut 
uudelleen myöhempään ryhmään ja pystynyt silloin viemään prosessin loppuun.  

Yleensä ryhmät ovat sopineet siitä, että lopettamisratkaisun tehneen täytyy ilmoittaa 
päätöksestään ja kertoa jotain sen syistä. Käytännössä kuitenkin monille on osoittautunut 
mahdottomaksi kertoa asiasta ryhmässä. Tavallisempaa on, että keskeyttäjä on lähettänyt 
kirjeen tai soittanut ohjaajalle. On myös niitä, jotka vain jäävät pois. Kussakin tilanteessa 
asiasta on istunnossa keskusteltu ja päätetty, miten ryhmä haluaa siihen reagoida.  

8.3 Ohjaajan vastuu terapiaryhmän toimintakyvystä 

Ryhmäterapian ohjaaminen vaatii ryhmäilmiöiden ymmärtämistä ja siinä tarvittavien 
työskentelytaitojen hallintaa. On välttämätöntä, että ohjaajista ainakin toisella on näihin 
asioihin riittävästi koulutusta ja kokemusta. Vakavalla tavalla traumatisoituneet ihmiset 
tuovat ryhmään kukin yksilöllistä problematiikkaansa. Tämä voi tuottaa istunnoissa 
yllättäviä tilanteita, joissa ohjaajien valmiutta ja taitoa luoda riittävän turvallinen 
toimintaympäristö koetellaan. Ohjaajat joutuvat ratkaisemaan mm., kuinka paljon 
yksittäinen jäsen voi saada tilaa, onko jonkun vetäytymiseen syytä puuttua, mitä tehdään, 
jos joku estää toista käyttämästä tälle varattua työskentelyaikaa (piirroksen käsittely, 
muovailu, elämänkerta) tai jumittuu esimerkiksi jatkamaan saman teeman käsittelyä. 
Hyväksikäytetylle tyypillinen pulma on vaikeus pitää puoliaan, jolloin ohjaajan tehtävissä 
korostuu rajojen kunnioittaminen ja niistä selkeästi kiinni pitäminen. Ohjaajan toiminta 
antaa myös mallin siitä, miten omien tai toisten rajojen rikkomiseen voi suhtautua.  

Ryhmässä käsiteltiin hyväksikäyttökokemuksia muovaillen. Muuan jäsenistä ei 
muistuttamisesta huolimatta kunnioittanut tehtävään kuuluvaa hiljaisuusvaatimusta, vaan 
häiritsi muovailijan työskentelyä omalla puheellaan. Ohjaajat puuttuivat tilanteeseen 
vaatien jäsentä vaikenemaan ja tehden hänelle selväksi, että he tulevat jatkossakin 
pitämään huolta siitä, että kukin saa omalla vuorollaan työskennellä kenenkään 
häiritsemättä. Jäsen loukkaantui niin, että poistui istunnosta. Hänellä oli ollut alusta 
saakka pyrkimystä ottaa itselleen kohtuuttomasti tilaa ja hallita ryhmää omalla 
puhumisellaan.    
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8.4 Menetelmät 

8.4.1 Keskustelu 

Ryhmän ensisijainen työskentelyväline on keskustelu, jossa keskeisenä elementtinä 
olemme käyttäneet reflektointia (ks. luku 6). Siinä vaihdetaan sovitusti ja tietoisesti 
puhumisen ja kuuntelemisen vuoroja ja keskitytään kuullun itsessä herättämiin ajatuksiin, 
tunteisiin, mielikuviin ja omiin kokemuksiin. Tämä tarjoaa puhujalle ikään kuin erilaisia 
peilejä, joista hän saa monipuolisemman ja rikkaamman kuvan itsestään, kokemuksistaan 
ja tunteistaan. Terapeutit osallistuvat myös reflektointiin sekä ohjaamalla sen kulkua että 
tuomalla esiin omat vaikutelmansa, mutta vasta ryhmän jäsenten puheenvuorojen jälkeen. 

Keskustelun lisäksi olemme käyttäneet joitakin ei-kielellisiä menetelmiä kuten piirtämistä 
ja muovailua. Kokemuksemme mukaan ihmiset hyötyvät erilaisista lähestymistavoista eri 
tavoin ja siksi olemme halunneet tarjota useampia vaihtoehtoja tutkia 
hyväksikäyttökokemusta ja sen merkitystä ja vaikutusta omaan elämään. Koska 
hyväksikäyttöön liittyy paljon kokemuksia, joille ei ole sanoja, olemme halunneet käyttää 
myös menetelmiä, jotka tavoittavat sanoja vaille jääneen. 

8.4.2 Piirtäminen 

Piirtämistä olemme käyttäneet niin, että ryhmän jäsenet ovat piirtäneet seinään 
kiinnitetyille isoille paperiarkeille mustalla tussilla oman kehonsa kuvan. Tehtävänä on 
ollut merkitä mustaamalla ne kohdat omasta ruumiista, joissa asianomainen tunnistaa 
seksuaalisen hyväksikäytön vaikutukset. Piirrosten käsittelyssä olemme käyttäneet em. 
reflektointia, mikä tarkoittaa, että kunkin kuvasta käydään ensin ryhmässä keskustelua 
sen herättämistä ajatuksista, tunteista, mielikuvista ja omista kokemuksista, ja vasta sen 
jälkeen piirtäjä kertoo, mitä hän itse on kuvassaan pyrkinyt tuomaan esiin. Samalla hän 
saa tilaisuuden kommentoida kuulemaansa. Piirtäjä heijastaa kuvassaan tiedostamattaan 
paljon omia mielikuviaan ja käsityksiään itsestään, jotka sitten saavat äänen reflektoivan 
ryhmän kautta. Tällä tavoin oma identiteettikertomus alkaa rakentua, syventyä ja rikastua. 

8.4.3 Muovailu 

Muovailussa kukin käsittelee omaa hyväksikäyttökokemustaan. Ohjeena on käyttää 
kaikkea huoneessa olevaa materiaalia kuten ihmisiä, esineitä ja tätä varten tuotuja tyynyjä 
ja patjoja tavoitteena muodostaa niiden avulla patsas, joka mahdollisimman hyvin kuvaa 
omaa mielikuvaa ja kokemusta joutumisesta hyväksikäytön kohteeksi. Muovaillessa ei 
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käytetä lainkaan puhetta. Muovailija asettaa patsaaseen tarvitsemansa henkilöt 
haluamiinsa asentoihin ja määrää heidän ilmeensä ja katseensa tavalla, joka vastaa hänen 
mielikuvaansa tapahtumasta. Kaikki tämä tapahtuu hiljaisuuden vallitessa ilman sanoja. 
Patsaan valmistuttua muut jäsenet tutkivat sitä parin minuutin ajan, minkä jälkeen 
aloitetaan purkukeskustelu. Aluksi katsojat kertovat omista vaikutelmistaan ja tunteistaan, 
mitä patsas on heissä herättänyt, sitten patsaassa mukana olleet kuvaavat omaa 
kokemustaan ja tunteitaan osallistumisestaan siihen ja lopuksi muovailija saa kertoa sekä 
patsaasta, mitä hän sillä pyrki tavoittamaan ja kuvaamaan, että kommentoida muiden 
esiintuomia näkemyksiä. 

8.4.4 Kirjoittaminen 

Merkittävänä työskentelytapana olemme käyttäneet myös kirjoittamista. Käsityksemme 
mukaan kirjoittaminen jäsentää sisäistä kokemusmaailmaa: kirjoittaja joutuu käymään 
sisäistä dialogia ja etsimään sanoja sisäiselle äänelle (luku 6). Kirjoittaminen on erilaista 
kuin puhuminen, teksti tuo sanat pysyvästi näkyviksi, jolloin niihin on mahdollista palata 
uudelleen. Se luo omiin kokemuksiin etäisyyttä, jolloin omaa suhdetta niihin on 
mahdollista tarkastella ja harkita uudelleen. Kirjoittamisen muotoja ovat olleet 
kotitehtävät, päiväkirja, kirjeet ja oma elämän tarina. 

Kirjoittamista voi käyttää myös tunnetyöskentelyssä. Vaurioittavaan kokemukseen liittyy 
usein tunteita, joille ei ole sanoja. Niin kauan kuin niille ei ole sanoja, niillä säilyy 
hallitseva asema eikä niille ole helppo löytää ilmaisukeinoja. Tavallisimpia kirjoittamalla 
työstettyjä tunteita ovat ryhmissä olleet syyllisyys ja viha (luku 5). 

8.4.5 Kotitehtävät 

Kotitehtävät ovat sijoittuneet yleensä ryhmän alkuvaiheeseen. Osallistujille on annettu 
tehtäväksi pohtia, miten seksuaalinen hyväksikäyttö näkyy heidän elämänsä ongelmissa 
ja millainen on tiedotusvälineiden luoma hyväksikäytön uhrin muotokuva. Lisäksi 
joillekin on annettu yksilöllisiä kirjoitustehtäviä kuten erilaisia kirjeitä.  

8.4.6 Päiväkirja 

Heti ryhmän ensimmäisessä istunnossa osallistujille jaetaan päiväkirjavihkot, joihin he 
voivat kirjoittaa ryhmän aikana ja istuntojen välillä heissä heränneitä ajatuksia, 
havaintoja, oivalluksia ja kokemuksia. Päiväkirjat jäävät luonteensa mukaisesti vain 
kunkin henkilökohtaiseen käyttöön.  
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8.4.7 Kirjeet 

Päiväkirjan kirjoittaminen on puhetta itselle, kirje suunnataan aina jollekulle toiselle. 
Kirjettä kirjoittaessaan ihminen tulee erityisellä tavalla tietoiseksi omista tunteistaan, 
ajatuksistaan, odotuksistaan ja suhteestaan sitä henkilöä kohtaan, jolle hän kirjeensä 
kohdistaa. Kirje mahdollistaa ohitetuksi tulleen tai sanomatta ja huomaamatta jääneen 
sanoiksi muuttamisen (Penn & Frankfurt, 1994). Se avaa tilaa vuoropuhelulle; vaikka sitä 
ei koskaan lähetettäisi eikä siihen tulisi vastausta, kirjoittajan suhde kirjoituksen 
kohteeseen tulee selvemmin määritellyksi. Samalla hän saa välimatkaa sekä itseensä että 
suhteeseensa ja voi entistä tietoisemmin tehdä uusiakin valintoja ja alkaa toimia 
halutessaan eri tavalla. 

Kirjetyöskentely on osoittautunut hyödylliseksi varsinkin vihan tunteen käsittelyssä. 
Antamalla vihalle sanat, mitä se sanoisi, jos se nyt kerrankin saa puheenvuoron, 
oikeutetaan sen olemassaolo ja esiintulo. Tuloksena on kirje, jossa viha puhuu ja 
menettää samalla pelottavuuttaan. Kirjoittajan ei enää tarvitse olla niin huolissaan siitä, 
että tunne riistäytyy hänen hallinnastaan.  

Kuten kaikessa muussakin kirjoittamisessa kirjoittamisprosessin rinnalla toisena 
merkittävänä tapahtumana on kirjoitetun sosiaalinen jakaminen. Siksi useimmiten 
kirjoittajaa pyydetäänkin lukemaan kirjeensä ryhmässä ääneen. Kirjeet on siis tarkoitettu 
omaa työskentelyä varten, ei lähetettäviksi. Tosin myöhemmin on mahdollista, että 
kirjoittaja päätyy kirjoittamaan sellaisen kirjeen, jonka hän myös todella haluaa lähettää. 
Kirjeitä on osoitettu esimerkiksi hyväksikäyttäjälle, perheen jäsenelle tai jollekin tärkeälle 
henkilölle, joka voi olla myös jo kuollut.  

Kuten kirjoittamismenetelmään kuuluu, ryhmä osallistuu kaikkien näiden edellä 
mainittujen tekstien käsittelyyn reflektoimalla. Työskentelyvälineenä käytetyn 
kirjoittamisen lisäksi olemme itse kirjoittaneet osallistujille kirjeitä eri tilanteissa. 
Tavallisesti kyse on ollut pidemmästä poissaolosta istunnoista, jolloin ryhmä on asiaa 
käsitellessään tehnyt päätöksen lähettää kirje ja joko ideoinut sen tai kirjoittanut sen itse. 
Samoin jonkun jäsenen keskeytettyä osallistumisensa ryhmä on voinut lähettää hänelle 
kirjeen tai omat terveisensä meidän välityksellämme. Joskus joku jäsenistä on myös 
lähettänyt meille kirjeen esim. selittääkseen poisjäämistään ryhmästä. 
Yhteydenpitovälineenä ovat viime aikoina toimineet myös tekstiviestit. 

8.4.8 Elämäntarina 

Elämäntarinan kirjoittaminen on terapiaryhmän keskeisimpiä menetelmiä. Ohjeena on 
kirjoittaa kertomus omasta elämästä kokonaisen tarinan muotoon aluksi vain itseä varten. 
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Toisessa vaiheessa kertomuksesta tulee julkinen, se jaetaan yhdessä ryhmän kanssa. 
Kukin päättää itse, mitä haluaa jakaa muiden kanssa lukemalla kertomus ääneen 
kokonaan tai valitsemalla siitä haluamiaan osia. Kertomusta käsitellessä käytetään em. 
reflektointimenetelmää. 

8.4.9 Muita ilmaisumenetelmiä 

Hyväksikäyttökokemukselle on tyypillistä, että siihen liittyville tunteille ei ole voitu antaa 
nimiä, merkityksiä eikä ääntä (White, 1992, Penn, 1998). Tunteet tulevat silloin esiin 
sanoitta toiminnan kautta. Terapiaryhmässä on esimerkiksi ollut mahdollista tuoda esiin 
vihaa sanomalehtipaperia repimällä tai tyynyä hakkaamalla ja itseinhoa oksentamalla. 
Ahdistuksen käydessä ylivoimaiseksi asianomainen on voinut poistua huoneesta ja toinen 
terapeuteista on lähtenyt tarvittaessa mukaan. Ryhmätilanteessa esiin tulleet 
tunteenpurkaukset on aina käsitelty myös sanallisella tasolla, jotta siirtyminen 
alkukantaisesta kokemisesta, tuntemisesta ja sen toiminnallisella tavalla ilmaisemisesta 
kohti sanallista ilmaisumuotoa tulisi mahdolliseksi. Ryhmän ulkopuolella jäsenet ovat 
myös itse löytäneet toimivia keinoja ilmaista tunteitaan esim. vihaa ja raivoa huutamalla 
yksin metsässä, hakkaamalla halkoja tai piiskaamalla mattoja. Monien mielestä tällaiset 
keinot ovat välttämättömiä toipumiselle: 

’…esille tulevien asioiden fyysinen purkaminen huutamalla ja elämällä ne 
uudelleen läpi. Ilman huutoa ja karjumista asiasta ei parane.’  

(Elämäntarina 2.) 

8.5 Vaikuttavuutta arvioivat mittarit 

Seksuaalisen hyväksikäytön jälkiseurauksista yleisimpiä ovat masennus, ahdistuneisuus 
ja itsetuhoisuus (luvut 4 ja 5). Terapiaryhmän vaikuttavuutta on arvioitu alku- ja 
loppumittauksilla. Alkumittaus on tehty ensimmäisen istunnon jälkeen ja loppumittaus 
viimeistä edellisen kokoontumisen jälkeen. Mittauksissa on käytetty kahta yleisessä 
käytössä olevaa testiä: Beckerin masentuneisuutta mittaavaa kyselylomaketta (BDI, 
Becker Depression Inventory) ja HS-mittaria (toivottomuus ja itsetuhoisuus, 
Hopelessness and Suicidality). Kolmantena arviointivälineenä on ollut itse kehittämämme 
hyväksikäytön vaikutuksia ja oireita mittaava kyselylomake (HE-TA, Heikinheimo-
Tasola). Aikaisemman työskentelymme ja kirjallisuuden pohjalta meillä oli ajatuksia 
siitä, miten hyväksikäyttökokemus vaikuttaa ihmisten elämään. Tämän perusteella 
rakensimme oman mittarimme, joka sisältää yhteensä 35 kohtaa. Lomakkeessa henkilö 
arvioi omaa tilannettaan asteikolla 0 – 9 jokaisen esitetyn kuvauksen suhteen niin, että 0 
merkitsee täysin ongelmattomaksi ja 9 erittäin voimakkaasti ongelmalliseksi koettua tilaa. 
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Arvioinnin tarkoituksena on ollut selvittää, miten masentuneiksi tai itsetuhoisiksi ryhmän 
jäsenet itsensä arvioivat, millaisista oireista he kärsivät ennen ryhmän alkua ja onko 
heidän arvionsa muuttunut ryhmän jälkeen eli ovatko mahdollinen masennus ja 
itsetuhoisuus vähentyneet ja oireet lieventyneet. 

Tulokset lasketaan niin, että mitä masentuneempi henkilö on ja mitä enemmän hän kokee 
kärsivänsä erilaisista oireista sitä suuremman pistemäärän hän saa. Kussakin mittarissa 
saatu yhteispistemäärä lasketaan ryhmän alussa ja lopussa. Näitä summapistemääriä 
vertailemalla nähdään, väheneekö pistemäärä ryhmän lopussa verrattuna 
alkumittaukseen.Terapiaryhmässä mittareita on käytetty niin, että kukin ryhmän jäsen on 
niiden kautta voinut tarkastella itse itsestään tekemänsä arvion perusteella mahdollista 
muutosta alku- ja lopputilanteessa. Tämä on tapahtunut puoli vuotta ryhmän päättymisen 
jälkeen pidetyssä seurantaistunnossa, jossa kukin on saanut nähdä graafisen esityksen 
omista tuloksistaan. 

8.6 Ryhmäistuntojen teemat 

8.6.1 Aloittaminen 

Kaikessa terapiatyössä aloitus on hyvin merkityksellistä. Kontaktin luominen, liittyminen 
ja yhteyden syntyminen ovat sitä perustaa, jolle jatkotyöskentely rakennetaan. 
Seksuaalinen hyväksikäyttö on kokemus, josta uhrit ovat vaienneet. Häpeä ja 
itsesyytökset ovat tehneet kertomisen lähes mahdottomaksi. Kokemuksesta on tullut 
vaiettu, muista erottava ja eristävä. Usein uhrit kokevat, että he ovat kuin merkittyjä niin, 
että tämä heidän häpeänsä voisi näkyä heistä, vaikka he eivät kertoisikaan siitä muille. 
Tämän vuoksi heille on erittäin vaikea askel tulla ryhmään, johon tulo ikään kuin 
julkistaa heidän häpeänsä.  

Onko ryhmään tulo tapahtunut omasta aloitteesta vai onko joku toinen ollut enemmän 
vakuuttunut ryhmäterapian tarpeellisuudesta kuin tulija itse, vaikuttaa siihen, miten 
halukas ja motivoitunut ryhmään tulija on. Joskus osallistuja joutuu pitemmän aikaa 
kamppailemaan epäilyksensä kanssa ja pohtimaan, onko tämä ryhmä lainkaan oikea 
paikka juuri hänelle ja voiko ryhmästä olla hänelle hyötyä: 

’Olen varmaan väärässä paikassa. Oma hoitaja mut ajo tänne. Etten olis 
loukannu häntä tulin, mutta en ole valmis tulemaan. Epäilen onko tästä mitään 
hyötyä vaan turhaa nää käynnit.’ 
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’Kun mää oon nyt kuunnellu teitä muita, niin mää oon ruvennu miettimään, että 
nää mun jutut on vaan niin pieniä, onko mulla oikeutta ollakaan täällä.’ 

’Onkohan tää nyt oikee paikka mulle, kun mää en edes oikeen voi muistaa, jos 
mää vaan kuvittelen.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Toisinaan muistot tapahtuneesta ovat epäselvät ja ryhmään tulijan tavoitteena on päästä 
selville, mitä hänelle on tapahtunut ja saada kosketus omiin muistoihin: 

’Paljon on vielä hämärän peitos. Tiiän vaan, mutta en tiiä, mistä tiiän. Joskus 
ajattelen, olenko keksinyt koko jutun. Tiiän vaan kuitenkin.’ 

’Voimakas tunne, että kukaan ei usko. Välillä en itsekään usko.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Aikaisemmat kokemukset avun hakemisesta 

Monet ryhmän jäsenet ovat kokeneet aikaisemmin pettymyksiä pyrkimyksissään tulla 
kuulluksi. Yritykset hakea apua ovat tulleet torjutuiksi. Ammattiauttajatkaan eivät ole 
uskoneet tai katsoneet tarpeellisiksi työskennellä tämän ongelman kanssa: 

’Psykiatri sanoi minulle: ”Ei noista kuulu puhua. Tuohan on kamalaa.” Se sai 
minut tuntemaan häpeää, koska tulin torjutuksi.’ 

’Kun yritin kertoa terapeutille, hän sanoi: Ei voi olla totta! Kuvittelet vaan.’ 

’Lääkäri sanoi: ”Eihän tuo näytä sinua vaivaavan, kun et edes itke.”  Se itku oli 
sisällä, mutta ei tullut ulos. Ehkä itku tulee vasta sitten kun alkaa helpottaa. 
Toivon että voisin itkeä, koska se helpottaa.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Edellä kuvatun perusteella ensimmäisessä istunnossa onkin erityisen tärkeää luoda 
hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri. Onnistuminen siinä luo edellytykset ryhmän koko 
tulevalle työskentelylle ja siksi siihen on varattava riittävästi aikaa. 
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Tutustuminen 

Olemme varanneet ensimmäisestä istunnosta suuren osan tutustumista varten. Aluksi me 
työntekijät olemme kertoneet itsestämme, työhistoriastamme, henkilökohtaisesta 
elämästämme ja perhetaustastamme. Sitten ryhmän jäsenet esittelevät itsensä samaan 
tapaan. Kysymme heiltä myös, millaisin odotuksin ja toivein he ovat ryhmään tulleet ja 
mitä pelkoja tähän liittyy. Olemme käyttäneet etunimiharjoitusta, jossa kukin vuorollaan 
kertoo, mitä tietää nimensä historiasta, miksi juuri se nimi on hänelle annettu, kenen 
toiveesta ja pitääkö hän nimestään. Tutustumista ja nimien oppimista olemme 
helpottaneet leikillä, jossa edetään järjestyksessä niin, että ensimmäinen sanoo oman 
nimensä, seuraava toistaa sen ja lisää perään oman nimensä kunnes viimeinen toistaa 
kaikki nimet liittäen oman nimensä viimeiseksi.  

Säännöt 

Ensimmäisellä kerralla käymme myös keskustelua ryhmän säännöistä. Tärkeä teema on 
luottamuksellisuus. Ryhmässä sovitaan, että sen ulkopuolella voi kyllä puhua omista 
tunteista ja kokemuksista, mutta toisten kertomasta ei. Myöskään sitä, keitä ryhmään 
kuuluu, ei ole lupa paljastaa muille. Tähän liittyy myös keskustelu ja sopiminen siitä, 
millä tavoin jäsenet toivovat sekä työntekijöiden että toistensa toimivan tavattaessa 
sattumalta muissa yhteyksissä. Samoin he päättävät, antavatko omat yhteystietonsa 
toisilleen. Ryhmä päättää, miten toimitaan, jos joku ei pääse tulemaan istuntoon tai 
haluaakin lopettaa kokonaan osallistumisensa ryhmään. Toimintaperiaatteenamme on, 
että työntekijöinä tuomme nämä käsiteltävät teemat esiin, mutta ryhmä luo itse omat 
sääntönsä ja päättää menettelytavoista. Mielestämme itsemääräämisoikeuden 
kunnioittaminen on erityisen tärkeää juuri näille henkilöille, joiden autonomiaa 
hyväksikäyttökokemus on vakavasti vaurioittanut. 

Aikataulu, kyselylomakkeet, päiväkirjat ja kotitehtävä 

Ensimmäisessä istunnossa sovitaan käytännön asioista kuten aikatauluista ja tapaamisten 
kestosta. Osallistujille jaetaan tyhjät vihot käytettäviksi päiväkirjoina ja kerrotaan 
kirjoittamisesta työskentelyvälineenä. Heille jaetaan myös kyselylomakkeet alkumittausta 
varten ja kerrotaan vaikuttavuusarvioinnista. Seuraavaa kertaa varten heille annetaan 
kotitehtävä, jossa jokainen kirjoittaa havainnoistaan ja kokemuksistaan, miten 
hyväksikäyttö näkyy hänen tämänhetkisessä elämässään.  
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Ryhmään kohdistuvat odotukset 

Ensimmäisessä istunnosta keskustellaan ryhmän jäsenten odotuksista. Usein näissä 
odotuksissa tuodaan esiin halua tutkia omaa itseään ja tunteitaan, tuntea paremmin omaa 
itseään ja reaktiotapojaan: 

’Pääsisi tasapainoon oman itsensä kanssa ja ymmärtäisi paremmin omia 
reaktioitaan. 

’Jännitin kauheasti jo koulussa. Se jännitys vähenisi jos pääsisin tasapainoon 
itseni kanssa.’ 

’Haluaisin penkoa romukoppaani ja näin päästä irti asioista joista on 
vaiennut.’ 

’Toivon, että voisi saada haavoja umpeen ja jakaa asioita toisten kanssa...  
Saada ja antaa.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Seksuaalisesti hyväksikäytetyt kärsivät melkein poikkeuksetta huonosta itsetunnosta ja 
syyllisyydestä. Osallistujat toivovat saavansa näihin tunteisiin helpotusta ryhmästä, 
löytävänsä vahvistusta itsetunnolle, voivansa puhua vaietuista asioista. Halutaan päästä 
pois omasta eristäytyneisyydestä, ”että ei olisi niin yksin näiden asioiden kanssa”, ja 
saada helpotusta tunteisiin ja muistoihin joihin liittyy kokemus raskaasta taakasta: 
häpeästä, peloista, ahdistuksesta ja syyllisyydestä. Näitä kuvaavat seuraavat kommentit, 
joissa ryhmän jäsenet kertovat odotuksistaan ja tavoitteistaan ryhmätyöskentelylle: 

’Toivon itsetunnon vahvistusta.’ 

’Jos pääsisi häpeästä ja syyllisyydestä.’ 

’Jos vois joskus kulkea suorana kadulla ja ajatella: minä olen minä.’ 

’Mulla on tunne kuin olisi leima otsassa.’  

’Vaikka menneisyys pysyy, siitä ei pääse irti, mutta haluaisin, että se tulisi tehdä 
vaarattomaksi, ettei se pilaa elämää.’ 
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’Haluaisin sen oksennuksen, mikä on mulla täällä sisällä pois, että vois nauttia 
ja tykätä ittestään.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Usein koetaan myös oma itse hajanaiseksi ja omat kokemukset ja tunteet irrallisiksi. 
Toiveissa on löytää selkeämpi kuva omasta itsestä ja identiteetistään: 

’Jotta selviäisi kuka olen. Että opin olemaan oma itseni.’ 

’Rohkeutta kohdata ja uskoa siihen mitä on kokenut. Asiat ovat pahempia kuin 
mitä uskaltaa muistaa.’ 

’Saisin tukea olla oma itseni ja kykyä luottaa omaan itseeni.’ 

’Odotan jotain konkreettia niin kuin piirtämistä tai toisten tarinoiden 
kuulemista että voisin tietää kuka minä olen.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Ryhmän jäsenet kokevat omassa itsessään erityisen vaurioituneeksi oman 
seksuaalisuutensa. Ryhmään kohdistuu toiveita, joissa tavoitteena olisi saada takaisin 
kyky paremmin selvitä seksuaalisista tilanteista ja voida hyväksyä oma seksuaalisuus ja 
tuntea siitä mielihyvää: 

’Toivon, että jonain päivänä voisin nauttia seksistä ihan omana itsenäni.’ 

’Haluaisin vapautua aggressioista miehiä ja erityisesti heidän sukuelimiään 
kohtaan.’ 

’Jos vois purkaa selittämättömät pahanolon tunteet ja löytäisin naisen 
itsessäni.’ 

’Pääsisin vaikeudesta koskettaa vierasta ihmistä tai päästää lähelle. Tunnen 
raivoa, paniikkia, huonoa omaa tuntoa, näen painajaisia. Romahti usko 
kaikkeen. Välillä mietin, olenko ollenkaan olemassa.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 
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Istunnon lopettaminen 

Lopuksi käymme keskustelukierroksen, jossa jokainen kertoo, millainen kokemus tästä 
istunnosta on hänelle muodostunut ja millä mielellä hän on lähtemässä kotiin. 
Kommenteissa toistuu usein kokemus, että alkujännitys on pienentynyt ja olo on 
helpottunut. Tätä tapaa noudatetaan kaikissa istunnoissa. Olemme myös kätelleet jokaisen 
jäsenen sekä tulo- että lähtötilanteessa. 

Rajoista huolehtiminen 

Itsemääräämisoikeuden lisäksi seksuaalinen hyväksikäyttö vaurioittaa ihmisen kykyä 
tunnistaa ja kunnioittaa sekä omia että toisten rajoja (luku 3). Alusta alkaen onkin tärkeää 
määritellä myös ne rajat, joissa ryhmäterapeutit toimivat. Koska vaikeiden, traumaattisten 
kokemusten käsittely aktivoi osallistujissa voimakkaita ahdistuksen ja pahan olon 
tunteita, on välttämätöntä, että jokaisella on omassa verkostossaan löydettävissä joku, 
joka on valmis tukemaan ja auttamaan, kun nämä tunteet jatkuvat istunnon jälkeen. 
Ryhmäterapeutit eivät voi toimia yksilö- tai kriisityöntekijöinä. Ensimmäisessä 
istunnossa kartoitetaan jokaisen tuensaantimahdollisuus ja annetaan tietoa erilaisista 
vaihtoehdoista, jos joltakulta puuttuu riittävä tuki. 

Rajojen tunnistamisen vaikeus tulee näkyviin siinäkin, että havaintojemme mukaan 
monissa ryhmissä jäsenet eivät jää odottamaan rauhassa ryhmän alkamista, vaan saattavat 
pyrkiä sisään ryhmähuoneeseen jo ennen sitä. Koska työntekijöiden on välttämätöntä 
valmistella kutakin istuntoa, on ollut tarpeen pitää ovi lukittuna alkamishetkeen asti.  

Työskentelyedellytysten turvaaminen 

Seksuaalista hyväksikäyttöä käsittelevässä terapiaryhmässä on välttämätöntä olla kaksi 
ohjaajaa. Yhden työntekijän huomiokyky ei riitä havainnoimaan sekä ryhmäprosessia että 
yksittäisten ryhmän jäsenten nopeasti vaihtuvia tarpeita. Toiseksi keskustelut aktivoivat 
voimakkaita tunteita. Joissakin tilanteissa näiden tunteiden käsittely vaatii jonkun ryhmän 
jäsenen yksilöllistä huomioimista. Toinen ohjaajista voi esimerkiksi lähteä huoneesta 
poistuneen jäsenen mukaan auttamaan häntä toisen jäädessä jatkamaan työskentelyä 
muun ryhmän kanssa. Kolmanneksi käsiteltävät asiat herättävät myös työntekijöissä 
voimakasta ahdistusta. Oman toimintakyvyn säilyttämiseksi on erittäin tärkeää saada 
jakaa omia kokemuksia toisen työntekijän kanssa. Traumaattisten asioiden käsittely 
altistaa työntekijän sijaistraumatisoitumiselle (Briere, 1989, Webb & Leehan, 1996), 
jolloin tunteiden jälkipuinti auttaa häntä jaksamaan ja irrottautumaan vaikeista tunteista. 
Neljänneksi jokainen istunto vaatii etukäteen oman suunnittelunsa ja jälkeenpäin 
palautekeskustelun sen toteutumisesta. Kahden työntekijän näkökulmat ja havainnot 
mahdollistavat monipuolisemman työotteen. Viidenneksi omaksumamme teoreettinen 
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lähestymistapa edellyttää dialogia ja reflektointia (luku 6). Erityisen arvokas tämä 
mahdollisuus kahden työntekijän väliseen keskusteluun on silloin, kun terapiaryhmässä 
tapahtuu jotain yllättävää tai prosessi näyttää jumittuvan.   

Kuten terapiatyössä yleensäkin, riittävästä työnohjauksesta ja 
konsultaatiomahdollisuudesta huolehtiminen on ohjaajalle tarpeen. Luonnollisesti 
tarvitaan myös huolellista perehtymistä seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaan tietoon ja 
ryhmätyöskentelyn menetelmiin. Ohjaajan on hyvä pitää tietoisesti huolta omasta 
jaksamisestaan. Ylikuormittuminen uhkaa, jollei vastapainoksi ole mahdollisuutta 
riittävään lepoon, virkistäytymiseen ja ”akkujen lataamiseen”. Tärkeää on myös tarkkailla 
työmäärää ja hyväksikäyttöasioiden osuutta koko tehtäväkentässä, sillä yritys venyttää 
omaa sietokykyä johtaa tavallisesti vain väsymiseen ja heikkoon työn laatuun. Erityisen 
tarpeen on oppia vaalimaan ”hyväksikäyttövapaata aluetta” omassa elämässä, 
työskennellä välillä kokonaan muunlaisten asioiden parissa ja välttää vapaa-ajalla koko 
aihetta, muuten tasapaino helposti horjuu ja voimat loppuvat.  



 

99 

 

Ryhmänohjaajan muistilista. Ensimmäinen istunto. 

 Varmistu työskentelytilan häiriöttömyydestä ja sisusta se 
miellyttäväksi ja rauhalliseksi. Istuimia varataan niin monta kuin 
ryhmässä on osallistujia, myös poissaolijaa varten. 

 Varaa huoneeseen kannu raikasta vettä ja lasit sekä nenäliinoja (sama 
ohje jokaiseen tapaamiskertaan). 

 Ensimmäinen istunto on tärkeä luottamuksellisen ilmapiirin 
luomiselle. Toivota kaikki tulijat tervetulleeksi kättelemällä heidät 
(Toistuu jokaisella tapaamiskerralla). 

 Kerro kuka olet. Yhteyttä toiseen ei voi syntyä ilman esittäytymistä. 
Kerro, mikä on koulutuksesi ja pätevyytesi ohjata tätä ryhmää. Kerro 
myös omasta henkilökohtaisesta taustastasi ja luo näin 
esittäytymiselle malli, joka korostaa tasaveroisuutta. 

 Ryhmän jäsenten kerrottua itsestään harjoitellaan muistamaan 
etunimet erilaisilla etunimiharjoituksilla. 

 Luo yhdessä ryhmän kanssa yhteiset säännöt, joita ryhmässä tullaan 
noudattamaan.  

Luottamuksellisuus 

Myöhästyminen 

Poissaolot 

Ryhmän keskeyttäminen 

Mihin asti voi vielä tulla uusi jäsen pois jääneen tilalle 

Yhteydenotot ryhmän ulkopuolella 

Tukiverkosto: Mistä apua ryhmän ulkopuolella 

Rajat: Ryhmän ohjaajat eivät ole käytettävissä yksilöterapeutteina 
eivätkä kriisiterapeutteina 

Tauot: taukoja ei pidetä 

Jos jonkun on poistuttava kesken istunnon huoneesta, se on 
mahdollista, toinen ohjaajista tulee silloin mukaan 
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Ryhmänohjaajan muistilista ( jatkuu) 

 Tärkeää muistaa, että ryhmä tekee itse päätökset miten toimitaan 
erilaisissa tilanteissa. 

 Ryhmän työjärjestys: 

Kokoontumispäivämäärät, mielellään kirjallisesti kullekin jäsenelle 

Istuntojen kesto 

Mihin voi ilmoittaa, jos ei pääse tulemaan  

Toimintatavat ja menetelmät 

 Jaa päiväkirjat. 

 Jaa kotona täytettäväksi arviointimittarit, jotka palautetaan seuraavalla 
kerralla. 

 Keskustelu siitä, miltä tuntui tulla ryhmään ja mitä kukin odottaa tältä 
ryhmältä. 

 Huolehdi siitä, että kaikki saavat puheenvuoron. 

 Kotitehtävän antaminen: Miten seksuaalinen hyväksikäyttö näkyy 
elämäni ongelmissa? Päiväkirjavihkoa voi käyttää näiden ajatusten 
kirjaamiseen. 

 Istunnon lopuksi kierros, jossa jokainen voi kertoa jotakin siitä, miltä 
tuntui tämä kerta ja millä mielellä hän on nyt, kun ryhmän istuntoa 
lopetetaan. (Toistuu jokaisen istunnon lopussa). 

 Lopuksi hyvästellään kätellen kaikki ryhmän jäsenet. (Toistuu jokaisen 
istunnon lopussa.) 

 Ohjaajien purkukeskustelu istunnosta ja muistiinpanojen kirjaaminen. 

 Varmista itsellesi riittävä työnohjaus ja konsultaatio. 

 

 

Ryhmän ohjaajan huoneen taulu: En ole vastuussa muiden ihmisten tunteista. Olen 
vastuussa vain omista tunteistani ja teoistani. Toiselta ei voi ottaa pois hänen vastuutaan 
eikä ahdistustaan. Jos ryhmän jäsen pyytää minulta asiantuntijan mielipidettä siitä, mitä 
hän voi tehdä, en voi tietää hänen puolestaan, mikä on hänelle parasta. Se, mitä minä voin 
tehdä, on auttaa häntä pohtimaan ja tutkimaan eri vaihtoehtoja ja pyytää myös muita 
ryhmän jäseniä tekemään niin. Voin myös kertoa omista havainnoistani ja 
kokemuksistani, mutta kukin on itse paras asiantuntija omassa päätöksenteossaan. 
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8.6.2 Seuraava tapaaminen 

Kokemuksemme mukaan istunnon aluksi on hyvä käydä keskustelukierros, miten 
ensimmäinen tapaaminen on vaikuttanut, ja jos hankalia tunteita on herännyt, miten 
niiden kanssa on selvitty. Toisella kerralla on vielä mahdollista, että ryhmän kokoonpano 
muuttuu eli jos joku on jäänyt pois, tilalle voi tässä vaiheessa vielä tulla uusi jäsen. Tämä 
tilanne vaatii oman käsittelynsä ja aiheuttaa sen, että ryhmässä palataan 
tutustumiskeskusteluun ja kerrataan säännöt ja aikataulut. 

Kotitehtävän käsittely 

Toisessa istunnossa katsotaan, mitä kotitehtävän (miten seksuaalinen hyväksikäyttö 
näkyy elämäni ongelmissa) tekeminen on ryhmäläisten mielissä herättänyt. Ohjaajina 
tavoitteenamme on huolehtia tarvittaessa siitä, että jokainen saa mahdollisuuden tuoda 
esiin omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan. Tämä on senkin vuoksi tärkeää, että 
hyväksikäytetylle on tunnusomaista vaikeneminen, ”äänettömyys”. Ilmiöön kuuluva 
salailu ja puhumattomuus johtavat siihen, että lapsi ei saa sanoja kokemustensa 
jäsentämiseen. Sanojen puute jatkuu usein vielä aikuisenakin. Häpeä, syyllisyys ja itsensä 
erilaiseksi kokeminen nostavat myös puhumisen kynnystä. Toisinaan nämä tunteet 
johtavat myös päinvastaiseen käyttäytymiseen, kuten liialliseen puheliaisuuteen ja 
yliaktiivisuuteen (luku 5). Huomion kiinnittäminen siihen, että jokaisen ääni tulee 
kuulluksi eikä toisaalta kukaan hallitse puhumisellaan liikaa, on osa terapiaryhmämme 
kulttuuria, jota ohjaajina pyrimme siihen rakentamaan. 

Ryhmän jäsenet kokevat hyväksikäytön tuntuvan elämässään hyvin monella tavalla. 
Lapsen kokema rajojen ja intimiteetin loukkaaminen on saanut aikaan sen, että läheisyys 
ja toiseen ihmiseen luottaminen on vaikeaa: 

’Luottamus ja läheisyys on mulle tosi vaikea.’ 

’Pelkään läheisyyttä.’ 

’Ei voi luottaa kehenkään ihmiseen. Aina on yksin ihmisten keskellä.’ 

’Ihan yksin on helpompi olla. On kaukana toisista. Toiset ovat kamalan 
kaukana. Mulla on ollu tukahdutettu huuto. Olen jopa menettänyt ääneni.’ 

’Yksinäisyys. Voin hakea turvaa vain itsestäni. Luottamus on viety.’ 

’Eristäydyn ja vihaan. En jaksa omaa lasta ja perhettä.’ 
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’On koko ajan varuillaan ihmisten joukossa. Epävarma. En tiiä mitään, en osaa 
sanoa mitään. Olen alistuvainen syytöksille.’ 

’Kehenkään ei voinut luottaa, ei äitiinkään. Oli niin yksin pelkojen kanssa. 
Pelkään niin paljon pettymystä, että on parempi olla vain yksin.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Erityisesti seksuaalisen hyväksikäytön vaurioittava vaikutus tuntuu seksuaalielämässä, 
suhteessa miehiin ja omaan seksuaalisuuteen: 

’Olen torjunut pitkän aikaa seksuaalisen ja muun läheisyyden. Lähteköön 
vaikka lätkimään. Mies on loukkaantunut ja se on aiheuttanut aviokriisin.’ 

’En uskalla lähestyä toista sukupuolta olevaa. Lähden silloin pois samasta 
huoneesta. Kammoan sitä läheisyyttä.’ 

’Lähestyminen miehen sukuelimiin on vaikeaa. Se on tehtävä tietoisesti, että se 
onnistuisi.’ 

’Suhteet loppuvat vaan. Miehet ovat sikoja. Haluavat vain seksiä.’ 

’Leikkaan tunteet pois.’ 

’Yhdynnän jälkeen aina itkettää.’ 

’Lopetan miesten lähestymiset siltä seisomalta.’ 

’Täytyy päättämällä päättää seksuaalisesta lähestymisestä, että edes jotenkin 
onnistuisi olemaan sukupuoliyhteydessä.’ 

’Mulla katkeaa filmi, jos mua joku lähestyy seksuaalisesti. Tarvitsen tilaa 
itselleni.’ 

’En pysty suutelemaan. Se tuntuu likaselta. Pitäisi pestä ja putsata suu sen 
jälkeen.’ 

’En voi edes nukkua selälläni.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 
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Ryhmän jäsenet kokevat ongelman näkyvän eri tavoin myös fyysisesti. Ruumis kertoo 
siitä erilaisin tavoin: 

’Ongelma liittyy omaan kehoon. En syö. Syömiseen liittyy ongelmia.’ 

’Ruuan kautta kiusaan itseäni.. Välillä olen monta päivää syömättä, sitten 
ahmin. Ajattelen kauheasti ruokaa. Katon tarkkaan mitä syön. Että edes sen 
osaisin, että en syö, vaikka tiiän, että on pakko syödä.’ 

’Mulla on sairaalloista paastoamista ja bulimiaa.’ 

’Hyväksikäyttö näkyy painossa: lihon. Kun olen lihava ei tarvitse kärsiä 
katseista. Teini-iässä minua kiusasi jos miehet katsovat sillä silmällä. Päästin 
itseni niin lihavaksi, että eivät katso ainakaan seksuaalisesti. Lihavuus oli 
suojapanssari.’ 

’Se näkyy jaloissa. Ihottuma diagnosoitiin kun olin 15-vuotias.’ 

’Kärsin lukiossa paniikkihäiriöistä.’ 

’Yritin alkoholista helpotusta.’ 

’Olen aina väsynyt, en jaksa mitään.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Hyväksikäyttö haavoittaa uhria. Sen vaikutuksesta hän kokee vaurioituneensa pysyvästi 
tai hän kantaa jatkuvasti syyllisyyttä tapahtuneesta, vaikka kuinka ymmärtäisi, ettei 
tapahtunut ollut hänen syynsä (luku 5). Seuraavat kuvaukset ovat esimerkkejä näistä 
tuntemuksista: 

’Tunnen olevani liattu, tahrattu, en kelpaa.’ 

’En voi kertoa insestistä, koska tunnen, että olen niin saastainen. Pelkään, että 
musta näkyy, mitä mulle on tapahtunut.’ 

’Vasta pari vuotta sitten pystyin katsomaan itseäni alasti peilistä.’ 

’En osaa sanoa ei.’ 

’Häpeä ja julkinen nöyryytys.’ 



 

104 

’Häpeän itseäni, olen kauhean ruma.’ 

’Moneen asiaan syyllistäminen. Olen aina ensimmäisenä etsimässä syytä 
itsestäni.’ 

’Mussa on varmaan joku vika. Tuntuu, että se on minussa se syy, että 
vanhemmat miehet kiinnostuu minusta. Se on kuin kirous. Viehättävyys on 
minulle kirous.’ 

’Pahinta on tunne siitä mitä kaikkea olen menettänyt.’ 

’Antaa itselle anteeksi, se se vasta on vaikeeta.’ 

’Masentuneisuutta. Mitä enemmän ajattelee, sitä pahemmalta tuntuu. Se 
häiritsee.’ 

’15-vuotiaana yritin itsemurhaa.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Joskus tulee esiin pelko siitä, että toistaa sitä, mitä itselle on tapahtunut. Tämän tunteen 
kohtaaminen on erityisen vaikeaa: 

’Teini-iässä kerran kohtasin pelon tehdä lapselle pahaa. Se tuli välähdyksenä 
läpi pakkelin. Mulla oli sisäinen pakko toistaa se mikä mulle on tehty.’ 

’Kun hoidin pientä 1-vuotiasta lasta masturboin ja sain tyydytystä siitä, kun 
hyväilin lapsen sukuelimiä.’ 

’Epäilen omia vaikutteitani.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Ongelmat tulevat esiin myös suhteissa perheenjäseniin tai sukulaisiin. Erityisesti suhde 
siihen vanhempaan, joka ei suojellut lasta hyväksikäytöltä eikä uskonut häntä, kun hän 
yritti kertoa tapahtuneesta, on vaikea: 

’Mun suhde äitiin on vaikea. En koe, että mulla äitiä onkaan’ 
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’Kun itkin, äiti sanoi: ”Mitä siinä taas parut!’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Istunto lopetetaan kuten ensimmäisellä kerralla keskustelemalla siitä, millaisin ajatuksin 
kukin on lopettamassa ja millaiseksi istunto tällä kertaa muodostui. 

 

Ryhmän ohjaajan muistilista. Toinen istunto. 

 Pidä huolta, että kaikille ryhmän jäsenille tulee tilaa käyttää 
keskustelussa puheenvuoroja. Huomioi syrjään vetäytyviä jäseniä. 

 Rajoita liikaa puhuvia jäseniä. Voit osoittaa ajankäytön rajallisuuden 
toteamalla esimerkiksi: Koska käytettävissämme on rajallinen aika ja 
vielä on kuulematta aika monen muun ryhmän jäsenen ajatukset tästä 
asiasta, meidän on syytä nyt mennä eteenpäin. 

 Ryhmän kokoonpanon muutokset: Onko joku keskeyttänyt 
osallistumisensa ryhmään tai onko tullut uusi ryhmän jäsen. Toinen 
istunto on viimeinen kerta, jolloin ryhmään voidaan enää ottaa ketään 
uutta. 

 Mahdollisen uuden jäsenen esittely ja tutustumiskeskustelun kertaus. 
Sääntöjen kertaaminen. Aikataulun toteaminen. 

 Kotitehtävän käsittely. 

 Kokoa täytetyt kyselylomakkeet. 

 Jäsenten tervehtiminen ja hyvästely kättelemällä. 

 

 



 

106 

8.6.3 Oman kehon piirtäminen 

Seuraavana teemana on oman kehon piirtäminen. Välineenä käytetään suuria 
paperiarkkeja, joka on kiinnitetty valmiiksi terapiahuoneen seinälle, ja leveäteräisiä 
mustia huopakyniä. Tehtävänä on piirtää arkille kuva omasta kehosta ja merkitä siihen 
mustaamalla ne alueet, joita kukin kokee hyväksikäytön koskettaneen ja joissa se edelleen 
ruumiillisesti tuntuu. Kaikki aloittavat työskentelyn yhtä aikaa ja kukin voi edetä omaan 
tahtiinsa (yleensä 10 – 15 minuuttia riittää). 

Ohjeissa korostetaan, että piirustuksessa ei pyritä esteettisiin tai taidollisiin päämääriin, 
vaan pyritään tekemään näkyväksi omaa mielikuvaa omasta kehosta. Tämä menetelmä 
auttaa myös niitä ryhmäläisiä tavoittamaan hyväksikäyttökokemuksensa, joiden tietoiset 
muistikuvat tapahtumista ovat hatarat tai torjutut ja joilla on vain vähän tai ei ollenkaan 
sanoja kokemustensa kuvaamiseen. Piirtäminen on erinomainen keino tavoittaa ns. 
ruumiin muisti (luku 4). Hyväksikäyttökokemus koskee aina omaa kehoa, ts. kokemusten 
muisto tallentuu myös ruumiillisina tuntemuksina ja aistimuksina. Mitä pienemmästä 
lapsesta on kyse, sitä enemmän hän on vain tämän muistin varassa. 

Oman ruumiin kuvan piirtämistehtävän tarkoitus oli alun perin auttaa löytämään ja 
tunnistamaan ne alueet, joihin seksuaalinen hyväksikäyttö omassa ruumiissa paikallistuu. 
Tällä tavalla oli tarkoitus visualisoida ruumiin muistia. Tehtävän merkitys osoittautui 
kuitenkin laajemmaksi. Kuva heijastaa myös piirtäjän persoonallisuutta hyvin 
merkittävällä tavalla. Se auttaa ryhmäläisiä tuottamaan kokonaisvaltaisen kuvan omasta 
itsestä, persoonallisuudesta, suhteesta omiin tunteisiin ja kokemuksiin ja seksuaalisesta 
identiteetistä. Sanallinen kertomus itsestä on toisenlainen tapa jäsentää tätä kaikkea. 
Visuaalinen menetelmä tarjoaa ikään kuin tiivistetyn väylän hahmottaa omaa itseä. 

Kun kaikki kuvat ovat valmiita, niistä valitaan jokin ensimmäiseksi tarkastelun kohteeksi. 
Kaikkia pyydetään aluksi katsomaan kuvaa rauhassa antaen omien, kuvan herättämien 
mielikuvien, tunteiden, ajatusten ja tulkintojen nousta mieleen. Ohjeissa on tärkeää 
korostaa juuri tätä kommenttien luonnetta, muuten voi käydä niin, että piirtäjä saattaa 
kokea esitetyt ajatukset itseään, luonnettaan tai ominaisuuksiaan koskevina väitteinä. 
Samalla tämä vapauttaa katsojat antamaan tilaa kaikelle, mitä heidän mielissään herää. 

Eräässä istunnossa joku jäsenistä kommentoi havaintonaan piirroksen miesmäisyyttä. 
Piirtäjä loukkaantui tästä kokiessaan sen väittämänä, että hän on miesmäinen. Tilanteessa 
tarvittiin ohjaajien selvennystä asiaan ja sen esiintuomista, että toisen ihmisen mielessä 
liikkuvat mielikuvat eivät pyri määrittelemään sitä, millainen piirtäjä on tai tulkitsemaan, 
mitä piirros tarkoittaa, vaan ainoastaan kuvaamaan katsojan mieleen tulleita 
assosiaatioita.   
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Purkukeskustelu tapahtuu reflektoiden (luku 6), ts. piirtäjä asettuu ikään kuin keskustelun 
ulkopuolelle ja keskittyy vain kuuntelemaan, kun muut tuovat esiin omia mielikuviaan ja 
tulkintojaan. Tässä toistuu sama perinne, että jokaisen näkemys saa tilaa ja että kaikki 
erilaiset mahdollisuudet ovat yhtä arvokkaita ja kiinnostavia. Myös ryhmän ohjaajina 
osallistumme tähän keskusteluun, mutta käytämme vasta viimeiset puheenvuorot 
välttääksemme sellaisen asetelman syntymistä, jossa ohjaajat edustavat oikeita tulkintoja 
tai asiantuntijuutta. Tämän jälkeen piirtäjä siirtyy kuuntelijasta puhujaksi, kommentoi 
kuulemaansa, kertoo, mitä toisten puheenvuorot hänessä herättivät ja mitä hän pyrki 
piirroksessaan tavoittamaan. Lopuksi käydään vielä yhteistä keskustelua, jossa 
ryhmäläiset voivat kysyä piirtäjältä heitä kiinnostavia yksityiskohtia tai jakaa omia 
vastaavia kokemuksiaan piirtäjän kanssa. 

Piirtäessään, ts. tehdessään näkyväksi oman mielikuvansa itsestään, ryhmän jäsen tuottaa 
identiteetistään visuaalisen kuvan, joka keskusteltaessa saa rinnalleen sanallisen 
kertomuksen. Monesti piirtäjä kertoo oman hyväksikäyttöhistoriansa selittäessään 
kuvaansa ja siinä tekemiään valintoja. 

Piirtäminen, kuvan tekeminen antaa piirtäjälle mahdollisuuden ulkoistaa (luku 6) oma 
identiteettikäsityksensä. Näin hän tulee tietoiseksi tästä käsityksestään ja vasta silloin 
hänen on mahdollista alkaa tarkastella omaa suhdettaan tähän mielikuvaansa. Piirtäjät 
ovat usein kommentoineet piirrostaan tuomalla esiin ihmetystään siitä, mitä ja miten he 
itse asiassa tulivatkaan piirtäneeksi. 

’Ajattelin piirtää naisellisen kuvan. Kuitenkin toivoin aina, että olisin 
poika, ja kuvasta tuli miehekäs.’ 

’Olipa jännää, että kuvasta tuli erilainen kuin meinasin tehdä.’ 

’Kun piirsin, huomasin, miten paljon itseäni inhosin: ”Sinä oot paska 
aina!” Mutta kun katsoin sitä kauempaa, tajusin, että oon ollu aika avuton 
ja silloin koin raivoa.’ 

’Yllätyin ite. Olin piirtävinäni naisen, mutta siitä tulikin juuri sen ikäinen 
tyttö, kun hyväksikäyttö tapahtui. En ollut kokenut vielä mitään seksiä. 
Sitten hyväksikäyttäjä tuli äkkiä ja jähmetyin kauhusta. Se on koko 
persoonassani se häpeä ja kauhu.’ 

’Itse pelästyin, miten vihaiseksi piirsin silmät. Se katsoo muualle. En olis 
halunnut katsoa ihmisiä ja hyväksikäyttäjää.’ 
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Tarkastellessaan kuvaansa piirtäjä voi alkaa tutkia, onko tämä nyt vallitseva mielikuva 
hänestä hyvä vai haluaako hän muuttaa sitä jotenkin. 

’Jäin miettimään kuvaani, johon piirsin pään ilman kasvoja. Nyt olis aika 
saada itselleen kasvot eikä vaan aina peitellä itseään.’  

Piirtäjä tulee ehkä ensimmäistä kertaa tietoiseksi, että muutos on mahdollista. 
Piirtämistehtävä tarjoaa yhden väylän tuottaa peruselementtejä muutoksen alkuun 
panemiseksi. Piirtämistapahtuma itsessään, kuvan tarkasteleminen jälkeenpäin ja toisten 
siitä tekemät huomiot ja kommentit voivat toimia muutosvoimana. Ihminen itse ratkaisee, 
lähteekö hän rakentamaan vaihtoehtoista käsitystä itsestään vai ei. Tämä väylä on 
luonteeltaan hyvin erilainen kuin sanallinen lähestymistapa, se mahdollistaa sellaisten 
tunteiden ja kokemusten näkyväksi tekemisen, joille ei ole ollut olemassa sanoja. 

Ryhmäterapian etu tulee hyvin näkyviin reflektointikeskustelussa. Ryhmän jäsenet 
tavoittavat hämmästyttävällä tarkkuudella ja herkkyydellä piirtäjän tunteita ja kokemusta. 
Tämä ikään kuin vahvistaa piirtäjän todellisuuden. Kun hyväksikäyttökokemus on niin 
kielletty ja torjuttu, ihminen itsekin usein epäilee sen todenperäisyyttä, vaikka omat 
muistot olisivat kuinka yksityiskohtaiset ja selkeät. Hänellä on paljon kokemusta siitä, 
että muut eivät jaa hänen todellisuuttaan, siksi tämä kokemuksen vahvistaminen on niin 
tärkeä ja terapeuttisesti merkittävä. Sen lisäksi toisten havainnot ja kommentit saattavat 
nostaa piirtäjän tietoisuuteen jotain uutta, mitä hän itse ei ole tullut ajatelleeksi tai 
huomanneeksi. Ryhmäterapiassa toisten jäsenten osoittama ymmärrys ja myötätunto on 
myös erityisen tärkeä elementti, sillä hyväksikäyttökokemus aiheuttaa usein 
eristäytyneisyyttä, ihminen kokee olevansa erilainen kuin muut ja jää yksin. 
Reflektointikeskustelulla on siis ainakin kaksi tärkeää funktiota: todellisuuden 
vahvistaminen ja myötätunnon saaminen. Ymmärretyksi, kuulluksi ja vastaanotetuksi 
tulemisen kokemus on ryhmäterapissa kantava voima. 
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Esimerkkejä piirroksista 

Kuva 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryhmän jäsenten kommentteja: 

’Musta tuntuu kuin ajatukset ois liattu samoin kuin rakkaus pilattu.’ 

’Onnellisen näköinen pikkutyttö. Juoksee hiekkalaatikolle.’ 

’Pikkukädet ja –jalat. Ei pääse pakoon. Ei pysty pitämään puoliaan.’ 

´Mun tulee mieleen, että tuossa kuvassa on pelkoa ja ahdistusta.’ 

’Tuo kuva tuntuu typistetyltä.’ 

’Onko jotain ajatuksen tasolla tai älyllisesti jotain pahaa?’ 

’Kyllä siitä välittyy sellainen positiivinen olo. Tulee mieleen pikkusisko 2-
vuotias …’ 
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’Iloinen ilme peittää taakseen sen, miten paha olo sillä on. Sitä niin kuin 
puristaa päästä.’ 

Piirtäjän omat kommentit: 

’Tuo kuva on typistetty, kun jouduin seisomaan niin lähellä. Kädessä on kauha. 
Keitän ruokaa. Haluaisin olla pikkulapsi. Olen ollut onnellinen lapsi. Kun tulin 
isoksi ja ymmärsin, niin tuli paha olo. Ahdistus on sydämessä ja korvien välissä. 
Ihan kuin ei henki kulkisi, vaikka tiedän, että se kulkee. Elän kyllä silleen, että 
ulospäin en näytä, että on paha olo. Äidille haluaisin kertoa, mutta pelottaa, 
että äidille tulee paha mieli. Kun kerran kerroin, äiti kysyi vaan, että miksi et 
kertonut aikaisemmin. Tuo löysä mekko päällä tarkoittaa, että haluan peittää 
läskini.’ 

Terapeutti: Haluaisitko olla vielä pieni niin kuin silloin, kun olit onnellinen? 

’Kyllä haluaisin olla vielä pieni niin kuin silloin kun ei ollut vielä vastuuta. Äiti 
on aina kasvattanut syyllistämällä.’ 
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Kuva 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryhmän jäsenten kommentteja: 

’Toivoa on tuossa kuvassa, kun suu hymyilee.’ 

’Katse on surumielinen, mutta lempeä.’ 

’Rohkeasti on tummennettu ne kohdat. Voin nähdä vain ne kohdat.’ 

’Siitä näkee, että keho muistaa.’ 

’Se näyttää alistuneelta. Ihan kuin ottaisi vastaan läksytystä’ 

’Ihan kuin olisi alasti, vaikka on puseron kaulus ja housut.’ 

’Kuitenkin koen siinä jotain positiivista. On joku positiivinen oma juttu.’ 
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’Voimakas suu tuo mieleen sirkusklovnin. Maalatun hymyn alla on jatain 
muuta.’ 

’Määkin koen sen alistuvuuden, mutta en halua nähdä sitä. Siksi halusin nähdä 
positiivista.’ 

’Katse on käännetty poispäin epämiellyttävästä asiasta.’ 

Piirtäjän omat kommentit: 

’Hoksasitte sen, että läksytystä olen saanut kuunnella koko ikäni. Piti aina 
kuitenkin hymyillä, olla aina hyvällä tuulella. Keinona selvitä on kuvitella, että 
on jossain muualla. Vaikeassa parisuhteessa kuvittelin, että olen joku muu, en 
vaimo. Nyt kun vaikea parisuhteeni on ohi, on vieläkin mieli maassa. En ole 
koskaan tykännyt vartalostani. Aina annettiin selkään, paljaalle pyllylle. Se oli 
nöyryyttävää. Nyt saa vartalo olla mikä vaan. En koskaan tuntenut itseäni 
laihaksi, vaikka painoin välillä jopa 54 kg.  Vaikka luut kolisi, en tuntenut 
itseäni laihaksi, vaan tuntu siltä, että läskit lölly vaan. Tässä nyt opetellaan 
rakastamaan itteään.’   

Terapeutti: ’Paljonko olet jo onnistunut oppimaan? 

’Tykkään jo pehmeästä mahastani. En kuvittelekaan meneväni enää 
parisuhteeseen ja paljastavani itseäni. Nyt saan olla just sellainen kuin olen. 
Meidän perheessä piti olla vaan hyvää. Pelättiin suuttumista, varsinkin isän 
suuttumista. Meillä puhuttiin hävyttömiä vitsejä.’ 

Terapeutti: Millaista oli piirtää? 

’Olen niin huono. En osaa piirtää. Seinustan kauhein kuva, mutta tein sen!’ 
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Kuva 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryhmän jäsenten kommentteja: 

’Tyypillinen nainen.’ 

’Ammottava suu vie kaiken huomion. Siitä kuvastuu kauhu.’ 

’Kriittinen itseään kohtaan, turhan kriittinen.’ 

’Tulee mieleen pumpattava barbara tuon suun takia.’ 

’Olisiko suun kautta tapahtunut hyväksikäyttöä.’ 

’Ihmettelen vasenta kättä. Miksi se tuonne huitelee? Olisiko siellä joku, jolta se 
hakisi apua?  

’Tai viiään tuonne. Määkin nään liikkeen.’ 

’Virtahepo olohuoneessa: älä haasta, älä tunne.’ 
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’Vois olla myös odottavan äidin kuva.’ 

’Kuvassa on naiseutta ja pehmeyttä. Tuntuis kuin se huutaisi vastaan ja käsi 
työntäis pois. Toinen käsi suojaa, toinen pitää puoliaan.’ 

Piirtäjän omat kommentit: 

’Piirsin ton kuvan ihan nopeasti. Jos harkitsen, ei tule mitään. Ei ole 
kysymyksessä suuseksi. Olen kokenut itseni hyvin pahaksi. Olen ollut paha 
suustani, sanonut sellaista, mitä kiltit tytöt eivät sano. En olekaan vain siskoni 
miehen hyväksikäyttämä, vaan jo pienenä siskojen ja veljien hyväksikäyttämä. 
Veli oli 18 vuotta ja minä olen mitannut veljen erektion. Muistan vielä, että se 
oli 12,5 senttiä. Isällä oli häpäisy huumori. Naiseksi kasvamisesta tehtiin 
rumaa: ”Joko tissit on kasvaneet? Joko karvoja on näkynyt?”, hänellä oli 
tapana kysyä. 

Mulla on kaksijakoinen minä: toinen pukeutuu säkkiin ja tuhkaan, toinen 
huoliteltuun, naiselliseen sotisopaan. Puoliso on pitänyt minua naisena ja kun 
katson vanhoja valokuvia, huomaan, että olen saanut valita vaatteeni ja olen 
ollut varsin seksuaalinen nainen. Anoppi kulkee mun yli mennen tullen ja 
pyyhkii jalkansa ja on sitten ihmeissään, miksi olen masentunut. 

En huomannut, että kuvallani ei ole nenää. Mulla on hirveän tarkka nenä 
haistamaan.’ 

Terapeutti: Millaista oli tehdä kuvaasi? 

’Helppoa. Tykkäsin sairaalassakin taideterapiasta. Kommentit oli hyviä. 
Huomattavan paljon helpompaa oli puhua kuin luulin.’ 
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Kuva 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryhmän jäsenten kommentteja: 

’Mulle tulee mieleen niinku ristiinnaulitun kuva, vaikka kädet eivät ole sillä 
tavalla ja niinku köykäinen, leijuva. Silmiä ei ole. Suu hymyilee.’ 

’Pieni peikkotyttö. Mistähän johtuu se, että varpaat ovat niin suuret. Onko ne 
hyväksikäyttäjän varpaat?’ 

’Seisoo tukevasti maassa. Kiltin tytön naama. Oisko se naamari? Ei kelpaa 
naamariksi.’ 

’Paljon positiivista on tuossa kuvassa.’ 

’Jalat tukevasti ilmassa.’ 

’Onko alasti vai vaatteet päällä? En osaa päättää.’ 

’Siitä tulee esiin jotenkin avuttomuus, kun kädet on tällä tavalla.’ 

 



 

116 

’Minusta se on alasti. Siinä on ristiriita. Se on lapsi, mutta sillä on uhkeet 
rinnat.’ 

’Tuosta kuvasta tulee sellanen tunne, että se on hirveen voimakasta se 
hyväksikäyttö.’ 

’Ensimmäinen kuva, mikä mykistää mut kokonaan. En tiedä, johtuuko se siitä, 
että jotenkin samaistun voimakkaasti piirtäjään, vai johtuuko se mun omasta 
pahasta olosta.’ 

Työntekijä: Minkälaisia tunteita tunnet? 

’Lukkiutumista ja suojelun halua.’ 

Piirtäjän omat kommentit: 

’Aika hyvin sanottu se, että jalat tukevasti ilmassa! Tiedän, miten asiat on. 
Yritän korkealle, mutta en pääse. Vaadin itseltäni paljon. Kolahti se, kun siinä 
nähtiin se ristiinnaulittu. Voisin kuolla toisten puolesta. Olen se uranuurtaja. 
Kärsin toisten puolesta. Sen on oppinut, että kun tekee niin kuin muut sanoo, 
niin hyvä on. 

Silmät on sielun peili. Varon näyttämästä, mitä tunnen. Siksi ei silmiä. 

Minusta tuntuu, että rinnat on niin isot, vaikka ne ei ole. Aina tuntuu, että 
seison alasti. Kaikki näkee mitä vaatteiden alla on.  

Navasta alaspäin on niin kosketusherkkää. Kun viisivuotias istuu karvasen 
sedän sylissä ja setä panee kätensä pikkuhousuihin.  

Äiti ei välittänyt mitään, vaikka kerroin , mitä minulle tapahtui. Lupasi kertoa 
isälle, mutta en tiedä kertoiko vai ei. Olen vitsalla kasvatettu. En osaa pitää 
puoliani. Olen koulittu tekemään niin kuin toiset haluaa. Minun toiveeni on 
tulla erilaiseksi kuin äiti.’ 
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Kuva 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryhmän jäsenten kommentteja: 

’Näkyy sama paino harteissa, kädet painavat. Samalta minusta tuntuu.’ 

’Pelkistetty. Voimakas painotus nuo mustat kohdat.’ 

’Ei ole jalkoja. Tulee mieleen se Ninni, näkymätön lapsi. Kuvattu edestä ja 
takaa. Olisikin niin kun kohde. Katsoisi itseään ulkopuolelta. Olisikin joku 
muu.’ 

’Kaksi eri puolta. Kaksi eri ihmistä.’  

Terapeutti: Millaisia mielikuvia se sinulle tuo?  

’Jotenkin hahmoton, vaikka pienemmällä on jalat. Ehkä toinen on nainen ja 
toinen on lapsi.’ 

’Niin kuin häpeän tunne lapsella, kun on kuvattu selästä.’ 
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’Tulee mieleen se, kun piirtäjä kerran sanoi, että ei uskalla tulla esiin. Tuo 
takaapäin kuvaisi sitä ja sitten kun uskaltaa tulla on iloisen näköinen.´’ 

’Minusta siinä on tarvittu piirtää ne alueet, joissa se tuntuu ja se tuntuu takana. 
Se on pitänyt piirtää takaapäin.’ 

’On surullista miten ihmisen keho voi reagoida.’ 

’Pieni lapsi, tyttömäinen.’ 

Piirtäjän omat kommentit: 

’Tajusin vasta jälkeenpäin, että minä olen se pikkuinen tyttö, joka on aivan 
ymmälläni. Siivet on kuin sidottu. Se tuntuu painoina ja kipuna. Reumaattista 
kipua, aivan kuin rautakourat painais tästä. Halusin painottaa peräaukossa 
kipua. Mulla tuntuu kipua siellä. Joka ilta sänkyyn menon jälkeen tulee 
kipukohtaus, kouristus peräsuoleen niin, että hiki tulee. Siksi se piti piirtää. 
Mutta myös mulla on voimakkaasti kaksi persoonaa. Toinen, etten näytä mitään 
ja toinen, etten näytä kasvojani. Edestä päin olen avuton ja rinnat pienet, ettei 
miehet katsoisi sillä silmällä, kukaan ei huomais. Ois hirveää mulle olla, jos 
rinnat kasvais. Oli kova isku mulle siinä iässä, kun rinnat alko kasvaa. 
Suurempi vaara tulla hyväksikäytetyksi. Jos on nainen niin sais olla niin, ettei 
kukaan huomaa. Sais olla masentunut ja pelokas eikä näytelty iloinen. Vaikka ei 
tarviis olla niin, mutta se on mun elämäni. Itsekin tajusin vasta seuraavana 
iltana, että olen tuo avuton pieni tyttö. Vasta sitten kun olin piirtäny tajusin sen. 
En päässyt tilannetta pakoon, siksi sillä ei oo jalkoja. Käsivarret kivun sitomat. 
En ole pystynyt suojaamaan itseäni ja siivet sidottu.’ 
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Ryhmän ohjaajan muistilista. Oman kehon piirtäminen. 

 Varaa suuria paperiarkkeja yksi jokaista jäsentä kohti, 
kiinnitystarraa tai maalarinteippiä ja leveitä mustia huopakyniä. 
Asettele arkit seinälle ennen istuntoa. 

 Esimerkki ohjeista: Piirrä oman kehon kuva sellaisena kuin itsesi 
koet ja näet. Tässä tehtävässä ei olla kiinnostuneita teknisestä 
osaamisesta tai kuvan esteettisistä puolista, vaan siitä, miten sinä 
itsesi näet. Merkitse piirrokseen mustaamalla ne alueet, joissa 
seksuaalinen hyväksikäyttö ruumiissasi tuntuu. 

 Piirtämisen jälkeen niitä käsitellään kuva kerrallaan siten, että 
muut kertovat, mitä he tässä kuvassa näkevät, mitä tunteita ja 
mielikuvia se heissä herättää, ja piirtäjä keskittyy kuuntelemaan. 

 Ohjaajat kommentoivat kuvaa vasta viimeisenä ja heidän 
tehtävänään on huomioida myös kuvasta esiin tulevat 
selviytymistä edustavat piirteet, puolet tai ominaisuudet. 

 Muistuta jäseniä siitä, että heidän kommenttinsa ovat vain 
piirustuksen heissä herättämiä mielikuvia. Muistuta vastaavasti 
piirtäjää, että muiden kommentit eivät ole väittämiä siitä, 
millainen hän on.   

 Keskustelun jälkeen on piirtäjän vuoro kommentoida 
kuulemaansa ja kertoa, mitä hänellä oli mielessään kuvaa 
piirtäessään. 

 Lopuksi yhteinen keskustelu, jossa toiset voivat vielä tarkentaa tai 
kysyä piirtäjältä lisää kuvasta tai hänen ajatuksistaan. 

 Piirtäjää pyydetään lopuksi kertomaan miltä hänestä tuntui tehdä 
tätä tehtävää ja mitä toisten kommenttien kuunteleminen hänessä 
herätti. 

 Kuvien käsittely vaatii useampia istuntoja. Seuraavilla kerroilla 
kaikki kuvat kiinnitetään uudelleen seinälle, nekin, jotka on jo 
käsitelty, kunnes kaikki kuvat on käyty läpi. 
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8.6.4 Muovailu 

Kun kaikkien piirrokset on käsitelty, olemme käyttäneet hyväksikäyttökokemuksen 
tutkimisessa apuna muovailua. Se on sanaton menetelmä, jossa henkilöllä on 
mahdollisuus tuottaa omia sisäisiä mielikuviaan ja kokemuksiaan ja tehdä niitä 
näkyväksi. Muovailija voi käyttää kaikkea huoneessa olevaa materiaalia ja läsnäolijoita 
antaakseen hahmon kokemukselleen. Ryhmän jäsenillä on oikeus kieltäytyä olemasta 
muovailtavana, jos se tuntuu heistä vaikealta. Tosin tähän mennessä vain pari - kolme 
henkilöä on halunnut kieltäytyä. Muovailua varten olemme varustaneet huoneen tyynyillä 
ja patjoilla; normaalisti siellä on esillä nukkeja, leluja, kyniä, papereita yms. Ohjeena on 
käyttää kaikkea käsillä olevaa rekvisiittaa ikään kuin se olisi muovailuvahaa. Muovailija 
saa muokata ja rakentaa siitä eräänlaisen kuvan, näyttämön tai ”patsaan”, joka vastaa 
mahdollisimman tarkkaan hänen omaa sisäistä mielikuvaansa siitä, mitä hyväksikäytössä 
tapahtui ja miltä se tuntui. Hän voi nostaa esiin kokemuksestaan minkä tahansa ilmiön tai 
teeman, mitä hän itse pitää tärkeänä ja mikä juuri sillä hetkellä tulee hänen mieleensä. 
Tavallisesti patsaaseen on käytetty ryhmän jäseniä, myös ohjaajia, mutta toisinaan jotkut 
ovat toteuttaneet muovailunsa pelkästään esineiden avulla. 

Koko muovailuprosessi tapahtuu täysin ilman sanoja. Ohjaajat näyttävät aluksi mallin, 
miten toimitaan, esim. asettamalla ihmisen haluamaansa asentoon, muovailemalla hänen 
ilmeensä ja katseensa suunnan jne. Muovailija saa tarkastella luonnostaan ja muokata sitä 
uudelleen, kunnes hän on siihen tyytyväinen. Tämän jälkeen muut saavat katsoa 
”patsasta” ja käydä tarkastelemassa sitä halutessaan lähempää eri puolilta. Tähän 
käytetään aikaa muutama minuutti, jonka aikana ”patsas” pysyy paikallaan ja vallitsee 
täydellinen hiljaisuus.  

Muovailun aloittaminen on ryhmän jäsenille aluksi jännittävää, mutta hyvin usein käy 
ilmi, että heille syntyy varsin nopeasti selvä mielikuva, miltä oma patsas näyttäisi. 
Jännitystä kuvaavat seuraavat kommentit: 

’Jännitti niin kovasti, että vatsan pohjaan koski.’ 

’Hirvittää ensi yö ja ensi kerta.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Muovailun purkaminen aloitetaan katselijoista. Kukin kertoo, mitä se on tuonut omaan 
mieleen, mitä ajatuksia, tunteita ja omia kokemuksia se on herättänyt. Lopuksi myös 
ohjaajat osallistuvat tähän keskusteluun samoin kuin piirrosten reflektoinnissakin. 
Instruktiossa on muovailtaville annettu ohjeeksi tunnustella, miltä tuntuu olla osana 
”patsasta”, annetussa asemassa ja asennossa. Kun kaikki katsojat ovat kertoneet 
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vaikutelmansa, ”patsas” saa puheenvuoron. Viimeisenä muovailija itse saa kommentoida 
toisten ajatuksia ja esiintuomia näkemyksiä ja kertoa, mitä hänellä itsellään oli mielessään 
ja mitä hän pyrki muovailussaan tuomaan esiin. 

Kokemus on osoittanut, että ryhmän jäsenet tavoittavat yhtä hämmästyttävällä 
herkkyydellä ja tarkkuudella muovailijan pyrkimyksen kuin em. piirroksissakin. Lisäksi 
tapahtuu usein, että toisten tulkinnat ja kommentit auttavat muovailijaa löytämään 
sellaisiakin tunteita, joista hän ei ole ollut itse tietoinen, mutta jotka hän nyt pystyy hyvin 
tunnistamaan. Muovailuun osallistuneille (patsaalle) tämä kokemus on myös usein hyvin 
voimakas ja aktivoi omia tunteita ja kokemuksia. Saattaa tapahtua niin, että muovailija 
muovailun jälkeen elää voimakkaasti omia tunteitaan itkien ja lohduttaa jäsentä, joka 
esiintyi ”patsaassa” hyväksikäytön uhrina. Siksi onkin tärkeää, että osallistuminen on 
vapaaehtoista ja kukin voi säädellä tällä tavalla, mihin saakka kokee olevansa valmis 
asettumaan alttiiksi näille vaikutteille tai virikkeille.  

Yleisimpiä muovailuissa esiintyneitä teemoja ovat olleet vallankäyttö, kohtaamattomuus, 
uhriksi joutumisen kokemus, tahdottomuus, voimattomuus, avuttomuus, eristäytyneisyys 
ja yksinäisyys. Valtasuhde on tullut patsaissa esiin mm. kokoerona hyväksikäyttäjän ja 
lapsen välillä tai niin, että hyväksikäyttäjä on lasta paljon korkeammalla. Uhri on pieni, ei 
kykene pakenemaan eikä puolustautumaan tai hän on yksin, avuton ja hylätty.  

Toisinaan tunteet ovat myös hyvin ristiriitaisia. Tuskallinen hyväksikäyttökokemus on 
samalla ainoa tapa saada tuntea läheisyyttä. Tästä esimerkkinä on seuraava muovailijan 
patsaastaan antama oma tulkinta: 

’Lapsi sikiöasennossa pahnakasalla. Lapsella on henkeä ahdistava tuska. Ei voi 
hengittää. Vain tämä hyväksikäyttäjä on lähellä ja välittää minusta. Se on ainoa 
tapa että joku on lähellä.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Hyväksikäyttäjä ja uhri eivät ole kontaktissa toisiinsa eivätkä katso toisiaan. 
Hyväksikäyttäjä ei piittaa uhrin kärsimyksestä eikä hänen tunteistaan. Muovailija voi 
kokea, että muovailun kautta on saanut mahdollisuuden tarkastella omaa kokemustaan 
ikään kuin kauempaa ja tavoittaa samalla tapahtumasta uudenlaisia tunteita ja 
merkityksiä. Tämä käy ilmi esimerkiksi seuraavista kommenteista:   

’Muovailussa voi katsoa hyväksikäyttäjää kauempaa. En ole koskaan voinut 
katsoa tapahtunutta kuin omalta kannaltani.’  
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’Kun katsoin patsasta missä osana on hyväksikäyttäjä koin, että lähellä 
itsessäni on sama tunne hänen vallastaan ja tunteettomuudestaan toisen 
kärsimyksiä kohtaan.’ 

’Kaksi minua. Toinen pieni käpertynyt, häpeävä, alistunut, eristynyt. Toinen iso, 
jäykkä, vahva ja tunteeton.’ 

’Jälkeenpäin tunsin voitonriemua, kun onnistuin konkretisoimaan sitä kuvana, 
mitä tunnen.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Muovailun reflektoinnissa on tullut esiin erityisesti vihan ja inhon tunteet. ”Olen iloinen, 
että muovailun kautta sain tuoda esiin raivoa.”  Sellaisetkin ryhmän jäsenet, jotka ovat 
käsitelleet näitä tunteita torjumalla ja kieltämällä tai ”selittäneet ne pois”, ovat saattaneet 
tulla todella vihaisiksi toisen jäsenen puolesta ja samalla heille on tullut mahdolliseksi 
saada kosketus myös näihin omiin tunteisiin. Muovailu herättää usein myös voimakasta 
ahdistuneisuutta, mikä saattaa nousta esiin myöhemminkin tai kestää ryhmän jälkeen 
pidempään. Ryhmän alussa korostettu mahdollisuus saada apua ja tukea myös ryhmä 
ulkopuolelta on usein prosessin tässä vaiheessa ollut tarpeen. 

Muovailu tuottaa muovailijalle kokemuksen, että toiset tavoittavat hänen mielikuvansa ja 
tunteensa hämmästyttävän tarkasti: 

’On käsittämätöntä, miten te näitte siinä justiin sen miltä musta tuntui!’ 

’Yllättävää miten se kaikki siinä nähtiin. Ihmeellisesti tavoititte juurin sen 
minun tunteeni ja mitä itse ajattelin. Niin kuin esimerkiksi senkin, että käsistä 
pidettiin kiinni.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Esimerkkejä muovailusta 

Lattialla on kasa tyynyjä. Niiden päälle on asetettu selällään makaamaan ryhmän jäsen. 
Kädet on taivutettu pään taakse. Ryhmän reflektointeja: 

’Avuton uhri, joka suojautuu, koska polvet on yhdessä.’ 

’Helposti tulisi mieleen, että joku pitää kiinni.’ 
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’Vaikuttaa ihan kuin ristiinnaulitulta.’ 

’Hyvin hankala olo, jännittynyt olo.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Patsaan osana olevan ryhmän jäsenen kommentit: 

’Niin kuin rinnat tulisivat esille, ne tulis häväistyksi. Kädet kiinni. Ei pääse 
minnekään. Tekis mieli potkia. Hirvee olo, häväistyny olo.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Muovailijan omat kommentit reflektoinnin jälkeen: 

’Ei ole paljon lisättävää. Yllättävää miten se kaikki siinä nähtiin. Ihmeellisesti 
tavoititte juurin sen minun tunteeni ja mitä itse ajattelin. Niin kuin esimerkiksi 
senkin, että käsistä pidettiin kiinni. Halusin aina olla mahdollisimman 
näkymätön ja käpertyneenä. Rintoja ei päässyt suojaamaan. Vatsan puolelta on 
avuttomampi kuin selkäpuolelta. On ollut suuren työn takan, että opin 
nukkumaan selälläni. Pelkään yllätetyksi tulemista. Vieläkin se pelko on 
olemassa, vaikka tiedän, että mitään ei nyt tapahdu.’ 

Toisessa esimerkissä lattialla on iso säkkituoli. Sen päällä puolittain istuvassa 
makuuasennossa yksi jäsen jalat harallaan. Edessä seisoo kädet lanteilla kasvot kohti 
säkin päällä makaavaa toinen ryhmän jäsen. 

Muovailun jälkeen reflektointia: 

’Musta näyttää kuin tuolla urilla olisi häväisty olo.’ 

’Tuo toinen edustaa valtaa ja ylivoimaa, koska on niin suuri koko ero, iso ja 
pieni.’ 

’On mahdotonta puolustautua. Halvaannuttava katse.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 
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Patsaana olijoiden reflektointi: 

’Hirveä oli olla siinä jalat harallaan. Hyi, hyi, hyi! Häväisty olo. Kuinka toinen 
voi vain katsoa, vaikka se tuhoaa minut?’ 

’Tunsin olevani hyväksikäyttäjän asemassa. En halua samaistua siihen. 
Puistattava olo. Sairaita ne on. Tunsin syvää inhoa. En pysty ymmärtämään 
sellaista aikuista, joka tekee niin lapselle’. 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Muovailija kommentoi erityisesti silmiin katsomista: 

’Ei pysty katsoon silmiin. Se raivo mikä niistä silmistä tuli, se lamaannutti 
minut. Pieni sekunnin raivo, joka niistä silmistä näky piti mut hiljaisena, etten 
kertonut raiskauksesta.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Kolmannessa esimerkissä muovailija käyttää nukkeja. Maassa makaa iso sammakkotyyny 
selällään kädet ja jalat levällään. Sen jalkojen väliin asetetaan penistä kuvaava pitkulainen 
esine ja pieni nukke, joka on kiinni tässä esineessä ja pitää kättään sen päällä. 

Ryhmän reflektointia: 

’Inhottava rupisammakko pientä tyttöä kiusaamassa.’ 

’Sika, sika mieheksi. Röhnöttää tuossa kuin sika. Säälin tunteita herättää.’ 

’Inhottava tyyppi.’ 

’Pitäisi olla muita leikkikaluja.’ 

’Niin kerta kaikkiaan itsekästä. Ei ole itse millään tavalla aktiivinen.’ 

’Uhri väsähtänyt, alistunut, lannistunut.’ 

’Massiivinen olento. Ällöttävä.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 
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Muovailijan kommentit: 

’Kommentit oli osuvia. Tunnistin niitä tunteita, mitä mulla on sammakkoa 
kohtaan. Juuri noin isä heittäytyi selälleen ja meidän lasten piti rapsutella sitä. 
Se käski: Purista siitä kohtaa kovasti, niin isän olo helpottuu. Se oli niin 
inhottavaa, että itkin. Isä sanoi: Painu pois siitä vollottamasta. Ei sitä kukaan 
kestä.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Ryhmän ohjaajan muistilista. Muovailu 

 Muovailua varten on hyvä varata huoneeseen patjoja, tyynyjä ym. välineitä. 

 Esimerkki ohjeista: Tehtävänä on muovailla kuva tai patsas omasta 
hyväksikäyttötilanteestasi sellaisena kuin sen mielessäsi näet. Tarkoitus on 
tutkia, millainen kokemus hyväksikäytön kohteeksi joutuminen on sinulle 
ollut. Voit valita sen kuvan, joka ensimmäiseksi tulee mieleesi. Muovailussa 
saat käyttää kaikkea sitä materiaalia ja ihmisiä joita huoneessa on. Tätä 
materiaalia voit muokata kuin muovailuvahaa mielikuvasi mukaiseksi kunnes 
se vastaa sisäistä kuvaasi. Muovailu tapahtuu äänettömästi ilman sanoja. Voit 
korjata ”patsasta” ja muuttaa esimerkiksi ihmisten asentoja, ilmeitä, katseen 
suuntaa jne. kunnes olet tyytyväinen tulokseen. (Näytä muovailu toisen 
ohjaajan kanssa ensimerkkinä miten toisen asentoa voi muokata ilmeitä 
kasvoilla, katseen suuntaa jne. ilman sanoja) Toisten patsaaseen osallistuvien 
on oltava kuin tahdotonta vahaa ja asetuttava ja säilytettävä se asento, johon 
muovailija on hänet asettanut. Kun ”patsas” on valmis se jää paikoilleen 
joksikin aikaa. Toiset voivat tarkastella sitä eri puolilta ja ”patsaan” osana 
olevat keskittyvät tunnustelemaan omia tunteitaan, joita ”patsaan” osana 
oleminen heissä herättää. Sen jälkeen voidaan ”patsas” purkaa. Siinä olleet 
voivat ottaa mukavamman asennon, vaikkakin pysyvät vielä ”patsaan” 
paikalla ja annetuissa rooleissa. Aloitetaan keskustelu. 
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Ryhmän ohjaajan muistilista. Muovailu (jatkuu) 

 Anna ryhmän jäsenille mahdollisuus päättää, onko hän käytettävissä patsaan 
osana. Kieltäytyminen on sallittua. 

 Muovailun käsittelyn aloittavat katsojat, jotka ensin kertovat mitä ajatuksia ja 
tunteita patsaan katsominen heissä herätti. Muovailija on kuuntelijan asemassa. 
Ohjaajien kommenttien vuoro on viimeisenä.   

 Seuraavaksi patsaassa olleet voivat kertoa omista tuntemuksistaan patsaan 
osina. 

 Viimeiseksi muovailija saa kertoa, mitä ajatuksia hänellä oli, kun hän muovaili 
patsaansa, ja mitä toisten huomiot hänessä herättivät. 

 Tämän jälkeen voidaan siirtyä yhteiseen keskusteluun. Ohjaajien tavoitteena on 
tarttua muovailijan kertomassa esiin tuleviin selviytymisestä ja voimavaroista 
kertoviin puoliin. 

 Lopuksi muovailija saa kertoa, miltä muovailun tekeminen hänestä tuntui ja 
millä mielellä hän on nyt tehtävän ja keskustelun jälkeen. 

  Jos joku ryhmän jäsen kokee muovailun liian vaikeaksi tai ahdistavaksi niin, 
että kieltäytyy siitä, häneltä kysytään, mikä häntä auttaisi pääsemään tämän 
vaikeuden yli. Näistä ehdotuksista saattaa löytyä erilaisia tapoja toteuttaa 
muovailu. Periaate on se, että tämä aika on hänen käytettävissään ja ryhmän 
jäsen voi ehdottaa, miten muuten hän haluaisi sen ajan käyttää. 

 Muovailujen toteuttaminen vaatii useampia istuntoja, jotta jokainen saa oman 
vuoronsa. 

 Muovailujen jälkeen siirrytään käsittelemään elämäntarinoita. On hyvä 
muistuttaa ryhmän jäseniä jo hyvissä ajoin siitä, että he alkavat kirjoittaa omaa 
tarinaansa ja sopia, kuka varaa ensimmäisen vuoron oman tarinansa 
esittämiseen. 

 Varaudu siihen, että näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta tämä 
menetelmä tavoittaa ja herättää voimakkaita tunteita niin muovailijassa, muissa 
osallistujissa kuin sinussa itsessäsikin. 
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8.6.5 Elämäntarina 

Hyväksikäytetyllä ei ole koskaan ollut tilaisuutta kertoa omaa tarinaansa. Tabu, 
vaikeneminen ja salaisuus ovat estäneet häntä puhumasta. Lisäksi hyväksikäyttäjä omalla 
toiminnallaan luo todellisuuden, jossa lapsi alkaa uskoa, että se mitä hyväksikäyttäjä 
hänelle tekee, on oikeutettua, kuuluu asiaan ja on ”normaalia”. 

Lapsi saa kokemuksensa omakseen vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Vasta kun 
aikuinen vahvistaa hänen kokemuksensa, antaa sille sellaisen merkityksen, minkä lapsi 
voi tunnistaa ja mihin hän voi liittyä, siitä tulee hänelle todellisuutta. Muuten hän jää 
kokemuksensa kanssa yksin eikä pysty liittämään sitä omaan todellisuuteensa. Kun 
hyväksikäyttäjä esimerkiksi koskettelee lapsen sukupuolielimiä jopa toisten henkilöiden 
läsnäollessa eikä asiasta koskaan puhuta eikä kukaan siihen puutu millään tavalla, lapsi 
alkaa epäillä omaa kykyään tehdä oikeita havaintoja ja tulkita tapahtumia. 
Hyväksikäyttäjä on kuitenkin jollain tavalla tietoinen, että hän toimii väärin. Siksi hän 
tarvitsee teoilleen oikeutuksen, hän puolustelee toimintaansa ja perustelee sitä esim. 
väitteillä, että lapsi itse haluaa tällaista koskettelua ja nauttii siitä tai ettei lapselle ole tästä 
toiminnasta mitään vahinkoa, päinvastoin on hyvä opettaa hänelle, mitä seksuaalisuus on 
(”koulitaan naiseksi”). Omia ristiriitaisia tunteitaan käsitellessään hän voi myös syyttää 
tapahtuneesta lasta, lapsi onkin se osapuoli, joka on vietellyt hänet ja jolle hän ei ole 
mahtanut mitään tai jolta hän ei ole raatsinut kieltää tämän niin kovasti haluamaa leikkiä. 
Näin alkaa lapsen mielessä rakentua hyväksikäyttäjän kertomus hänestä. Hänen tarinansa 
muodostuu repaleiseksi, siinä on aukkoja, joita hän ei voi jäsentää eikä ymmärtää eikä 
hän tunnista siitä itseään. Näin hänen identiteettiinsä jää hämärää, vierasta ainesta, jota 
hän ei pysty integroimaan osaksi itseään.  

Osa hyväksikäyttäjistä kuten pedofiilit eivät pysty näkemään lapsen erilaisuutta aikuiseen 
verrattuna, vaan sijoittavat häneen aikuista seksuaalisuutta ymmärtämättä, että lapsi vasta 
on kasvamassa sitä kohti eri kehitysvaiheiden kautta. Heidän kohdallaan ei ole edes 
kysymys siitä, että he pyrkisivät ratkaisemaan omaa ristiriitaista suhdettaan lapsen 
hyväksikäyttöön, sillä heille lapsi on välttämätön ja aikuista kiihottavampi 
seksuaalikumppani. 

Useimmilla hyväksikäytetyillä on kaksijakoinen (ambivalentti) suhde hyväksikäyttäjään. 
Tämä on saattanut olla heille läheisin tai jopa ainoa läheisyyttä tarjoava aikuinen. Monesti 
hyväksikäyttötapahtumaan liittyy myös lapselle myönteisiä elementtejä kuten hellyyttä, 
läheisyyttä, hyväksytyksi ja arvostetuksi tulemisen kokemusta, usein jopa erityisaseman 
ja valta-aseman saavuttamista. Sen lisäksi, että tämä kaikki on lapselle tavattoman 
hämmentävää, se selittää myös osaltaan sitä, että lapsi hyväksyy, omaksuu ja samaistuu 
hyväksikäyttäjän hänestä tuottamaan kertomukseen. Lapsi haluaa myös suojautua 
hyväksikäyttäjän kielteiseltä puolelta eikä tahdo kohdata tässä hänestä huolta pitävässä ja 
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hänelle tärkeässä ihmisessä toista todellisuutta, sitä joka käyttää väärin hänen 
luottamustaan ja läheisyydentarvettaan välineenä omiin tarkoitusperiinsä. 

Edellä sanottu auttaa ymmärtämään, miten tärkeää on tarjota hyväksikäytetylle 
mahdollisuus tarkastella omaa identiteettiään tuottamalla itse oma kertomuksensa 
elämästään, olla itse elämäntarinansa kirjoittaja. Kertomusta tarvitaan sitomaan yhteen 
oman elämänhistorian erilaiset kokemukset ja antamaan niille jokin ymmärrettävissä 
oleva mieli (White, 1992). Jos ihminen ei onnistu luomaan tällaista ehjää (koherenttia) 
kertomusta, hän menettää otteen todellisuudesta ja voi sairastua psykoosiin (Holma, 
1999). Jopa hyväksikäyttäjän tuottama kielteisesti painottunut kertomus on parempi kuin 
joukko toisistaan irrallisia, hajanaisia kokemuksia vailla yhtenäistä, mielekästä juonta. 

Kun kaikki osallistujat ovat saaneet muovailunsa valmiiksi, ryhmässä siirrytään 
käsittelemään elämäntarinoita. Jo muutamaa istuntoa aikaisemmin ryhmässä on annettu 
ohjeeksi alkaa kirjoittaa omaa kertomusta. Ohjeissa korostetaan, että kiinnostuksen 
kohteena ei ole kirjallisten taitojen osoittaminen vaan kullekin ominainen käsittelytapa ja 
itselle tärkeät sisällölliset teemat, joita kukin haluaa käsitellä. Ryhmän jäseniä ohjataan 
käyttämään kokonaisia lauseita ja välttämään luetteloita tai ranskalaisia viivoja, jotta 
kirjoitus saisi kertomuksen muodon. Olennaista on myös se, että kukin kirjoittaa ensin 
vain itselleen, itseään varten. Vasta myöhemmin hän päättää, mitä haluaa muille kertoa ja 
jakaa yhteisesti. Elämäntarinassa on siis kaksi erilaista, merkittävää prosessia: 
kirjoittaminen ja kirjoitetun sosiaalinen jakaminen (luku 6). 

Kirjoittaminen mahdollistaa sisäisen keskustelun. Kirjoittaja käy itsensä kanssa 
keskustelua monien vaihtoehtoisten tapojen välillä, miten hän tuotostaan muovaa, esim. 
mitä hän ottaa mukaan, mitä jättää pois, mitä hän värittää myönteisesti, mitä kielteisesti ja 
mitä merkityksiä hän kokemuksilleen antaa. Kun oman mielen sisällä olevaa kirjoittaa 
paperille, sisältöön alkaa rakentua uusi suhde. Sisältö tulee näkyväksi, kirjoittaja tulee 
siitä tietoiseksi ja voi siten alkaa tarkastella sitä eri näkökulmista. Kirjoitus on myös 
dokumentti, se jää edustamaan kirjoittajan sen hetkisiä valintoja, tapaa ajatella ja tuntea. 
Siihen voi aina palata ja tarkastella sitä uudelleen. Tässä mielessä kirjoittaminen on 
enemmän kuin puhuminen. 

Sosiaalisen jakamisen keskeisin merkitys on siinä, että hyväksikäytetty saa ensimmäisen 
kerran mahdollisuuden jakaa omat kokemuksensa ryhmässä, joka ottaa hänen 
kertomuksensa vastaan, tarkastelee sitä yhdessä hänen kanssaan ja vahvistaa hänen 
kokemuksensa todellisiksi häntä kunnioittavalla tavalla. Vasta jakaminen antaa tilaa 
omille tunteille, jotka on kätketty, torjuttu, kielletty ja mitätöity ja joista puhumisen 
traumaan liittyvä syyllisyys ja häpeä on tehnyt mahdottomaksi. Usein käy niin, että 
kirjoittaja tavoittaa vasta puhuessaan hyvin voimakkaasti omat tunteensa, vaikka vielä 
tekstiä tuottaessaan hän saattoi kokea olonsa asioita viileästi ja etäämpää tarkastelevaksi. 
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Jakamisessa mahdollistuu jokin erityisen terapeuttinen, korjaava kokemus, kun ryhmän 
jäsen tulee kokemuksineen nähdyksi, kuulluksi, vastaanotetuksi ja hyväksytyksi, kun nyt 
päinvastoin kuin hyväksikäytön tapahtuessa ympärillä olevat ihmiset vahvistavat nämä 
kokemukset todellisiksi ja ovat valmiita tarkastelemaan niitä yhdessä. Häpeästään 
huolimatta kertoja saa osakseen kunnioitusta, arvostusta ja myötätuntoa. Ryhmän 
ohjaajan tehtävä on tässä keskeinen, hän toimii muille mallina ja kannustajana poimia 
kertomuksesta esiin ne puolet, joissa kertojan taidot, osaaminen, voimavarat ja 
selviytyminen tulevat näkyviin (luku 6). 

Suhde kirjoittamiseen on ihmisillä hyvin erilainen. Joku on tottunut käyttämään sitä jo 
pitkältä ajalta esim. kirjoittamalla päiväkirjaa, joillekin se on välineenä täysin vieras ja 
vaatii korkean kynnyksen ylittämistä. Monien mielessä on suurena esteenä pelko omasta 
taitamattomuudesta ja kömpelyydestä, mitä ehkä kouluajoilta peräisin olevat kokemukset 
virheiden tekemisestä ovat vahvistaneet. Tästä huolimatta kahta poikkeusta lukuun 
ottamatta kaikki ovat kirjoittaneet elämäntarinansa ja kokeneet sen hyvin merkittävänä ja 
antoisana. 

Koska elämäntarinalla on niin tärkeä osa ryhmäterapiassa, sille on varattu tavallista 
enemmän aikaa. Kukin ryhmän jäsen saa käyttää oman kertomuksensa käsittelyyn yhden 
kokonaisen istunnon. Käsittelytapa on sama kuin piirtämisessä ja muovailussa, 
kerrottuaan elämäntarinansa esittäjä kuuntelee ensin muiden kommentointia, saa sitten 
oman puheenvuoronsa ja lopuksi käydään yhteistä keskustelua. Samoin kuin muissakin 
menetelmissä tilanne päättyy katsaukseen, miltä kirjoittajasta tuntui toteuttaa tämä 
tehtävä. 
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Ryhmän ohjaajan muistilista. Elämäntarinat. 

 Elämäntarinan käsittelyä varten varataan jokaiselle ryhmän jäsenelle koko 
istunto. 

 On hyvä sopia kuka seuraavaksi on vuorossa. 

 Elämäntarina kirjoitetaan itseä varten. Elämäntarinan esittäjä saa itse päättää, 
mitä hän kirjoittamastaan tarinasta muille kertoo. 

 Tarina on kirjoitettava kokonaisin lausein, ei luetteloa tapahtumista 
ranskalaisin viivoin. 

 Esittäjä lukee itse tarinansa toisille. Toiset kuuntelevat eivätkä kysy tai 
keskeytä. 

 Tarinan esittäjä siirtyy sen jälkeen kuuntelijaksi ja kuulijat alkavat keskustella 
kuulemastaan ja sen herättämistä ajatuksista ja tunteista. Ohjaajat kertovat 
omista ajatuksistaan viimeisenä ja suuntaavat huomionsa selviytymisestä 
kertoviin kohtiin tarinassa. 

 Yhteinen keskustelu. Ohjaajien mielenkiinto suuntautuu niihin asioihin, joissa 
tarinan kertoja katsoo edistyneensä omassa toipumisprosessissaan, ja sen 
pohdintaan millaisia askeleita hän suunnittelee tulevaisuudessa ottavansa 
tavoitteitaan kohti. 

 Lopuksi tarinan esittäjä saa kertoa, miltä elämäntarinan kirjoittaminen hänestä 
tuntui ja mitä siitä käyty keskustelu hänessä herätti. 

 Viimeistä edellisellä kerralla jaa jäsenille täytettäväksi kyselylomakkeet. 
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8.6.6 Lopettaminen 

Minkä tahansa ryhmän toiminnassa on aloittamisen lisäksi syytä kiinnittää erityistä 
huomiota tapaan, jolla se päätetään. Tämän kaltainen terapiaryhmä merkitsee lähes 
kaikille hyvin voimakkaiden tunteiden aktivoitumista ja ainutkertaista kokemusta itselle 
kipeiden asioiden jakamisesta. Ryhmän loppuminen herättää siis yleensä haikeutta ja 
surua luopua jostain hyvästä ja arvokkaasta. Tätä ilmaisee joissakin ryhmissä ilmennyt 
halu tavata vielä jälkeenpäin ja pitää jäsenten kesken yhteyttä toisiinsa. Terapiaryhmän 
seurauksena näyttää käyvän niin, että ryhmän tapa tukea, antaa myötätuntoa, kannustaa ja 
rohkaista sisäistyy osallistujan omaksi voimavaraksi, jonka hän saa avukseen ryhmän 
ulkopuolellakin. Hän voi ikään kuin kuulla ryhmän äänen, joka antaa hänelle voimia ja 
rohkeutta viedä eteenpäin omaa toipumisprosessiaan: 

’Sillä hetkellä ihan kuin olisin kuullut mitä ryhmä olis ehdottanut minun 
tekevän.’ 

’Silloin mä kyllä arvasin, mitä te olisitte sanoneet.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Ryhmäprosessiin osallistuminen merkitsee myös vaativaa psyykkistä työskentelyä. 
Olemme halunneet tehdä ryhmän päätöstapahtumasta juhlan. Tällä haluamme korostaa, 
että jokainen osallistuja on tehnyt työtä itsensä kanssa ja nyt on aika juhlistaa niitä 
saavutuksia, joihin kukin on yltänyt. Koko prosessin ajan olemme ohjaajina pyrkineet 
nostamaan esiin ja vahvistamaan osallistujien voimavaroja ja kykyä selviytyä, joten juhla 
noudattaa samaa periaatetta. Ryhmän tavoitteena on ollut avata mahdollisuuksia luoda 
”uhrin tarinan” rinnalle vaihtoehtoisia kertomuksia selviytyjästä, joka on itse elämänsä 
ohjaimissa ja on subjekti, joka tekee valintoja eikä kohde, jolle asiat vain tapahtuvat. 
Tämän tavoitteen toteutumista on aihetta juhlia.  

Juhla avataan kohottamalla tervetulo- ja onnittelumalja osallistujille. Lisäksi on katettu 
kahvitarjoilupöytä, joka on koristeltu vuoden aikaan sopivalla tavalla. Osallistujille on 
edellisellä kerralla jaettu loppuarvioinnin kyselylomakkeet, jotka nyt kootaan. 
Keskustelun pääteemana on terapiaryhmän toteutumisen arviointi, millainen kokemus 
siitä kullekin on tullut, miten työskentelyn tulokset näkyvät omassa elämässä ja millaisin 
askelin kukin aikoo edetä. Myös ryhmän yhteistä työskentelyä ja toimintatapoja 
arvioidaan ja pohditaan, olisiko jotain ollut hyödyllisempää tehdä toisin.  

Parannusehdotuksina ryhmissä on tavallisimmin tuotu esiin terapian keston pidentäminen 
lisäämällä istuntoja tai istunnon tuntimäärää. Joskus on ehdotettu jatkoryhmää, joka 
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alkaisi noin vuoden kuluttua edellisestä. Toiveina on ollut myös erilaisten sanattomien 
menetelmien käyttäminen kuten musiikki-, tanssi- ja taideterapia tai selvästi tiettyihin 
teemoihin keskittyvä jatkotyöskentely esim. oman seksuaalisuuden tai vihan tunteiden 
käsittely. Osallistujat ovat antaneet palautetta, että ryhmän käynnistämisvaihetta ei ole 
syytä jatkaa kahta ensimmäistä kertaa pidemmälle, ts. uusia jäseniä ei kannata enää toisen 
kerran jälkeen ottaa mukaan. Lisäksi he ovat ehdottaneet jäsenten puolisoille omaa 
ryhmää terapiaprosessin aikana, jossa nämä saisivat tietoa hyväksikäytöstä ja sen 
vaikutuksista ja tukea omalle jaksamiselleen. 

Lopuksi kiitämme osallistujia yhteistyöstä ja hyvästelemme heidät. Samalla muistutamme 
seurantatapaamisesta puolen vuoden kuluttua, minne he tulevat saamaan kutsukirjeen. 

 

Ryhmän ohjaajan muistilista. Lopetuskerta. 

 Varaa lopetuskertaa varten tarjoilua: esimerkiksi poreilevaa virvokejuomaa 
maljoja varten, kahvia, teetä, kahvileipää ja pöydän juhlistavia koristeita. 
Muista etukäteen tarkistaa mahdolliset ruoka-aineallergiat. 

 Kokoa täytetyt kyselylomakkeet. 

 Muistuta tulevasta palauteistunnosta puolen vuoden kuluttua. Kutsut tullaan 
lähettämään lähempänä tapaamisajankohtaa. 
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8.6.7 Seuranta- ja palautekerta 

Terapiaryhmä on pitkä prosessi, jossa osallistuja saa muutostyöskentelynsä alulle. Sen 
päätyttyä on kiinnostavaa nähdä, kuinka kestäviä muutokset ovat pidemmällä aikavälillä. 
Toiseksi osallistujalle on merkityksellistä saada jakaa oma edistymisensä niiden ihmisten 
kanssa, jotka ovat olleet todistamassa hänen kehittymistään alkuhankaluuksista asti ja 
parhaiten tietävät, mitä edistysaskelten ottaminen on häneltä vaatinut. Muutoksen 
pysyvyyden edellytyksenä on sen saama riittävä sosiaalinen vahvistus (White, 1992). 
Juuri tätä tavoitetta ryhmän seuranta- ja palautekerta palvelee.  

Seurantakokoontuminen on tärkeä, mutta luonteeltaan erilainen kuin terapiaryhmän 
tapaamiset. Sen alkuun on järjestetty kahvitarjoilu. Tällä haluamme välittää tilanteen 
sosiaalista luonnetta, jossa noudatamme perinteistä kansallista kulttuuriamme ja jonka 
myötä ryhmän ohjaaja muuttuu enemmän tilaisuuden emännäksi ja osallistujat 
kutsuvieraiksi. Tapahtuma saa ”mitä sinulle nyt kuuluu” -keskustelun sävyä. 

Seuranta- ja palautekerran tavoitteena on kuulla kunkin osallistujan sen hetkisestä 
tilanteesta ja saada palautetta, millaisia edistysaskeleita he ovat ottaneet ja miten 
mahdolliset muutokset näkyvät heidän arkielämässään. Terapiaryhmän alussa ja lopussa 
osallistujat ovat arvioineet omaa tilannettaan kolmella eri kyselylomakkeella (luku 11). 
Näistä arvioinneista on laskettu summapistemäärät, jotka esitetään graafisesti niin, että 
kukin näkee oman sijoittumisensa sekä alussa että lopussa. Tulosten pohjalta käydään 
keskustelua, mistä ne osallistujien mielestä kertovat ja miten he niitä tulkitsevat. Viime 
aikoina olemme alkaneet kokeilla nykytilanteen tarkastelua myös kuvan avulla. 
Osallistujat ovat seurantaistunnossa uudelleen piirtäneet oman kuvansa ja ovat siten 
voineet katsoa, onko nyt piirretyssä kuvassa havaittavissa eroja ryhmän aikana tehtyyn 
kuvaan verrattuna. Vertailemalla kuvia heillä on mahdollisuus tutkia, heijastaako uusi 
kuva jotain omassa identiteetissä meneillään olevaa tai ehkä jo tapahtunutta muutosta. 



 

134 

 

Ryhmän ohjaajan muistilista. Palauteistunto. 

 Järjestä palauteistuntoon kahvitarjoilu. 

 Alku- ja loppukyselyjen arviointia graafisten kuvaajien kautta. 

 Keskustelu ryhmän vaikutuksista, kunkin elämäntilanteesta, 
edistymisestä ja kuulumisista. 

 Varaa aikaisemmin piirretyt omat kuvat tätä istuntoa varten ja 
tarvikkeet uuden kuvan piirtämiseen. 

 Uuden oman kuvan piirtäminen ja sen vertailu entiseen. 
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9 TERAPEUTTINA TOIMIMINEN 

Työskentely hyväksikäyttöilmiön parissa on vaativaa mutta myös mielenkiintoista. 
Tutustuminen aiheeseen vie työntekijän maailmaan, josta hän ei ole aikaisemmin ehkä 
tiennyt mitään: siellä aikuiset eivät pidäkään lapsista huolta, vaan kohtelevat heitä 
välinpitämättömästi, väärin ja julmasti. Läheisyyden, välittämisen ja rakkauden nimissä 
tai avoimen vihamielisesti vahvempi käyttää valtaansa puolustuskyvytöntä ja häneen 
riippuvuussuhteessa olevaa lasta kohtaan toimien määrätietoisesti ja tarkoituksellisesti tai 
toisinaan myös raivonsa puuskassa piesten, lyöden ja solvaten. Aikuisuuteen kuuluva 
seksuaalisuus tunkeutuu lapsen maailmaan eikä hän voi käsittää sitä, hän ymmärtää vain, 
että tapahtuu jotain pahaa ja hyvin hämmentävää. Lapsen kokema pelko, avuttomuus, 
hätä, ahdistus, häpeä ja syyllisyys nousevat heidän kertomuksissaan työntekijää vastaan 
hätkähdyttävinä ja järkyttävinä, omaa inhimillisyyttämme syvästi pohtimaan 
pysähdyttävinä kauhukuvina.  

9.1 Työn vaikutukset terapeuttiin 

Jokainen työ muovaa tekijäänsä. Walker (1992) toteaa, että hyväksikäytetyt kokevat 
itsensä usein yksinäiseksi, vieraantuneeksi ja erilaiseksi ja heidän kanssaan työskentelevät 
jakavat nämä tunteet. Terapeutti joutuu kohtaamaan maailman, joka on useimpien 
ihmisten kokemuksen ja käsityskyvyn ulottumattomissa. Kun kerran on vieraillut tässä 
maailmassa, sen olemassaoloa ei voi enää kieltää tai olla välittämättä siitä. Paluuta 
tietämättömyyteen, takaisin ”tavallisten ihmisten maailmaan” ei ole, vaikka tietoisuus 
tuottaisi kuinka suurta ahdistusta tahansa. Terapeutissa voi herätä myös syyllisyyden 
tunteita ikään kuin hänellä ei olisi oikeutta nauttia ja kokea helpompaa elämää. 
Riittämättömyyden ja toivottomuuden tunteet ovat tavallisia, sillä työ on uuvuttavaa ja 
voimille käyvää. Siksi terapeutin on tarpeen tietoisesti etsiä keinoja pitää yllä omaa 
toivoaan.  

Hyväksikäytettyjen auttajat kohtaavat omien rajojensa ylläpitämisen pulmia (Walker, 
1992). On välttämätöntä osata sanoa ei ja vastustaa kiusausta antaa aina vain enemmän. 
Kukaan ei voi ottaa pois asiakkaittensa kipua ja tuskaa eikä täyttää kaikkia heidän 
tarpeitaan. Heitä ei auta lainkaan, jos he tuntevat vahingoittaneensa auttajaansa tai 
näännyttäneensä hänet tai että he ovat onnistuneet murtautumaan tämän rajojen 
sisäpuolelle. Tämä merkitsee ainoastaan heidän aiempien kokemustensa toistumista 
omien rajojen rikkomisesta ja väärinkäyttämisestä. Jos näin käy, he ovat yksinkertaisesti 
vain toistaneet vanhaa toimintamallia sen sijaan että olisivat tulleet autetuiksi ja 
rohkaistuneet käyttämään uudenlaisia käyttäytymistapoja. Terapeutin on tunnistettava ja 
myönnettävä vaikeutensa realistisesti, mutta myös työnantajan on nähtävä ne ja 
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huolehdittava siitä, että tämän tyyppisiä asiakkaita ei kenelläkään työntekijällä ole liikaa. 
Asiakastapausten purkamiselle, koulutukselle, konsultaatiolle ja työnohjaukselle on 
varattava riittävästi aikaa ja rahaa. Myös toimipisteitten on tunnistettava omat rajansa, 
kuinka paljon näitä asiakkaita ne pystyvät kunnolla hoitamaan. 

Työ hyväksikäytettyjen auttamiseksi vaikuttaa auttajan omiin ihmissuhteisiin monella 
tavalla (Walker, 1992). On tärkeää, että hänellä on riittävän läheisiä ja toimivia 
ihmissuhteita, joissa hänellä itsellään on mahdollisuus saada huolenpitoa, rakkautta ja 
tukea. Läheisten ihmisten olisi hyvä tietää, että tämä työ on hyvin kuormittavaa ja voi 
aiheuttaa stressiä ja ahdistusta enemmän kuin mitä terapeutti on valmis myöntämään 
kumppanilleen tai edes itselleen. Läheisimmässäkin ihmissuhteessa luottamuksellisuus 
voi kärsiä, jos auttaja alkaa nähdä asioita hyväksikäyttömaailman tavalla, jossa mikään ei 
ole sitä, miltä se näyttää. Suhde omiin lapsiin voi myös muuttua, jos auttaja alkaa pitää 
maailmaa vaarallisempana kuin hän on aikaisemmin luullutkaan. Hänestä voi tulla 
ylisuojeleva lastensa suhteen samoin kuin hyväksikäytetyistäkin usein vanhempina tulee. 

9.2 Huolenpito itsestä ja työkyvystä 

Terapeutin on tarpeen pitää hyvää huolta itsestään (Chew,1998). Omasta hyvinvoinnista 
huolehtiminen auttaa häntä toimimaan eettisesti korkeatasoisella tavalla ja estää häntä 
sortumasta asiakkaansa rajojen rikkomiseen tai muihin terapeuttisiin virheisiin.  
Voidessaan itse hyvin hän on kykenevämpi auttamaan asiakastaan ja saa samalla itselleen 
tarpeellista suojaa loppuun palamista vastaan. Chew pohtii myös vastatransferenssin 
merkitystä ja toteaa sen yhdeksi terapiatyön kuormittavuuden lähteeksi. Siitä on kuitenkin 
myös paljon hyötyä ja siksi sitä olisi opittava hallitsemaan. Vastatransferenssin kautta 
terapeutti saa tärkeää tietoa ja vihjeitä asiakasta hyödyttäviin interventioihin, se tarjoaa 
merkittäviä johtolankoja asiakkaan psykologisesta tilanteesta ja auttaa terapeuttia 
lisäämään omaa itsetuntemustaan itsehavainnoinnin avulla. Tämä kaikki kehittää myös 
auttajan empatiakykyä. 

 Terapeutin on huolehdittava itsestään pitääkseen työnsä laadukkaana mutta myös 
säilyttääkseen henkilökohtaisen terveytensä ja hyvinvointinsa (Webb & Leehan, 1996). 
Jokaisen hyväksikäyttöilmiön parissa työskentelyä harkitsevan onkin hyvä pohtia 
päätöstä ryhtyä terapeutiksi ja olla tietoinen työn stressaavuudesta ja kuluttavuudesta. 
Pitkin matkaa on yhtä lailla tarpeen tarkkailla omaa tilannettaan ja tunnistaa niin fyysiset, 
psyykkiset kuin emotionaalisetkin uupumisen merkit: niska-, selkä- ja päänsäryt, 
unihäiriöt, väsymys, ruokahaluttomuus, runsas alkoholinkäyttö, kiinnostuksen 
katoaminen harrastuksiin tai sosiaalisiin suhteisiin ja työnilon menettäminen voivat kertoa 
lähestyvästä loppuun palamisesta. Suositeltava käytäntö on kerran viikossa tai ainakin 
kerran kuukaudessa tehdä katsaus omasta ajankäytöstä, kertyykö ylityötunteja ja miten 
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työn suhde perheen parissa vietettävään aikaan ja vapaa-aikaan jakautuu. Hyväksi on 
myös vaihdella asiakaskuntaa niin, ettei työ keskity pelkästään erilaisiin traumoihin. 
Samoin on virkistävää tehdä ammatillisesti erilaisia tehtäviä kuten terapiatyön ohella 
kouluttaa, konsultoida, osallistua seminaareihin ja kongresseihin, kirjoittaa artikkeleita, 
tehdä tutkimustyötä tai osallistua projekteihin, joissa pääpaino on elämän positiivisten 
puolten edistämisessä. Uskonto ja hengelliset arvot ovat monille tärkeitä.      

Webb ja Leehan (1996) korostavat, että terapeutin on välttämätöntä erottaa yksityinen ja 
ammatillinen elämä selvästi toisistaan. Hyväksikäytetyt vetoavat auttamistyötä tekevään 
ihmiseen monin tavoin, mutta joillakin heistä voi olla tarpeita, joita kukaan yksittäinen 
ihminen ei voi koskaan täyttää. Silloin on erityisen tärkeää, että terapeutti ei yritä antaa 
enemmän kuin hänelle itselleen tai hänen perheelleen on terveellistä. Ylilyönnit johtavat 
vain hyväksikäytetyn uusiutuvaan uhrikokemukseen, hän kokee tulleensa petetyksi ja 
hylätyksi, jos terapeutti ensin pyrkii vastaamaan kaikkiin toiveisiin ja sitten uupuessaan 
alkaa vetää rajoja. Tarkkana on oltava myös sen suhteen, mitä kaikkia tunteita ja 
reaktioita hyväksikäyttökertomukset meissä herättävät. Joudumme jakamaan 
hyväksikäytettyjen kanssa saman kieltämisen, syyllisyyden, raivon, kauhun, häpeän ja 
surun, heidän kokemuksensa voivat herättää meissä inhoa ja halun sulkea korvat 
kokonaan tai päinvastoin uteliaisuutta jopa siinä määrin, että alamme tirkistellä heitä. 
Saatamme tuntea houkutusta ryhtyä heidän vapauttajakseen tai alkaa hoivata heitä 
ammatilliset rajat ylittäen. Omat reaktiomme ja tunteemme voivat olla voimakkaampia 
kuin hyväksikäytetyllä itsellään, jolloin saatamme kuormittaa häntä niillä. Niinpä onkin 
välttämätöntä, että meillä on säännöllinen mahdollisuus käsitellä omia tunteitamme joko 
kollegan tai työnohjaajan kanssa voidaksemme huolehtia omasta emotionaalisesta 
tasapainostamme ja varmistaaksemme asiakkaillemme heidän ansaitsemansa hyvän 
kohtelun.  

9.3 Postmoderni terapeutti 

Omaksumamme ajattelu- ja toimintatavan mukaan terapeutin tehtävänä on rakentaa 
puitteita sellaiselle keskustelulle asiakkaan kanssa, jossa mahdollistuu hänen 
elämäntilanteensa ja hänen ongelmallisiksi kokemiensa asioiden tarkastelu merkitysten 
kautta, kertomuksina, jotka avaavat joitakin ovia ja sulkevat toisia. Terapeutti ei tiedä, 
millaiseksi ihmiseksi asiakkaan on kehityttävä, millaisia valintoja hänen tulee tehdä tai 
miltä terapian tavoiteltu lopputulos näyttää. Kaikissa näissä ratkaisuissa subjekti ja 
päätöksentekijä on asiakas itse. Terapeutti voi tietysti kertoa hankkimiensa tietojen, 
taitojen ja elämänkokemuksen perusteella omat käsityksensä, hän vastaa hänelle tehtyihin 
kysymyksiin ja voi ideoida erilaisia ratkaisuja, mutta hän ei määrittele asiakkaansa 
puolesta, miten tämän tulee edetä. Sitä voidaan pohtia yhdessä ja ryhmäterapiatilanteessa 
tavallisesti avaten keskustelu kaikkia jäseniä koskevaksi. Tämän työotteen olemme 
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kokeneet innostavana ja vapauttavana, se on mahdollistanut oman luovuutemme ja 
voimavarojemme käyttöön ottamisen ja tällä tavalla se on toiminut vastalääkkeenä 
uupumiselle. 
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10 TIE TOIPUMISEEN 

10.1 Toipumisen kivijalka 

Seksuaalista hyväksikäyttöä koskevassa kirjallisuudessa huomio on usein suuntautunut 
kokemuksen aiheuttamiin vaikutuksiin ja vaurioihin. Puhutaan hyväksikäytön uhrista ja 
hänen monella eri tavalla esiin tulevista oireistaan, ongelmistaan ja häiriöistään. Tässä 
yhteydessä tavallisesti käytetty kieli määrittelee traumaattisten kokemusten jättämät jäljet 
patologisiksi ilmiöiksi, joihin silloin on luonnollista vastata parantamalla ja 
tervehdyttämällä sitä, mikä on sairasta.  

Aloittaessamme ryhmäterapiatoimintaamme olimme saaneet vaikuttavia virikkeitä 
sosiaalisesta konstruktionismista, kielen merkityksestä ja narratiivisuudesta. Tästä 
viitekehyksestä johtuen valitsimme omaksi lähestymistavaksemme näkemyksen, jossa 
hyväksikäyttökokemuksen seuraukset ihmisen elämässä määritellään hänen 
selviytymisstrategiakseen, hänen tavakseen löytää ratkaisu tilanteeseensa ja hänen 
yrityksekseen elää kokemustensa kanssa. Hyväksikäyttö on ihmiselle traumaattinen ja 
vahingoittava kokemus, jota jokainen hyväksikäytetty yrittää omalla tavallaan käsitellä. 
Ilman apua nuo käsittelytavat voivat kuitenkin muodostua elämää hankaloittaviksi ja 
rajoittaviksi taakoiksi. On hyvin ymmärrettävää, että pienellä lapsella on käytettävissään 
varsin vähän keinoja ratkaista vaikeaa tilannettaan, ja jos hän jää yksin eikä 
myöhemminkään saa apua, vallitseviksi selviytymistavoiksi voi jäädä esimerkiksi yritys 
sulkea kokemus kokonaan pois tietoisuudesta, pyrkimys alituisesti miellyttää muita ja 
ikään kuin ostaa heiltä hyväksyntää ja oman olemassaolon oikeutus tai vaikea 
ahdistuneisuus, masentuneisuus ja itsensä kokeminen läpikotaisin pahaksi ja 
epäonnistuneeksi ihmiseksi. Uskomuksemme mukaan voimme siis auttaa ihmistä hänen 
toipumisprosessissaan, kun tutkimme hänen oireina ja ongelmina kokemiaan ilmiöitä 
yrityksinä selviytyä ja tulla toimeen vaikeiden kokemustensa kanssa. Samaa näkemystä 
edustaa myös mm. Briere (1992). 

Toinen ajatteluumme ja toimintaamme merkittävästi vaikuttanut suuntaus on 
voimavarakeskeisyys. Se näkyy tavassamme kiinnittää huomio ihmisen kykyihin, 
taitoihin, osaamiseen ja edistymiseen ja korostaa näitä puolia erityisesti silloin, kun hän 
itse unohtaa, ei huomaa tai vähättelee niitä. Pidämme mielessämme, että jokaisesta 
tapahtumasta voi kertoa useampia vaihtoehtoisia kertomuksia, ja pyrimme suuntaamaan 
valokeilan sinne, missä näkymättömiin ja piiloon jääneitä voimavaroja voi löytää. 
Olemme kiinnostuneita myös poikkeuksista, jotka antavat mahdollisuuden kyseenalaistaa 
omaa toimintakykyä tukahduttava ja kielteisesti värittynyt kertomus. Tämä 
lähestymistapamme toimii myös mallina ryhmän jäsenille, jotka näyttävät pian 
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omaksuvan sen puhuessaan toinen toisilleen. Ryhmään syntyy tällä tavalla voimavaroja 
etsivä, arvostava ja vapauttava puhekulttuuri. Käsityksemme mukaan tämä auttaa ja 
edistää toipumista vahvistamalla kunkin omaa toimijuutta ja sellaista 
identiteettikertomusta, jossa oma kompetenssi on näkyvästi läsnä. Toimijuuden tunnon 
palauttaminen on siis keskeinen terapeuttisen työskentelymme tavoite (Wahlström, 2001). 
Pyrimme auttamaan ryhmän jäseniä löytämään toimivampia, heille tyydyttävämpää 
elämää mahdollistavia selviytymiskeinoja vanhojen tilalle. Silloin kompetenssi on 
tarpeen, sillä ilman tunnetta omasta kyvykkyydestään ihminen ei pysty etsimään 
vaihtoehtoisia ratkaisuja (Diamond & Liddle, 1999). Muuan ryhmän jäsen kuvaa 
palauteistunnossa omaa toipumistaan näin: 

’Ensimmäisen kerran tiedän, mitä haluan. Osaan sanoa vastaan. Aikaisemmin 
ajelehdin. Itsetuntoni on lisääntynyt. Olen päässyt ajatusteni herraksi.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Ihmisen toimijuutta on syytä vahvistaa myös siksi, että traumaattisten kokemusten 
kertaamisen sellaisenaan, ilman selviytymisnäköalaa, tiedetään altistavan ihmisen vain 
eläytymään uudelleen vaurioittaviin tapahtumiin (Penn, 1998, White, 1995, 2000, luku 6). 
Voimavarojen näkeminen ja vaihtoehtoisen kertomuksen tuominen sinne, missä 
hyväksikäytetty kuvaa itseään tapahtumaan syylliseksi, häpeän ja pahan kyllästämäksi 
hylkiöksi tai elämässään jatkuvasti alistuvaksi, mitättömäksi ja voimattomaksi 
heittopussiksi, jota kuka tahansa saa ja voi kohdella miten vain, on näkemyksemme 
mukaan toipumiselle välttämätöntä. Siksi olemme pyrkineet tarttumaan kaikkiin vihjeisiin 
kätköön jääneistä resursseista ja nostamaan näkyviin ne vaihtoehdot ymmärtää, tulkita ja 
tehdä johtopäätöksiä, jotka vahvistavat kunkin käsitystä itsestään oman elämänsä 
subjektina, selviytyvänä ja toimintakykyisenä ihmisenä. 

Hyväksikäyttökokemukseen liittyy monia hyvin vaikeita ja kielteisinä koettuja tunteita. 
On tavallista, että kohdatessamme ikäviä, hankalia ja ehkä kiellettyinäkin pitämiämme 
tunteita yritämme suojautua niiltä kieltämällä, torjumalla tai mitätöimällä ne. Jos tunteet 
pääsevät tietoisuuteemme ja tunnistamme ne, yritämme löytää jonkin tavan käsitellä niitä 
ja lievittää vaikeaa oloamme. Saatamme joutua voimakkaan tunnepurkauksen valtaan, 
alkuperäiset tunteet voivat naamioitua ja näyttäytyä muuntuneina tai siirtyä kokonaan 
muuhun yhteyteen pois todellisilta syntysijoiltaan. Saatamme alkaa pitää tunteitamme 
vihollisina haluten joko paeta niitä tai käydä taistelemaan niitä vastaan. 
Hyväksikäyttökokemus voi herättää myös toistensa kanssa täysin vastakkaisia ja 
ristiriitaisia tunteita, mikä on omiaan hämmentämään mieltä ja monimutkaistamaan 
tunteiden käsittelyä entisestään.  
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Tunteet ovat kuitenkin perustavaa laatua olevalla tavalla osa ihmisen elämää, niin 
psyykkistä kokemusmaailmaa kuin biologista, neurofysiologista aivotoimintaa (Goleman, 
1997). Aivojen rakenne ja se, että tunnetieto on salamannopeaa, on taannut ihmislajin 
säilymisen evoluution pitkinä vuosituhansina. Kaikki tunteet ovatkin itsessään ihmiselle 
tärkeitä ja tarpeellisia, ne eivät ole rationaalisia tai irrationaalisia, eivät hyviä tai pahoja, 
vaan viestintuojia ja tiedonkuljettajia (Toskala, 2000). Jokainen tunne kertoo meille 
jostain ja välittää jonkin viestin. Tämän ajattelutavan mukaisesti olemme pyrkineet 
avaamaan ryhmässä tilaa kaikille erilaisille tunteille, saamaan esiin tunteiden koko kirjon, 
ja löytämään keinoja ilmaista jokaista tunnetta. Olemme halunneet tehdä myös vaikeista 
ja pelottavista tunteista tutustumisen arvoisia kumppaneita. Palauteistunnossa olemme 
kuulleet mm. seuraavia kommentteja: 

’Jos nyt mulle tulee tuskaa, yritän miettiä, mitä se haluaa mulle kertoa. Tuska 
on ystävä.’ 

’Mulle oli tärkeää oppia nimeämään omia tunteita ja kertomaan, miltä musta 
tuntuu. Pelkään, että kun ryhmä loppuu, meen taas taaksepäin.’  

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Yhtenä virikkeenä omassa työskentelyssämme on ollut ruotsalaisen Anders Nymanin 
(1994) kehittämä ohjelma seksuaalisesti hyväksikäytettyjen poikien hoitamiseksi. 
Mallissa on kiteytetty neljään kirjaimeen hoidon keskeiset periaatteet (DESA). D tulee 
sanoista ”describe the abuse”. Antamalla sanat tapahtuneelle hyväksikäyttökokemukselle 
luodaan todellisuutta, kertomus on siis olennainen osa toipumista. E viittaa sanoihin 
”express feelings about the abuse”. Hyväksikäyttökokemuksiin liittyvien tunteiden 
ilmaiseminen on toinen toipumisen keskeisistä edellytyksistä. S tarkoittaa kehotusta ”say 
no”. Hyväksikäytetyn on hankittava takaisin kykynsä sanoa ei ja pitää huolta rajoistaan. 
Tähän liittyy taito tunnistaa itselle hyvää merkitsevät kosketukset ja erottaa ne 
vahingollisista, huonoista kosketuksista, mikä näkyy kykynä pitää puoliaan ja suojella 
oman ruumiinsa koskemattomuutta. A merkitsee ”accept and go on”. Hoidon portaissa 
tämä on viimeinen askel toipumiseen, hyväksikäyttökokemus hyväksytään osaksi omaa 
elämää, sitä ei unohdeta eikä kielletä, vaan surraan sen aiheuttamat menetykset ja 
sisällytetään se yhtenä kokemuksena muiden joukossa omaan historiaan. 
Terapiaryhmässämme tällaista edistymistä kuvaa hyvin erään osallistujan käyttämä 
ilmaisu:  

’Ennen olin hyväksikäytetty nainen L. Nyt olen nainen L, joka on kokenut mm. 
hyväksikäyttöä.’  

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot)  
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Jokainen ryhmän jäsen rakentaa omaa tietään kohti toipumista ja etenee sillä itselleen 
sopivalla tavalla. Terapeutteina olemme omaksuneet näkemyksen, että istunnosta 
poisjääminen tai terapian keskeyttäminen kertovat jotain siitä vauhdista, jolla ihminen 
kokee hyväksi jatkaa työskentelyään. Ajattelemme niin, että jokaisella meistä on ikään 
kuin sisäinen annostelija tai säätelijä, joka pysäyttää meidät, jos vauhtimme on vaarassa 
kasvaa liian suureksi. Poisjääminen tai keskeyttäminen ilmaisevat siis ihmisen kykyä 
kuunnella itseään, suojella itseään liian voimakkaalta kivulta ja hallita omaa 
edistymistään sopivan mittaisilla askelilla. Näissä tilanteissa pyrimme luonnollisesti 
käymään asianomaisen kanssa keskustelun, jossa hänellä on mahdollisuus kertoa, mistä 
on kysymys ja tehdä oma ratkaisunsa rauhassa. Kokemuksemme mukaan toisinaan käy 
myös niin, että ihminen arvioi myöhemmin ajankohdan itselleen sopivammaksi ja voi 
aloittaa ryhmäterapian uudelleen. Tärkeää on keskustella myös siitä, onko jokin muu 
terapiamuoto jollekulle toimivampi ja hänen toipumistaan enemmän edistävä. 

10.2 Kertominen tapahtuneesta 

Hyväksikäyttökokemus, joka jää ihmisen kokemusvarastoon sanattomana, voimakkaita ja 
vaikeita tunteita sisältävänä elämysrykelmänä, ei jäsenny eikä liity osaksi hänen 
elämäntarinaansa. Toipuminen pääsee alkuun vasta, kun kokemusta voi alkaa katsella ja 
tutkia, kun ihminen saa sanoja kuvatakseen tapahtunutta, sen merkityksiä ja vaikutuksia 
omaan elämäänsä ja omaa suhdettaan siihen. Sanojen ja kokemuksesta kertovan äänen 
löytäminen on ensimmäinen askel toipumisen tiellä. Kun ihminen sanoo asioita ääneen, 
niistä tulee aivan eri tavalla todellisia myös hänelle itselleen kuin hänen vain ajatellessaan 
niitä omassa mielessään: ”Ääneen kun sen sanoo, se on niin erilainen kuin sisällä 
tuntuu”' (Ryhmäistuntojen muistiinpanot). Tätä vahvistaa myös Walkerin (1992) 
havainto hyväksikäytettyjen kokemuksesta, että haastatteluissa heille annettiin ääni, joka 
oli heiltä aikaisemmin kielletty. 

Traumaattisesta kokemuksestaan kertova ihminen joutuu väistämättä kohtaamaan samat 
tuskalliset tunteet, jotka tapahtuma-aikaan olivat ajankohtaisia. Näiden tunteiden 
eläminen uudelleen ei itsessään edistä toipumista, pikemminkin se saattaa vain sitoa 
entistä tiukemmin kiinni vaikeaan kokemukseen. Siksi on hyvin tärkeää huolehtia siitä, 
että kertomus ei muodostu vain menneen kertaamiseksi, vaan pahan ja kipeän 
kokemuksen rinnalle rakentuu myös kuvaus selviytymisestä, keinoista, joita ihminen 
löysi ja käytti kestääkseen siinä tilanteessa ja myöhemmin elämässään. Omien 
kokemusten kertominen toisille ja jakaminen toisten kanssa vaikuttaa vapauttavasti ja 
rohkaisevasti, ihminen kokee tulevansa vastaanotetuksi sellaisena kuin on, ilman 
arvostelua tai tuomitsemista. Hyvin merkityksellistä on myös se, että kokemukset otetaan 
todesta, niitä ei epäillä, kauhistella eikä voivotella. Palauteistuntokommentit kuvaavat 
tätä:  



 

143 

’Tärkeintä mitä ryhmästä sain oli se, että mua uskottiin, ettei kukaan sanonut: 
Eihän!’  

’On todellisempaa, kun en ole enää yksin.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Kertominen on monestakin syystä vaikeaa, onhan seksuaalisen hyväksikäytön 
olennaisimpia piirteitä juuri puhumattomuus. Se on salaisuus, josta vaietaan ja jota 
varjellaan ulkopuolisilta tarkoin. Jos se paljastuu, se usein kiistetään tai joudutaan hyvin 
vaikeaan kriisiin. Vaikeneminen saa hyväksikäytetyn epäilemään omia havaintojaan, hän 
elää kummallisessa maailmassa, jossa todellisuuden taju helposti hämärtyy. Lisäksi 
syyllisyys, häpeä ja itsensä kokeminen pahan kyllästämäksi tukkivat hänen suunsa, jos 
hän löytäisikin jonkun, jolta voisi toivoa saavansa apua. Tapahtuneesta kertominen ja 
omien kokemusten jakaminen toisten kanssa on tällaisen kokemustaustan omaavalle 
ihmiselle tavattoman merkityksellistä: hänen kipunsa ja kärsimyksensä vahvistetaan 
todeksi, hänen tunteensa oikeutetuiksi ja hän saa ikään kuin oikeuden ja luvan ottaa 
haltuunsa oman historiansa.  

Ryhmäterapian merkittävä tervehdyttävä tekijä on omien traumaattisten kokemusten 
jakaminen muiden kanssa, mikä seksuaalisen hyväksikäytön ollessa kyseessä saa 
erityisen painoarvon (Chew, 1998). Puhuminen terapiaryhmässä auttaa murtamaan 
hyväksikäytöstä aiheutuvan salaisuuden, eristäytyneisyyden ja häpeän. Ryhmä myös 
kannustaa jäseniään tutkimaan ja löytämään uusia ratkaisuja trauman jälkiseurauksille. 
Ryhmäterapian parantavia voimia ovat vahvistuksen saaminen omalle kokemukselle 
(validointi), toimijuuden tunnon lisääntyminen (empowerment), myötätunnon 
kehittyminen itseä kohtaan (itse-empatia) ja vastavuoroisuus ryhmän jäsenten ja 
terapeuttien vuorovaikutuksessa toistensa kanssa (mutuality). 

10.3 Tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen 

Hyväksikäytetty joutuu kohtaamaan monia erilaisia tunteita. Syyllisyys, häpeä, viha, 
avuttomuus, masennus, pelko, ahdistus ja tunne, että on rikki, pilalla ja paha, hallitsevat 
häntä. Tunteet saattavat vuorotella heitellen häntä raivosta pohjattomaan 
voimattomuuteen tai jokin niistä on vallannut koko mielen maiseman kahliten hänet 
jähmeään ahdistukseen. Selviytyäkseen hyväksikäytetty on voinut rakentaa pitävän 
suojan jotakin tai kaikkia tunteita kohtaan, hän on torjunut ne tietoisuudestaan tai 
eristänyt ne omasta persoonastaan. Hän voi kokea itsensä elottomaksi robotiksi, joka 
katselee omaa ja toisten elämää sivusta seuraajana, tai tuntee esittävänsä jotain roolia, 
usein hymyilevää ja muita miellyttävää kaikkeen sopeutujaa, joka naamionsa takana on 



 

144 

hirvittävän yksin ja onneton. Usein selviytymiskeinona on myös suorittaminen, 
hyväksikäytetty hoitaa tunnollisesti omat ja toistenkin asiat eikä mikään tulos ole hänelle 
riittävän hyvä.   

Käsityksemme on, että kaikki tunteet ovat merkityksellisiä ja vaativat oman käsittelynsä 
matkalla kohti toipumista. Häpeä, syyllisyys ja viha näyttävät usein tulevan vastaan 
ensimmäisinä ja niiden parissa olemmekin työskennelleet ryhmässä eri tavoin (luvut 5 ja 
8). Ne ikään kuin valmistavat tietä seuraavalle askeleelle, surulle, jonka myötä 
toipuminen saa uutta vauhtia. 

Ryhmässä monet jäsenet ovat kertoneet menetetystä lapsuudesta. He ovat jääneet yksin, 
joutuneet toisinaan ottamaan aikuisen vastuuta kotitöistä, sisarusten hoidosta ja perheen 
asioista, he ovat jääneet ilman vanhemmuutta, tukea ja hyväksyntää. Heidän 
lapsuudenkokemuksissaan korostuu vaille jääminen, läheisyyden ja sylin kaipuu, ilon ja 
huolettomien leikkien puuttuminen: 

’Minulla ei ole koskaan ollut lapsuutta. Olen syntynyt jo valmiiksi vanhana.’ 

’En muista, että olisin ikinä ollu isän tai äidin sylissä.’ 

’Miks mun lapsuus piti pilata?’ 

’Kun ihmiset muistelee omaa lapsuuttaan, mulle tulee tyhjä olo. Mä en voi 
muistaa muuta kuin sen työnteon ja miten oli koko ajan jokin painamassa 
mieltä.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Merja Laitinen (2002) on tutkimusaineistossaan havainnut hyväksikäytetyillä vallitsevan 
kokemuksen menetetystä lapsuudesta. Hänen haastateltaviensa kokemukset muistuttavat 
hyvin paljon terapiaryhmiimme osallistuneiden kuvauksia. Hän toteaa insestikokemuksen 
muovaavan lapsuutta niin, että siihen yleensä liitetyt huolenpito, turvallisuus, lämpö, 
huolettomuus, rakkaus ja onnellisuus kääntyvät vastakohdikseen. Äärimmillään se 
tarkoittaa, ettei lapsella ole oikeutta omaan olemassaoloonsa, elämäänsä tai ruumiiseensa 
ja sen koskemattomuuteen. Vanhempi ei erota omaa hyvinvointiaan lapsen 
hyvinvoinnista, vaan sallii itselleen tai toiselle vanhemmalle lapsen oikeuksia ja 
hyvinvointia loukkaavan käyttäytymisen. Lapsen ja vanhemman välinen eriarvoinen 
valtasuhde tekee tämän mahdolliseksi sallimalla vanhemman hallita lapsen mieltä, 
ajatuksia, tunteita, sanoja, tekoja, kokemuksia ja ruumista. 
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10.4 Suru menetetystä lapsuudesta 

Bélanger ja Fleming (1992) ovat tarkastelleet hyväksikäyttökokemusta ja sen seurauksia 
verraten sitä kuoleman kautta tapahtuvaan menetykseen ja sen aiheuttamaan 
suruprosessiin. Hyväksikäytetty lapsi on kokenut monia menetyksiä: hän on menettänyt 
viattomuutensa, itsearvostuksensa ja kykynsä luottaa toisiin, mutta ennen kaikkea hän on 
menettänyt terveen lapsuuden, joka tulee esiin rikkimenemisen kuvauksina. 
Hyväksikäyttö on samalla tavalla kuin kuolema jotakin peruuttamatonta, joka on 
tapahtunut menneisyydessä eikä sitä voi enää muuttaa. Tapahtuneen tunnustaminen ja 
hyväksyminen on toipumisen ehto, mutta hyväksikäytetty ei voi läheisensä menettäneiden 
tapaan ilmaista suruaan, vaan hänen on vaiettava siitä. Tämä vaikeuttaa toipumista. 

Kuoleman aiheuttamassa suorassa suremistapahtumassa menettämisen tuska eletään 
vaiheittain työstäen neljää tehtävää (Bélanger & Fleming, 1992): 

1. Hyväksyä menetyksen todellisuus 

2. Työstää läpi surun tuskaa 

3. Sopeutua ympäristöönsä, josta rakastettu läheinen puuttuu 

4. Sijoittaa (relocating) kuollut uudella tavalla suhteessa itseensä ja jatkaa 
elämäänsä. 

Surutyön onnistuminen auttaa menetyksen kokenutta uudella tavalla arvostamaan 
suhdettaan menetettyyn ja pääsemään irti katkeruudesta (Bélanger & Fleming, 1992). Jos 
henkilö juuttuu suruun, siitä tulee krooninen. Viivästyneessä surussa taas ikään kuin 
käännetään selkä surulle eikä ilmaista siihen liittyviä reaktioita. Onnistuneessa surutyössä 
menetetty voidaan ikään kuin uudelleen saada omaksi ja näin päästä katkeruudesta 
kiitollisuuteen. Läheisen sureminen aktivoi siis arvioimaan mennyttä suhdetta uudelleen.  

Samalla tavalla kuin kuolemantapausta sureva hyväksikäytettykin joutuu tuskansa 
työstämisen aikana uudelleen arvioimaan sudettaan hyväksikäyttäjään ja tämän suhteen 
vaikutusta omaan elämäänsä (Bélanger & Fleming, 1992). Ymmärtämällä, mitä on 
menettänyt ja hyväksymällä tämä todellisuus, hän lähestyy sitä surutyön vaihetta, jossa 
hän saa omakseen sen, mitä on menettänyt. Vaikka hän ei pystynyt lapsena hallitsemaan 
tilannetta eikä estämään tapahtumaa, hän voi nyt aikuisena arvioida kokemaansa 
uudelleen. Uudelleen arviointivaiheeseen hyväksikäytetty voi siirtyä, kun hän ymmärtää 
selviytyneensä kokemastaan traumasta huolimatta. Suuntaamalla moitteet ja vihan 
asianmukaisesti hyväksikäyttäjään hänelle tulee mahdolliseksi vapautua syyllisyydestä ja 
sisäisestä vihasta, jotka usein estävät toipumista. 
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Viivästyneessä suruprosessissa niin kuolemantapauksessa kuin 
hyväksikäyttökokemuksessa ihminen kyllä alkaa kokea menetyksen aiheuttamaa tuskaa, 
mutta kääntyy pois tajuamasta menetyksen merkitystä (Bélanger & Fleming, 1992). Näin 
reagoidaan silloin, kun on tapahtunut useita menetyksiä, elämä sisältää paljon paineita, 
puuttuu sosiaalista tukea tai pelätään niitä kielteisiä tunteita, joita surussa joutuu 
kohtaamaan. Hyväksikäytetyllä on suurempi riski reagoida juuri viivästyneellä surulla, 
sillä häneltä puuttuu oikeutus ja sosiaalinen tuki suremiseen. Tapahtumaan liittyvä tuska 
ja nöyryytys tekevät ymmärrettäväksi, että tarve torjua tunteet on suuri. Kroonisesta 
surusta on kyse, jos erityisen korostuneet ja hätkähdyttävät reaktiot kuten takaumat, 
painajaisunet ja ahdistustilat alkuvaiheen jälkeen edelleen hallitsevat henkilön 
nykyisyyttä. Hän reagoi ikään kuin hyväksikäyttö yhä jatkuisi eläen sitä uudelleen. Tämä 
uudelleen eläminen valitettavasti konkretisoituu joidenkin hyväksikäytettyjen elämässä 
niissä väkivaltaisissa ihmissuhteissa, joita he aikuisena solmivat. 

Traumaan liittyvien vaikeiden tunteiden kanssa työskentely on haasteellista ja vaativaa 
myös terapeuteille, siksi sitä onkin terapiatyössä vältelty (Cornell & Olio, 1991). 
Posttraumaattiset oireet saattavat muistuttaa psykoottista käyttäytymistä ja voimakkaiden 
tunteiden purkautuminen voi hämmentää sekä terapeuttia että asiakasta itseään. 
Toipumiselle on kuitenkin välttämätöntä yhdistää trauman sisältö ja siihen liittyvät 
tunteet ehjäksi henkilökohtaisen historian kokemukseksi. Torjutut muistot on tärkeää 
saada esille ja kelpuuttaa, vahvistaa ne (validation). Näiden muistojen uudelleen eläminen 
ei ole vain katarttinen vaan nimenomaan integroiva tapahtuma, joka auttaa ihmistä 
toipumaan. Aikuisen on mahdollista yhdistää ja liittää itseensä (integroida) nämä 
kokemukset, lapselle se oli vielä mahdotonta. Terapiatyössä on kuitenkin oltava herkkä 
sen suhteen, että ihminen voi koko ajan säilyttää ja ylläpitää kosketuksen omaan itseensä 
tunnistaessaan traumaattisiin muistoihin liittyviä intensiivisiä tunteita. Jos tämä yhteys 
katkeaa ja tunne ryöpsähtää esiin liian voimakkaana tai ennenaikaisena niin, ettei sen 
ilmaisuun saada kytketyksi mukaan itsetiedostusta ja kognitiivista prosessointia, se ei 
integroidukaan asiakkaan minään hänen voiman ja kyvykkyyden tunnettaan lisäävällä 
tavalla, vaan johtaa vahvojen suojautumiskeinojen uudelleen aktivoitumiseen kuten 
dissosiaatioon ja kieltämiseen.  

10.5 Vihantunteen tarpeellisuus 

Aggressio on ihmiselle erittäin tarpeellinen ja hyödyllinen tunne, joskin sen saaminen 
omaan hallintaan ja rakentavaan käyttöön vaatii kypsymistä ja harjoittelua. Jos kosketus 
omiin vihantunteisiin jää puuttumaan tai ne koetaan kielletyiksi ja vääriksi, ihmisen on 
mahdotonta pitää puoliaan, suojella itseään ja edellyttää omien rajojensa kunnioittamista. 
Seksuaalisesti hyväksikäytetyn kuntoutumiselle on olennaista, että hän saa yhteyden 
vihantunteisiinsa, tunnistaa ne ja voi kokea ne oikeutetuiksi ja ymmärrettäviksi. Näillä 
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tunteilla ei useinkaan ole sanoja eikä mitään väylää tai kanavaa tulla esiin. Näin ollen 
terapiassa on haasteena löytää menetelmiä, joilla päästään käsiksi sanattomiin, 
torjuttuihin, kiellettyihin ja tuomittuihin tunteisiin. Ryhmäterapia itsessään tarjoaa upean 
mahdollisuuden tavoittaa toisen kautta myös näitä tunteita: toisen kokemat traumat 
herättävät vihan hänen hyväksikäyttäjäänsä kohtaan, toisen puolesta voi tuntea syvää 
vihaa, vaikka omaa hyväksikäyttäjää pitääkin edelleen suojella ja sääliä:  

’Kyllä mun tekis mieli hirttää munista se sun isäs, mutta mun sedälle mä en voi 
olla vihanen.’ 

’Niin törkeetä mitä sun isä on sulle tehny. Mutta mun isä halus vaan hyvää 
mulle.’ 

’Toisten tarinat vaikuttaa, oma ei tunnu miltään. Toisten tarinat toi mieleen 
tunteita, joita en luullut mulla olevan olemassakaan.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Tunne, jota ei koskaan ole voitu ilmaista, joka on jäänyt tunnistamatta ja ollut torjuttu tai 
kielletty, tulee ensin näkyviin kokemuksellisena ja elämyksellisenä ja saa väyläkseen 
toiminnan ja teot, ei kieltä tai sanoja. Ihmisen tunteiden neurobiologista ja fysiologista 
perustaa koskeva tutkimustieto aivojen eri osien toiminnasta selittää tätä näkemystä 
(Goleman, 1997). Tunteiden kokemisessa merkittävä tehtävä on aivojen kehityksellisesti 
varhaisimmilla osilla, kieli ja sanat liittyvät tunnetiedon käsittelyyn myöhemmin 
kehittyneissä osissa jäsentäen kokemuksia ja tuottaen niistä mielekkäitä kertomuksia. 
Näistä syistä johtuen terapiassa on tärkeää, että tarjolla ja käytettävissä on sellaisia 
keinoja, jotka auttavat ihmistä löytämään väylän ilmaista elämyksiään ja 
tunnekokemuksiaan. Nämä keinot ovat toiminnallisia. Myöhemmin kielen ja sanojen 
avulla niitä voidaan myös jäsentää, tehdä ymmärrettäviksi ja saada niihin mielekkyyttä. 
Vasta tämä prosessi auttaa ihmistä ottamaan kokemuksensa haltuunsa, integroimaan ne 
omaan elämänhistoriaansa ja persoonaansa ja hallitsemaan niihin liittyviä tunteitaan. 

10.6 Työskentely tunteiden parissa 

Aivotutkimuksesta saatu tieto osoittaa, että varhaiset kokemukset vaikuttavat 
emotionaaliseen kehitykseen ja muovaavat sekä käyttäytymistä että persoonallisuuden 
kehitystä. Kokemuksilla on vaikutusta myös itse aivotoimintaan ja sitä kautta ne 
muokkaavat ihmisen käyttäytymisen perustaa ja koko inhimillistä tunne-elämää (Hewitt, 
1998). Lukuisissa neurofysiologisissa tutkimuksissa on todettu, miten traumaattinen 
kokemus jättää lähtemättömän jäljen aivojen tunnealueille ja saa aikaan konkreettisia 
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muutoksia aivoissa (Goleman, 1997). Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD) näkyy 
aivotutkimuksessa kolmenlaisina muutoksina, tietyt hermoradat menettävät normaalia 
toimintakykyään (katekoliamiineja estäviä reseptoreja), kehon tärkeintä stressihormonia 
(CRF) erittyy liikaa ja aivojen opioidijärjestelmän toiminta vilkastuu (kipua lievittäviä ja 
puuduttavia endorfiineja erittyy liikaa). Tämä tekee ymmärrettäväksi trauman 
vaikutuksista kärsivän ihmisen kokemuksen alituisessa hälytystilassa olosta, missä mikä 
tahansa haavoittavaan muistoon liittyvä tekijä voi yhtäkkiä laukaista sen esiin yhtä 
elävänä ja voimakkaana kuin tapahtumahetkellä. Terapialla ja kuntoutuksella on 
kuitenkin mahdollista muovata uudelleen haitallisia tunnemalleja ja oppia hallitsemaan 
esiinpyrkiviä reaktioita. Vaikka tunnejärjestelmä jotain opittuaan ei unohda sitä koskaan, 
ihminen voi oppia hallitsemaan sitä, sillä aivojen ylemmät kerrokset (korteksi) 
harjaantuvat hillitsemään tunne-elämän keskuksia (limbinen järjestelmä, 
mantelitumakkeet). 

Jotta hyväksikäytetty voi kuntoutua traumaattisista kokemuksistaan, hänen on 
välttämätöntä saada häpeän, syyllisyyden ja itseinhon tunteensa näkyviin, kohdata ne ja 
käsitellä niitä. Kokemusten kertominen ryhmässä antaa vihdoinkin tähän asti puuttuneen 
äänen ja sanat eletyille tapahtumille, jolloin suhde niihin voi muuttua: ”Ääneen kun sen 
sanoo, se on niin erilainen kuin sisällä tuntuu.”   

Yksi tapa vähentää itsesyytöksiä ja häpeää on käyttää ulkoistavaa keskustelua itseen 
kohdistuvasta vihasta ja itseinhosta (White, 1995). Terapeutti voi kysyä hyväksikäytetyltä 
esimerkiksi, millaisena itseinho/itseviha saa hänet pitämään itseään, miten nuo tunteet 
saavat hänet kohtelemaan itseään, elämäänsä ja ruumistaan, mitä ne saavat hänet 
ajattelemaan ja miten toimimaan tai miten ne vaikuttavat hänen ihmissuhteisiinsa. 
Terapiaryhmässämme olemme käyttäneet tähän tapaan ulkoistamisen välineenä syyttäjän 
ääntä (luvut 6 ja 8), jonka vaikutuksia voi tarkastella samanlaisten kysymysten avulla. 

”Syyttäjän ääntä” käyttäessämme olemme halunneet nostaa esiin kaikki ne tekijät ja 
yksityiskohdat, jotka pitävät yllä ja ruokkivat hyväksikäytettyä lamaannuttavia tunteita. 
Ryhmän jäsenet saavat tehtäväkseen kirjoittaa syyttäjän puheenvuoron, jossa se (syyttäjä) 
joutuu perustelemaan kaikki väitteensä. Näin hyväksikäytetty pystyy ulkoistamisen avulla 
irrottamaan omasta persoonallisuudestaan nämä yleensä sanattomiksi jääneet tunteensa, 
antamaan niille sanat ja liittämään ne konkreettisiin tapahtumiin, omaan, hyväksikäyttäjän 
ja muiden itselleen merkittävien ihmisten toimintaan. Tässä prosessissa se, mitä hän on 
pitänyt omaan minuuteensa erottamattomasti kuuluvana osana, itsessä olevana pahana, 
alkaa kiinnittyä sekä omaan että toisten ihmisten käyttäytymiseen, tekoihin ja toimintaan, 
jolloin jokaisen henkilön vastuu tekemistään valinnoista tulee selvästi näkyviin. Kun 
hyväksikäytetty saa vielä kirjoitettavakseen puolustuksen puheenvuoron, hän tulee 
tietoiseksi realiteeteista, mitä mahdollisuuksia pienellä lapsella on suojella itseään ja estää 
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tai vastustaa aikuisen toimintaa. Silloin tulee tilaa ja oikeutus myös toipumista edistävälle 
vihan tunteelle. 

”Syyttäjän ääni” toimii samalla tavoin kuin White (2001) on kuvannut 
identiteettikertomuksen ja käyttäytymisen välistä vuorovaikutusta (landscape of identity, 
landscape of action). Ihminen liittää itseensä erilaisia ominaisuuksia, luonteenpiirteitä, 
motiiveja, tarpeita, tavoitteita ja tarkoitusperiä kertoessaan omaa identiteettikertomustaan. 
Hänen toimintansa puolestaan tekee tätä todellisuutta näkyväksi ja ikään kuin todistaa sen 
oikeaksi. Samalla tavalla hän kertoo kertomusta muista ihmisistä hakien sille vahvistusta 
heidän toiminnastaan. Identiteettikertomus voi kuitenkin rakentua kielteiseksi, omia 
toimintamahdollisuuksia rajoittavaksi ja persoonallisuutta tukahduttavaksi. Silloin on 
mahdollista tutkia ihmisen käyttäytymistä ja toimintaa ja etsiä sieltä todisteita, jotka 
puhuvat myönteisemmän, vaihtoehtoisen kertomuksen puolesta. Näitä todisteita voidaan 
löytää aivan lähimenneisyydestä, mutta myös kauempaa historiasta. Vastaavasti voidaan 
liikkua kohti tulevaisuutta tutkimalla, miten se vaikuttaisi ihmisen tulevaan toimintaan, 
jos hän liittäisi itseensä toisenlaisia tulkintoja ja ymmärrystä itsestään. Tällä tavalla 
vaihtelemalla näköaloja identiteetin ja toiminnan maastossa häntä voidaan auttaa 
irrottautumaan häntä hallitsevasta kielteisestä ja tukahduttavasta kertomuksesta ja 
löytämään sen rinnalle uusia mahdollisuuksia avaavia, toimintakykyä lisääviä ja omaan 
itseen myönteisesti suhtautuvia vaihtoehtoisia tulkintoja.  

Syyttäjän puheenvuoroissa on väitetty mm: 

’Myit itsesi karamelleista.’ 

’Koko asia on vain sun itsesi keksimä, sitä ei tapahtunutkaan.’ 

’Kun et osannut sanoa ei. Sinun olis pitänyt tajuta mihin oltiin menossa.’ 

’Olisit juossut pois.’ 

’Olet huora.’ 

’Olisit kertonut.’ 

’Sinun syy, koska et pystynyt juoksemaan pois vaan jähmetyit.’ 

’Sinähän itse tunsit nautintoa ja kiihotuit.’ 

Joutuessaan kirjoittamaan puolustuksen puheenvuoroa ryhmän jäsenet ovat kokeneet 
tehtävän huomattavasti vaikeammaksi kuin syyttäjän esittämien syytösten kirjaamisen. 
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He kuvaavat, että mieli on ihan tyhjä: ”Itsestä ei nouse mitään puolustusta, ei ole mistä 
ottaa.”  Seuraavassa on esimerkkejä siitä, millaisia sanoja ryhmissä on lopulta löydetty 
puolustamaan lasta ja tekemään ymmärrettäväksi hänen tilannettaan: 

’Se ei ollut lapsen syy. Et voinut mitään. Jähmetyit. Hyväksikäyttäjä oli 
vahvempi.’ 

’Tilanteessa on kiinni. Sille ei voi mitään.’ 

’Et voinut mitään raa’alle voimalle.’ 

’Olit niin pieni, et olisi ehtinyt juosta pakoon. Sinut olisi saatu kiinni.’  

’Kukaan ei olisi uskonut kuitenkaan, vaikka olisit kertonut.’ 

’Vanhemmat olisivat hävenneet, jos olisit kertonut ulkopuolisille.’ 

Havaintojemme mukaan syyttäjän ääni on hyvin hallitseva ja voimakas. Hyväksikäytetyn 
kertomus itsestään (identiteettikertomus) näyttää olevan sen esittämien syytösten 
kyllästämä, ts. hänen käsitykseensä itsestään ei enää mahdu muita näkemyksiä. 
Kuntoutuminen ja toipuminen edellyttävät, että tällaista tukahduttavaa ja lamaannuttavaa 
kertomusta voidaan muuttaa ja löytää itsestä myös muita puolia kuten omat voimavarat 
tai selviytymistavat. Siksi olemme kautta koko ryhmäterapian pitäneet tärkeänä 
kyseenalaistaa ja horjuttaa syyttäjän väitteitä ja tarttua pieniinkin ituihin ja korostaa 
vähäisiäkin alkuja, jotka ovat rakennusaineita vaihtoehtoisille näkemyksille. Syyttäjän ja 
puolustuksen puheenvuorot tarjoavat tähän erityisen hyvän tilaisuuden. Kuten White 
(1992) on todennut, jo se, että hyväksikäytetty suostuu tai uskaltautuu ulkoistamaan 
tunteitaan, on alku uudelle, vaihtoehtoiselle kertomukselle itsestä ja omasta elämästä. 
Tätä työskentelyä tukee ja edistää oman elämäntarinan kirjoittaminen (luku 8). 

10.7 Toiminta tunnetyöskentelyn apuna 

Ryhmäterapiassa hyödylliseksi osoittautuneita toiminnallisia keinoja vihan tunteen 
käsittelyssä ovat mm. repiminen ja hakkaaminen. Kullekin sopivan ilmaisuväylän 
etsiminen on yhteistyötä. Tästä esimerkkinä on muuan ryhmän jäsen, joka tunnistaessaan 
omia vihantunteitaan kertoi halustaan repiä jotain. Tästä syntyi ajatus tarjota hänelle 
vanhoja sanomalehtiä, joita hän sitten repikin aina aggressioiden herätessä hänessä. 
Tämän jälkeen olemme varustaneet istunnot revittäväksi sopivalla paperilla ja tarjonneet 
tätä mahdollisuutta muillekin. Toisessa esimerkissä muuan ryhmän jäsen koki 
hakkaamisen auttavan häntä tavoittamaan ja ilmaisemaan elämyksellistä vihaansa ja 
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terapiahuoneessa olevat isot tyynyt ja patjat osoittautuivat tähän tarkoitukseen sopiviksi 
välineiksi. Näistä keinosta olemme kertoneet myös muille ja tarjonneet mahdollisuutta 
käyttää niitä. 

Ryhmien jäsenet ovat kertoneet löytäneensä muitakin keinoja, jotka ovat toimineet 
hyödyllisellä tavalla vihan tunteiden käsittelyssä. Joku on kertonut hakkaavansa halkoja 
tai mattoja kuvitellen lyövänsä vihansa kohdetta, toinen taas on kokenut parhaaksi 
väyläksi huutamisen ja hakeutunut metsään raivoamaan siellä yksin ääneen. 
Toiminnallisen tunteen purkamisen jälkeen asianomainen kokee helpotusta itse, mutta 
myös muut läsnäolijat voivat eläytyä tunteen ilmaukseen ja kokea samaa helpotusta. 
Ryhmätilanteessa he kannustavat ja rohkaisevat tällaista vihan purkamista ja ovat siitä 
kiitollisia. Jotkut ovat ilmaisseet olevansa jopa kateellisia sille, joka pystyy käyttämään 
tällaista toimintaa välineenään, ja toivovansa joskus itsekin pystyvänsä siihen, vaikkei se 
vielä tunnukaan mahdolliselta. Joskus vihan purkamiseen liittyy myös sanallista ilmaisua, 
esimerkiksi tyynyjä hakatessaan muuan ryhmän jäsen huusi hyväksikäyttäjälleen:  

”Senkin saatanan perkeleen sika, miks sä pilasit koko mun elämän!”   

Toiminnallisen, fyysisen ilmaisutavan löytäminen näyttää siis olevan monelle suureksi 
avuksi ja hyödyksi matkalla kohti toipumista: 

’--- esille tulevien asioiden fyysinen purkaminen huutamalla ja elämällä ne 
uudelleen läpi. Ilman huutoa ja karjumista asiasta ei parane.’  

(Elämäntarina 2.) 

Muuan toimiva väline vihan tunteen purkamiseen on myös rumpujen hakkaaminen. Sen 
samoin kuin huutamiskeinonkin käyttöä ryhmässä rajoittaa se tosiasia, että 
käytettävissämme olleissa tiloissa ei ole riittävää äänieristystä.  

10.8 Omien rajojen uudelleen löytäminen 

Hyväksikäyttökokemus vaurioittaa vakavasti ihmisen kykyä tunnistaa ja puolustaa omia 
rajojaan. Toipumisessa on siksi välttämätöntä kiinnittää huomiota tämän kyvyn takaisin 
saamiseen ja harjoitella näitä taitoja. Havaintojemme mukaan hyväksikäytön aiheuttama 
rajojen rikkoutuminen johtaa usein kahdensuuntaisiin hankaluuksiin: sekä vaikeuteen 
pitää yllä omia rajoja että kunnioittaa toisen rajoja (luvut 3 ja 8).  

Vaikeus huolehtia omista rajoista ja pitää puoliaan näkyy hyväksikäytettyjen elämässä 
usein lähes kaikissa ihmissuhteissa ja eri elämänalueilla. Monet kuvaavat, miten 
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mahdotonta heidän on kieltäytyä toisten ehdotuksista tai vaatimuksista ja miten he 
kokevat itsensä kyvyttömiksi ottamaan huomioon omia tarpeitaan. Näistä tilanteista 
seuraavaa turhautumista, pettymystä, harmia ja ärtymystä heidän on joskus vaikea 
tunnistaa ja yleensä mahdoton ilmaista, he vain suostuvat ja vetävät kasvoilleen hymyn 
naamion. Usein he määrittelevät itseään sanalla kiltti, jota muuan ryhmämme jäsen avasi 
näin: 

’Kiltti on kuin kirosana. Se tarkoittaa: älä kerro miltä tuntuu, älä tee mitä 
haluat. Niele! Ole kuin kusi sukassa! Ole niin, ettet näy, ettet ole olemassa!’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot)    

Kun ryhmässä kiinnitetään huomiota omien rajojen kunnioittamiseen, ihmiset 
kiinnostuvat tarkkailemaan itseään ja tekevät havaintoja omasta toiminnastaan. Jo se, että 
he alkavat kuvata tilanteita, joissa he huomaavat sallineensa toisten ihmisten ylittää 
heidän rajojaan, on askel kohti muutosta. Seuraavaksi he alkavat toimia eri tavalla kuin 
ennen, mistä he voivat olla ylpeitä ja mikä saa heidät voimaan paremmin. 

’Äiti aina vaati minua tekemään paljon töitä. Hän piti itsestään selvänä, että 
minä aina huolehdin kaikesta, siivoukset, ruuat ja muut hommat.’ 

’Suostuin aina seksiin, kun mieheni sitä vaati, vaikka itse en sitä olisi halunnut. 
Olen oppinut, että siitä täytyy aina maksaa, jos saa jotain hyvää. Nyt olen 
ensimmäisiä kertoja alkanut sanoa ei.’ 

’Aina minua pyydetään auttamaan eikä kysytä, sopiiko minulle. Ja minä teen, 
mitä pyydetään, vaikka en haluaisi.’ 

’Olin olemassa vain, jos hoidin toisia.’ 

’Inhotti mennä kylään, missä minua aina vain moitittiin ja vähäteltiin, mutta 
silti menin. Nyt olen lakannut käymästä siellä. Miksi minun pitäisi mennä?!’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Terapiaryhmässä omat ja toisen rajat tulevat näkyviin tavassa, jolla osallistujat ja 
terapeutit kohtelevat toisiaan. Kun tarkoituksena on käsitellä traumaattisia kokemuksia, 
hyväksytyksi tulemisen ja turvallisuuden tunteet ovat välttämättömiä työskentelyn 
edellytyksiä. Tavoitteena on, että kukin ryhmän jäsen voi liittyä työskentelyyn itselleen 
sopivalla ja hänen toipumistaan edistävällä tavalla. Samalla vaatimuksena on, että 
kenenkään turvallisuutta ei uhata eikä rajoja loukata. Terapeuttien on huolehdittava 
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näiden puitteiden luomisesta ja heidän on otettava vastuu, jos tapahtuu jotain, joka voisi 
vaarantaa työskentelyn jatkumisen.  

Osallistujat ovat luonnollisesti jokaisessa ryhmässä erilaisia sen suhteen, miten 
aktiivisesti he käyttävät puheenvuoroja ja ottavat tilaa itselleen. Omana 
toimintaperiaatteenamme on, että pyrimme istunnon aikana huolehtimaan siitä, että 
hiljaiset, helposti syrjään vetäytyvät tai työskentelytyyliltään runsaasti aikaa tarvitsevat 
ihmiset huomataan ja heille tarjotaan mahdollisuus ottaa tilaa itselleen ja käyttää ryhmää 
hyödykseen. Samalla on tärkeää välttää painostamista ja vaatimista, mikä kokemus heille 
voi helposti syntyä heidän joutuessaan muiden huomion kohteeksi. Tehtävänämme on siis 
tarjota mahdollisuuksia tavalla, joka jättää päätösvallan ihmiselle itselleen, hänellä on 
myös oikeus kieltäytyä käyttämästä tilaisuutta, oikeus olla paljastamatta mitään, mitä ei 
halua tai mihin ei ole valmis, ja oikeus kuunnella omia tarpeitaan. Toisaalta osallistujia, 
jotka ottavat liiaksi tilaa itselleen ja estävät omalla puhumisellaan tai toiminnallaan muita, 
on rajoitettava ja osoitettava heille käytettävissä olevan ajan ja työskentelyn tavoitteiden 
asettamat vaatimukset. Tämä on tehtävä tahdikkaasti ja loukkaamatta, mutta niin 
selkeästi, että asianomaiset tavoittavat viestin. 

Eräässä ryhmässä rajojen asettamisen tärkeys oli näkyvillä heti ensimmäisestä 
istunnosta alkaen. Paljon tilaa vievä jäsen vaati terapeuteilta jatkuvaa 
erityishuomiota. Hänelle oli jouduttu useampaan kertaan toteamaan, ettei hän 
voi käyttää niin paljon ryhmän aikaa ja olla jatkuvasti huomion keskipisteenä. 
Tilanne kärjistyi istunnossa, jossa toisen jäsenen vuoro oli toteuttaa oma 
muovailunsa, ja kyseinen henkilö alkoi puuttua tilanteeseen vastoin ohjeita. 
Terapeutit estivät tämän, jolloin hän loukkaantuneena lähti pois istunnosta. 
Työskentely pääsi ryhmässä tämän jälkeen jatkumaan ja tilanteen yhteinen 
käsittely nosti esiin monia muiden jäsenten kannalta erittäin hyödyllisiä 
teemoja. Tilanne puitiin myös kyseisen henkilön kanssa perusteellisesti, minkä 
jälkeen hän osallistui vielä yhteen istuntoon kyeten silloin huomattavasti 
paremmin sitoutumaan yhteisiin sääntöihin. Lopulta hän kuitenkin itse päätyi 
ratkaisuun keskeyttää terapia todettuaan omat edellytyksensä hyötyä siitä 
ainakin siinä elämänvaiheessaan riittämättömiks 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot)  

Esimerkki nostaa näkyviin myös terapeuttien omien tunnereaktioiden merkityksen. 
Rajoittamista tai muuta erityishuomiota tarvitsevat ryhmän jäsenet herättävät helposti 
terapeutissa ärtymystä ja pettymystä tavoitteiden uhatessa jäädä saavuttamatta tai 
ahdistusta ja avuttomuutta, miten ratkaista tilanne kaikkien osapuolten kannalta sopivalla 
tavalla. Edellisen esimerkin ajalta löysimme istuntojen jälkeen kirjaamistamme 
muistiinpanoistamme pohdintoja, jotka valaisevat omia tunteitamme ja niiden 
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työstämistä, valintojamme ja niiden seurauksia sekä havaintojamme ja yritystämme 
ymmärtää niitä: 

Eiköhän tuo X:kin pysy ”kurissa”, otimme heti alussa selvän rajaamisen linjan 
ja se vaikutti toimivalta. Ärsyttää se X silti, pitää tehdä jotain työtä sen tunteen 
hyväksi kuitenkin (II istunto). 

X:n vuolaus, sitä käsiteltiin ryhmässä. M:n ahdistus – X puhuu liikaa, M saa 
krapulan, että itse puhunut liikaa - pohjalla perussyyllisyys, että itsessä vika, 
tehnyt väärin. S:lla heräsi voimakas kokemus, että hän luhistuu, kun joku (X) on 
niin aktiivinen ja vahva, voimakas. Peruskysymykset: Saako olla olemassa? 
Saanko olla sellainen kuin olen? Voinko pitää puoleni (IV istunto)? 

X:n provokaatio: halu viedä tila ja huomio ja sitten kun ei onnistunut, lähti pois 
kokonaan. – Kukaan ei syyllistynyt. L:n ja S:n muovailut saatiin toteutetuksi 
välikohtauksen jälkeen.  L reagoi voimakkaasti, kun X keskeytti häntä 
muovailussa, A pystyi olemaan hänelle avuksi kuten hän toivoikin. Puolensa 
pitäminen, rajojen asettaminen, ”kuri”, jota tässä tilanteessa terapeutteina 
edustimme, on ryhmän jäsenille uusi tapa toimia. Ajattelemme niin, että kun 
emme enää ole X:lle vihaisia, voimme paremmin asettaa rajat aikuisen tavoin 
(VII istunto). 

Paha olo on itsessä, se ei tule toisen muovailusta tai puheesta - toinen vain 
aktivoi omia tunteita. Tämä oli tärkeä oivallus ryhmässä. Toinen oivallus: itse 
aktivoituu puoliaan pitämiseen juuri X:n ansiosta. Ja vielä: samoin vihaisuus ja 
sen julkistaminen käy hänen ansiostaan mahdolliseksi, oma tunneilmaisu 
ajankohtaisessa tilanteessa aidosti esiin ehkä ensimmäisiä kertoja elämässä. 
A:n kokemus X:n toimintatavasta: on itsekäs, harhauttaa, hajottaa ajatukset, 
mutta taas toisaalta tuottaa sen, että siihen on löydettävä itse ratkaisu ja 
vastaus. On ryhdyttävä itse pitämään puoliaan. S:n kokemus hyvin erilainen: 
sama tunne kuin ennenkin, että joku niin voimakas ihminen levittäytyy ja itse ja 
muut tukehtuu sen siipien alle. Tosi merkittävä oivallus: lamaantuminen on 
sama kuin hyväksikäyttökokemuksessa, aggressio on käyttövoima sille, että voi 
puolustautua (VIII istunto). 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Pohdinnat osoittavat, miten merkityksellistä on, että terapeutit voivat jakaa omia 
tunteitaan, kokemuksiaan ja ymmärrystään toistensa kanssa. Omat rajat ja omien kykyjen 
rajallisuus ovat todellisuutta, jonka kanssa on hyvä tulla tutuksi. Jakaminen ja tunteiden 
työstämien vapauttavat terapeuttien voimavaroja ryhmässä tarvittavaan tilanteiden 
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mukaiseen toimintaan, jolloin he pystyvät paremmin vastaamaan kunkin jäsenen 
tarpeisiin ja auttamaan heitä heidän ponnistellessaan omien tunnereaktioidensa parissa ja 
etsiessään ymmärrystä hyväksikäyttökokemuksen vaikutuksesta niihin. Mallina 
toimiminen on myös tärkeää, ryhmän jäsenille tarjoutuu aitoja tilaisuuksia tehdä 
havaintoja siitä, miten rajoja asetetaan, miten omia rajoja suojellaan ja miten jokaisen 
osallistujan kunnioittamisen ehdosta pidetään kiinni ilman väkivaltaa. Tämä luo ryhmään 
turvallisuutta. Myös ne henkilöt, joiden toimintatavat vaativat puuttumista tilanteeseen, 
voivat saada aivan uuden kokemuksen lujista ja kestävistä rajoista ilman, että heitä 
syytetään tai vihataan. Terapeutti ei kuitenkaan pysty toimimaan asianmukaisesti, ellei 
hän ole ensin käynyt läpi omia tunteitaan ja saanut niihin riittävästi tukea ja ymmärrystä 
voidakseen edetä. Oma pettymys, viha, syyllisyys tai avuttomuus vie toimintakykyä ja 
kuluttaa. Yhteistyö, keskinäinen jakaminen ja riittävä konsultaatio ja työnohjaus ovat 
välineitä, jotka auttavat näissä tilanteissa. 

Terapeutit joutuvat siis ryhmässä työskennellessään keskelle monimutkaista tilannetta, 
jossa eri näkökulmia on puntaroitava samanaikaisesti ja joskus ratkaisut on tehtävä hyvin 
nopeasti. Kun käytettävissä on kaksi terapeuttia, todennäköisyys, että toimitaan 
tasapuolisesti ja löydetään toimivia ratkaisuja, kasvaa merkittävästi. Suhtautuminen 
ryhmän jäseniin on tärkeää, mutta myös keskinäinen yhteistyö ja toistensa arvostaminen. 
Samoin on syytä muistaa terapeuttien omat rajat, joita niitäkään ei osallistujien tule antaa 
loukata. 

Ryhmän alussa terapeuttien on määriteltävä oma roolinsa, miten he ovat jäsenten 
käytettävissä. He eivät voi toimia samanaikaisesti yksilö- tai kriisityöntekijöinä. 
Työskentelyedellytyksistä on myös huolehdittava, esimerkiksi mahdollisuudesta 
suunnitella ja valmistella alkavaa istuntoa häiriöittä (luku 8). 

Jos ryhmässä rajoista huolehtimisen teema osoittautuu erityisen keskeiseksi, terapeutit 
voivat antaa osallistujille harjoituksia, joissa näitä taitoja voidaan tietoisesti opetella. 
Olemme käyttäneet tässä tarkoituksessa reviiriharjoitusta, joka tehdään pareittain. Toinen 
jäsenistä asettuu seisomaan ja tutkii, missä kohtaa hänen reviirinsä rajat ovat, ts. kuinka 
lähelle toinen voi tulla, että välimatka vielä tuntuu hänestä miellyttävältä. Toinen asettuu 
aluksi huoneen toiseen päähän ja alkaa merkin saatuaan hitaasti askel kerrallaan lähestyä. 
Silmiin katsominen tekee kontaktista intensiivisemmän, joten sitä kannattaa suositella. 
Juuri siinä kohdassa, jossa reviiriään tutkiva henkilö kokee toisen lähestymisen 
muuttuvan epämiellyttäväksi, uhkaavaksi tai pelottavaksi, hän nostaa kätensä merkiksi ja 
sanoo ”seis”. Toinen pysähtyy tällöin välittömästi. Tämän jälkeen vuoro vaihtuu. 
Harjoitus voidaan toteuttaa myös versiona, jossa yksi jäsen kerrallaan saa etsiä 
reviirirajojaan suhteessa jokaiseen, jolloin voidaan tehdä havaintoja myös siitä, miten 
suhteemme eri ihmisiin on myös tässä mielessä erilainen. Harjoituksen jälkeen on hyvä 



 

156 

käydä purkukeskustelu, jossa jokaisella on tilaisuus jakaa tekemänsä havainnot, omat 
kokemuksensa ja ehkä syntyneet oivalluksensakin muiden kanssa.  

10.9 Terapeuttisia kysymyksiä 

Haavoittavia kokemuksia sisältävästä menneisyydestä toipumista auttaa, jos asiakkaan 
historiasta on mahdollista tuottaa monia kertomuksia (Penn, 1998, White, 2000, luku VI). 
Monipuolisempien kuvausten ja useampien kertomusten tuottamiseksi terapeutilta 
vaaditaan kiinnostuksen ja huomion suuntaamista puhujan ilmaisussa sellaiseen puoleen, 
joka esille tuodussa tarinassa ei ole näkyvillä, mutta sisältyy siihen silti (White, 2000). 
Tätä ainesta voisi kuvata joksikin, joka on kertomuksessa samanaikaisesti sekä poissa että 
läsnä. Löytääkseen ja tehdäkseen sen näkyväksi terapeutin on osattava kuunnella 
asiakastaan erityisellä tavalla ikään kuin kaksoiskuunteluna, ts. hän ottaa vastaan 
kertomuksen sellaisenaan, mutta etsii siitä samalla niitä puolia, jotka eivät siinä tulleet 
näkyviin ja jäivät sanomatta. Esimerkkinä tästä työskentelytavasta White (2000) kuvaa 
keskustelua, jossa asiakas masentuneena sanoo, ettei hän enää pysty näkemään mitään 
tulevaisuutta itselleen. Terapeutti hyväksyy ja ottaa vastaan tämän kokemuksen, mutta 
lähtee tutkimaan sitä ja avaamaan erilaisia näköaloja siihen. Tässä hän käyttää apuna 
erilaisia kysymyksiä kuten: ”Mitä mahdollisuuksia tulevaisuudellesi olet aikaisemmin 
nähnyt?” , ”Miten tulevaisuuden näkeminen on omalta osaltaan tähän asti ollut tukemassa 
elämääsi?” tai ”Mikä on tehnyt mahdolliseksi tähän saakka pitää tulevaisuuden kuva 
näköpiirissä?” Kysymykset auttavat nostamaan esiin sen, mikä on poissa mutta silti läsnä 
asiakkaan kuvauksessa kuten toiveet, että asiat olisivat omassa elämässä eri tavalla, 
lupaukset paremmasta, unelmat täydemmästä elämästä, odotukset tietyn päämäärän 
saavuttamisesta, visiot uusista mahdollisuuksista, toiveet olla jossain muualla tai kehittää 
elämän muita alueita. Kun ilmaisua vaille jäänyt kerran löydetään, sitä voidaan kuvailla 
rikkaasti ja tuottaa monia kertomuksia, jotka vapauttavat ihmisen voimavaroja.   

Terapiaryhmissä kysymme usein hyväksikäyttökokemustaan kuvaavalta henkilöltä, miten 
hän selvisi siitä, mitä keinoja hän löysi ja mikä häntä auttoi. Tämä saa hänet näkemän 
itsensä avuttoman ja voimattoman uhrin lisäksi tilanteesta selviytyneenä, erilaisia keinoja 
löytäneenä, sisukkaana ja usein erittäin kestävänä ihmisenä. Saatamme kysyä myös 
vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä, kuten oliko hänellä 
ketään, joka oli hänelle millään tavalla avuksi tai lohduksi, mikä teki hänelle 
mahdolliseksi vihdoin kertoa jollekulle ja mikä auttoi häntä jaksamaan ja kestämään. 
Nämä kysymykset saavat hänet huomaamaan oman elinympäristönsä ja yhteisönsä 
ihmisten toimintatavan tehden yleensä näkyväksi sen, että aikuiset eivät ole toimineet 
vastuullisesti ja että hyväksikäytetty lapsi on jätetty yksin ja heitteille. Tämä auttaa 
tunnetyöskentelyssä tavoittamaan oikeutettua vihan tunnetta vähentäen samalla 
syyllisyyttä ja häpeää. Usein tätä tietä on mahdollista edetä löytämään myös suru omasta 
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menetetystä lapsuudesta, mitä vaille jääminen, hylkääminen, laiminlyönnit ja väärin 
kohtelu ovat hänelle merkinneet. 

Ongelman kyllästämän kertomuksen hallitessa ihmisen elämää hän kokee olevansa 
umpikujassa ja itseen liittyvät käsitykset ovat kielteisesti värittyneitä. Hyväksikäytetyn 
kuvatessa traumaattista kokemustaan voimme siis etsiä uhriksi joutumisen rinnalle 
selviytyjän näkökulman, mutta laajentaa tätä puolta myös kysymyksillä, joissa kiinnostus 
suunnataan voimavaroihin, toivoon ja uskoon jostain paremmasta, jotka ovat kantaneet 
häntä synkimpinäkin hetkinä.  

Muuan ryhmän jäsen muovaili äärimmäisen väkivaltaisen ja tuskallisen 
kokemuksensa, jossa hänen ollessaan vähän yli neljävuotias hyväksikäyttäjä 
raiskasi ja yritti tappaa hänet. Purkukeskustelussa tuli ensin esiin suunnaton 
viha, joka oli antanut hänelle voimia taistella elämästään sillä hetkellä ja siitä 
eteenpäin. Se oli siis auttanut häntä selviytymään. Myöhemmin hän toi esiin, 
että hänet sai taistelemaan myös se tieto, että tämä on väärin ja elämässä on 
myös jotain parempaa. Kiinnostuimme tarkastelemaan tätä teemaa lähemmin ja 
aloimme etsiä selityksiä sille, mistä hän oli tuon tiedon voinut saada niin 
karussa ja traumaattisessa ympäristössä eläessään. Ponnisteltuaan pitkään hän 
saattoikin muistaa erään häntä vauvana hoitaneen tädin, jolta hän oli saanut 
osakseen huolenpitoa ja hellää kohtelua.  Myöhemmin kouluikäisenä hänellä oli 
ollut luokkatoveri, jonka perheessä hän vietti paljon aikaansa ja jossa 
vanhemmat kohtelivat häntä samoin kuin omia lapsiaan kunnioittavasti ja 
ystävällisesti. Löydettyään nämä muistot hän saattoi tuoda vihan rinnalle 
kokonaan toisenlaisia tunteita, ilon ja kokemuksen arvostetuksi tulemisesta. 
Tämä näkyi hänessä koko hänen olemuksensa muutoksena vapautuneemmaksi 
ja valoisammaksi.  

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Joskus voi riittää, että edes yksi ihminen antaa toivoa ja luo uskoa paremmasta. Sen 
varassa voi vaihtoehtoinen kertomus alkaa rakentua ja vahvistua. 

’Kun minua kotona aina kutsuttiin halventavalla haukkumanimellä, kummitätini 
poika sanoi käydessään meillä: ”Eihän tuo ole sinun oikea nimesi, sehän on 
XXX.” Se on ollut elämässäni lamppu, joka loistaa. Se vahvisti minun 
itsetuntoani. Toinen merkittävä asia oli se, kun kummitätini sanoi: ”Älä enää 
mene sinne.” Se tuntui minusta niin tärkeältä, että edes yksi ihminen oli nähnyt, 
miten huonosti minulla kotona oli.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 
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Muita usein käyttämiämme kysymyksiä ovat eri yhteyksissä olleet esimerkiksi:  

• Onko tämä asia/muutos sinulle hyvä vai huono vai jotain siltä väliltä? Vai 
onko siinä molempia puolia? Ryhmän jäsen: ”Kun äiti viime viikonloppuna 
soitti ja pyysi minua sinne tekemään suursiivousta, mä sanoin, että en pääse, kun 
mulla on tentti tulossa.” Terapeutti: ”Onko se sinulle hyvä vai huono asia?” –
”Molempia varmaan. Se on hyvä, että uskalsin kerrankin pitää puoliani ja sanoa 
ei. Mutta se on paha, että tulee niin syyllinen olo.” 

• Mitä muuta tämä voisi merkitä? Ryhmän jäsen: ”Työharjoittelussa mulle kävi 
niin, että kun mun oli käytävä siinä paikassa, missä se mies yritti käpälöidä 
minua, niin mun jalka petti. Se ei vaan ottanu enää päälle yhtään enkä enää 
voinu mennä töihin. Lääkäri piti sitä hysteerisenä halvaantumisena.” Terapeutti: 
”Mitä se sulle merkitsee?” –”Että mä en enää kestänyt sitä tilannetta, mun oli 
pakko paeta siitä jotenkin.” –”Mitä muuta se saattais merkitä?” –”Että mun 
jalka tuli mulle avuksi, että se auttoi mua panemaan rajat ja suojelemaan 
itseäni.” 

• Mitä tuo kertoo sinusta ihmisenä? Ryhmän jäsen: ”Nuorena kun urheilin ja 
sain palkintoja, niin vein ne aina vinttiin enkä näyttänyt niitä kenellekään.” 
Terapeutti: ”Mitä se kertoo sinusta?” –”Että en edes odottanut, että kukaan olis 
ollut minusta kiinnostunut.” –”Voisiko se kertoa vielä jostain muustakin?” –”No 
siitä ainakin, että olinhan minä aika hyvä, kun kerran voitin.” 

• Mistä sen näkee, mikä kertoo siitä? Ryhmän jäsen: ”Mulla on nyt ollut selvästi 
parempi olla.” Terapeutti: ”Mistä sen näkee?” –”Kun lapset sanoo, että nykyisin 
sä äiti oot niin kiva, kun sä et oo enää niin vihainen.” 

• Mistä huomaat tulevaisuudessa, että olet edistynyt tässä omassa 
tavoitteessasi? Mikä on Sinun ensimmäinen askeleesi sitä kohti? Ryhmän 
jäsen: ”Minä haluan, että en enää kantaisi niin paljon vastuuta mun tyttäreni 
asioista.” Terapeutti: ”Mistä sä näet, että olet ottanut ensimmäisen askeleen sitä 
tavoitetta kohti?” –”Kun se seuraavan kerran aikoo jättää ne koiransa mulle 
hoidettavaksi, sanon sille, että vien ne eläinlääkärille lopetettavaksi, jos ei se itse 
pysty pitämään niistä huolta.” 

• Millaisia askelia olet jo ottanut, jotta olet nyt tässä? Mistä huomaat eron 
entiseen? Ryhmän jäsen: ”Olen aina antanut miehen määrätä ja suostunut 
seksiin, mutta nyt olen jo kerran sanonut stop.” Terapeutti: ”Mitä askelia olet 
ottanut, että olet päässyt siihen?” –”Pelkäsin ennen, että tulen satutetuksi, mutta 
nyt en enää pelkää.” 
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• Mitä ajatuksia tämä, mitä X nyt kertoo, teissä muissa herättää? Miten te 
muut ymmärrätte tämän? Ryhmän jäsen: ”Menin sinne hyväksikäyttäjän luo ja 
mulla oli semmoinen röyhelömekko päällä. Oikein nostelin niitä helmoja ja 
pyörähtelin siinä lattialla sen edessä. Tunnen itseni niin syylliseksi, että itse 
oikein tarjouduin siinä ja esittelin itseäni sille.” Terapeutti: ”Miltä tämä teistä 
muista kuulostaa, miten te muut ymmärrätte tuon tilanteen?” Vastauksia: 
”Kaikki pikkutytöt tykkäävät sievistä vaatteista, eihän siinä ole mitään pahaa. 
Eihän se tee sinusta syyllistä, että sulla oli sievä mekko.”/ ”Mulle tulee mieleen, 
että sä olit iloinen ja huoleton niin kuin pienet tytöt ovat ja se ukko siinä istuu 
silmät kiiluen vaanimassa tilaisuutta. Tulen helvetin vihaiseksi sille miehelle.”   

• Mitä te ehdottaisitte X:lle tuossa tilanteessa? Mitä keinoja te muut olette 
löytäneet? Ryhmän jäsen: ”Mulle tulee sellasia masennuskausia, että en pääse 
sängystä ylös. Makaan vaan ja putoan johonkin pimeään. Oon ihan voimaton 
enkä kykene tekemään mitään, itken vaan.” Terapeutti: ”Oletteko te muut 
kokeneet samaa? Mitä keinoja te olette löytäneet?” Vastauksia: ”Mä olen nyt 
hyväksynyt, että semmosta voi olla ja mä tiedän, että se menee kyllä ohi. Se 
auttaa, kun tiedän, että nyt on vaan annettava aikaa itselle, itkettävä itku niin se 
menee ohi.” / ”Mulla on sellanen pehmolelu ja mä otan sen viereen sänkyyn, niin 
mulle tulee vähän parempi olo sen kanssa.” / ”Mun poikaystävä on hirveän hyvä 
apu mulle. Se osaa lohduttaa ja auttaa, kun se ottaa kainaloon ja mä saan vain 
olla ja itkeä siinä eikä se hermostu siitä.” 

• Mitä tuo tunne sanoisi, jos sillä olisi sanoja? Ryhmän jäsen: ”Välillä tulee 
oikein vihan aalto, sellainen raivo, että jos se hyväksikäyttäjä nyt olis tuossa niin 
voisin sen vaikka tappaa.” Terapeutti: ”Jos vihalla olisi ääni ja se voisi puhua, 
mitä se sanoisi?” –”Varmaan, että sinä saatanan sika olet vastuussa tästä, mitä 
sä olet minulle tehnyt. Sinä olet pilannut minun elämän, kaikki tämä kipu ja tuska 
on sinun syytä.” 

• Saatko kiinni tuosta tunteesta? Ryhmän jäsen: ”Olen ollut niin väsynyt ja 
saanut raivokohtauksia. Olen ollut niin surullinen.” Terapeutti: ”Saatko kiinni 
siitä, mitä suret?” –”En, välillä vaan itkettää.” –”Onko se edistystä sun 
mielestä?” –”On. Mä olen katsonut nyt paljon liikuttavia elokuvia, jotka saa mut 
itkemään.” –”Olet löytänyt elokuvat, jotka auttavat. Oletko löytänyt muita 
keinoja?” –”Joo, musiikin kuuntelun ja hiihtämisen.” 

• Kuuluuko myös muita ääniä? Onko vasta-argumentteja? Ryhmän jäsen: 
”Minulla on arvottomuuden tunteita. Mietin, täyttääkö aina toisten odotuksia vai 
tehdäkö, mitä itse haluan. Niin hirveän syvälle minuun on juurtunut se, että 
minun pitää miellyttää muita.” Terapeutti: ”Kun arvottomuuden ääni kuuluu, 
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kuuluko myös muita ääniä, vasta-argumentteja? –”Joo, ennen olin vaan 
masentunut, nyt harvemmin, kun se toinen ääni alkaa kuulua.” 

• Mitä tuo tunne saa sinut tekemään? Ryhmän jäsen: ”Nyt kun olen oppinut 
tunnistamaan omia tunteitani, olen huomannut, että mulle voi tulla häpeän 
tunteita ihan hassuissa tilanteissa.” Terapeutti: ”Mitä se häpeän tunne saa sinut 
tekemään?” –”Se saa panemaan luukut kiinni, sulkeutumaan, menemään 
kippuraan ja tuntemaan, että musta ei ole mihinkään.” 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Tukeaksemme ryhmän jäseniä heidän matkallaan kohti toipumista olemme käyttäneet 
eri menetelmiä. Ehkä vaikuttavimmin työtämme on kuitenkin ohjannut Whiten (1990, 
1992, 2001) ilmaisemat näkemykset elämäämme vaikuttavasta 
identiteettikertomuksesta, joka rakentuessaan ongelman kyllästämäksi sulkee meiltä 
pois mahdollisuuksia elää tyydyttävää elämää ja jonka rinnalle silloin tarvitaan 
monipuolisempia kertomuksia. Olemme saaneet olla todistamassa ja jakamassa 
monien uusien tarinoiden syntymistä ja niiden tuomaa muutosvoimaa ihmisten 
elämässä. Joskus kertomus voi tiivistyä yhdeksi lauseeksi ja yhteen ainoaan sanaan 
sisältyä uskomaton voima ja alku uuteen, vapauttavaan ja mahdollisuuksia avaavaan 
elämään. 

’Miks antaisin sen hyväksikäyttäjän vieläkin pitää mua vallassaan? Tappelen 
tapahtunutta vastaan, siitä on tullut kuoleman ja elämän kysymys.’ 

’Orja, syntipukki, syylliseksi ohjelmoitu - - - selviytyjä, taistelija, vahva, sitkeä, 
sankari. Miksi minun pitäisi totella?’ 

’Vahinko, ei-toivottu lapsi, joka pilasi kaiken - ja paskat!’ 

 (Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 
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11 TERAPIARYHMÄN VAIKUTTAVUUS 

11.1 Taustaa 

Psykoterapian vaikuttavuutta on pyritty arvioimaan ainakin kahdella erityyppisellä 
tutkimusotteella, tuloksellisuustutkimuksella ja prosessikeskeisellä tutkimuksella (Laitila, 
1996). Pelkistetysti esitettynä tuloksellisuustutkimuksen tavoitteena on selvittää, 
vaikuttaako psykoterapia. Tuloksellisuutta on tutkittu samalla kokeelliseen ajatteluun 
perustuvalla tutkimusasetelmalla kuin lääkeaineen tehokkuutta. Aiemmin vaikuttavuus oli 
keskeisin osa tutkimusta, mutta nykyisellään tuloksellisuustutkimus on suuntautunut 
kysymykseen psykoterapian tuottamasta muutoksesta ja sen luonteesta. Tätä kautta 
muutos on tullut jatkumoluonteiseksi. Se, millaisen muutoksen tutkimus tavoittaa, on 
sidoksissa siihen, mitä valitut mittarit mittaavat. 

Prosessikeskeinen psykoterapiatutkimus kuvaa ja kartoittaa terapiassa parantavasti 
vaikuttavia tekijöitä (Laitila, 1996). Sen tutkimustehtävä on erilainen kuin 
tuloksellisuustutkimuksessa, samoin sen teoreettinen perusta, joka on enemmän 
psykologinen ja sosiaalipsykologinen kuin lääkeainetutkimuksen kokeellinen malli. Se 
valitsee teoreettisen viitekehyksensä kulloinkin tutkittavana olevan terapiamuodon 
mukaan, koska ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä ja kokeiltua psykoterapian teoriaa. 

Pelkistettyä tuloksellisuustutkimusta ei nykyisin enää juuri tehdä, vaan tutkijat yhdistävät 
prosessikeskeistä ja tuloksellisuustutkimusta (Laitila, 1996). On esitetty, että tuloksella 
ilman prosessin tutkimusta ei ole sanottavaa informaatioarvoa. Tuloksellisuustutkimus 
pelkistetyimmillään vastaa kysymykseen ”kuinka paljon?” ja prosessikeskeinen tutkimus 
kysymykseen ”mikä muutoksen tuotti?” tai ”kuinka muutos on ymmärrettävissä terapian 
kautta?” Tutkimustehtäväksi on siis muodostunut selvittää, millaista muutosta terapia on 
tuottanut ja miten tuohon muutokseen on päästy. Tällaisessa tutkimusotteessa 
psykoterapian tuloksessa painottuvatkin psykologinen sisältö ja prosessi enemmän kuin 
muutoksen määrä. Toisaalta mm. perheterapiatutkimuksessa on korostettu, ettei 
myöskään prosessia ole mielekästä tutkia irrallaan tuloksesta ja että ero tuloksen ja 
prosessin välillä on varsin mielivaltainen (Wynne, 1988). 

Psykoterapialle ominaista on tapahtuman vuorovaikutuksellinen luonne ja 
ainutkertaisuus, joten sen ollessa tutkimuskohteena laadullinen (tapaus)tutkimus on 
tieteellisyyden vaatimuksessaan tinkimättömämpi ja pitemmälle menevä kuin 
tilastomatemaattinen kvantitatiivinen tutkimus, jossa lainalaisuus syntyy 
keskimääräisyydestä (Laitila, 1996). Tuloksellisuustutkimuksella tavoitetaan yleisiä 
suuntaviivoja psykoterapian vaikuttavuudesta, mutta tutkimuksen spesifisyys on hyvin 
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vähäistä. Ryhmävertailuja korostavissa tutkimusasetelmissa kontekstivaikutus tehdään 
tyhjäksi, yksilölliset erot katoavat ja muuttuvat keskiarvoiksi ja samalla voidaan kiinnittää 
huomiota vain harvoihin muuttujiin.  

Laadulliset menetelmät tarjoavat päävaihtoehdon kvantitatiiviselle tutkimusotteelle 
psykoterapiatutkimuksessa, mutta niiden käyttö on ollut vielä kovin vähäistä (McLeod, 
2001). Psykoterapian tuloksista kirjoittaminen on myös poliittinen teko, jolla ”siviiliääni” 
voidaan tehokkaasti vaientaa. Laadullisella tutkimuksella on kyky sallia erilaisten äänteen 
esiintulo, joten sillä olisi paljon annettavaa ymmärryksemme lisääntymisessä, kuinka 
paljon ja millä tavoin psykoterapia ja konsultointi voivat auttaa tai olla auttamatta 
ihmisiä. 

Aloittaessamme ensimmäistä terapiaryhmäämme kävimme keskustelua toimintaamme 
ohjaavista teoreettisista lähestymistavoista, omista näkemyksistämme ja tavoitteistamme. 
Näin päädyimme myös kysymykseen terapian vaikuttavuudesta. Mistä voisimme tietää, 
että osallistujat ovat hyötyneet terapiasta? Miten mahdollinen muutos näkyy? 

Vaikka olimmekin kiinnostuneita vaikuttavuuskysymyksestä, emme suunnitelleet 
toteuttavamme tutkimustyötä. Monet käyttämistämme tiedonkeruutavoista toimisivat 
kuitenkin käyttökelpoisina välineinä laadullisessa tutkimuksessa. McLeod (2001) 
ehdottaa tietolähteiksi mm. elämäkertoja ja kertomuksia, terapiaistuntojen muistiinpanoja, 
osallistujien yksilö- tai ryhmähaastatteluja, terapeuttien haastatteluja sekä erilaisia 
kirjallisia dokumentteja ja muistiinpanoja. 

Työskentelyotteeksemme olimme valinneet terapeutin ja asiakkaan välistä dialogia 
arvostavan toimintatavan. Sen mukaisesti tuntui luontevalta arvioida terapian tuloksia 
ennen kaikkea palautekeskustelussa ja kysymällä asianomaisten itsensä käsitystä asiasta. 
Viimeinen istunto varattiinkin terapeuttisen yhteistyön ja kunkin oman edistymisen 
arviointia varten. Meitä kiinnosti vaikuttavuudessa myös pidempi aikajänne, joten 
varasimme terapian päättymisen jälkeen noin puolen vuoden päähän seurantaistunnon, 
jonka tarkoituksena oli saada palautetta sen hetkisestä tilanteesta ja edistymisen 
pysyvyydestä. 

Vapaamuotoisen keskustelun rinnalle halusimme kuitenkin arviointia, jonka voisi tehdä 
aivan terapian alkuvaiheessa ja toistaa sen päätyttyä. Olimme työskennelleet 
hyväksikäyttöilmiön parissa ja tutustuneet sitä koskevaan kirjallisuuteen, joten meille oli 
syntynyt joitakin käsityksiä siitä, miten ihmiset kokevat noiden traumaattisten 
tapahtumien vaikuttavan elämäänsä. Tältä pohjalta rakensimme oman 35 kohdan 
mittarimme  (HE-TA, luku 8).  Lomakkeessa  henkilö arvioi omaa tilannettaan asteikolla 
0 – 9 jokaisen esitetyn kuvauksen suhteen niin, että 0 merkitsee täysin ongelmattomaksi 
ja 9 erittäin voimakkaasti ongelmalliseksi koettua tilaa. Osallistujat täyttävät nämä 
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lomakkeet siis ryhmän alussa ja lopussa, jolloin saadaan kaksi tilannearviota. Jos 
pistemäärät ovat lopussa alkutilannetta pienemmät, se kertoo heidän kokevan oman 
olonsa muuttuneen lomakkeessa esitetyissä asioissa ongelmattomampaan suuntaan. 

Itse luomamme lomakkeen lisäksi halusimme vertailukohteeksi jonkin yleisemmin 
käytetyn arviointitavan. Löysimme kaksi mittaria, joiden tiesimme olevan käytössä 
aikuisten  mielenterveyspotilaiden  hoidossa.  Toinen  näistä  on  Beck´s Depression 
Inventory (BDI) ja toinen Hopelessness - Suicidality  -arviointiskaala (HS). Olimme 
tietoisia, että masentuneisuus ja itsetuhoisuus ovat yleisiä hyväksikäyttöä kokeneilla 
henkilöillä, joten nämä mittarit vaikuttivat tarkoituksenmukaisilta. BDI:ssä henkilölle 
esitetään 21 lausesarjaa, joissa kussakin on neljästä kuuteen vaihtoehtoa. Näistä hänen 
tulee valita yksi häntä itseään parhaiten kuvaava vaihtoehto. Kysymykset käsittelevät 
mielialan erilaisia piirteitä. Koodausohjeen mukaan kustakin valinnasta annetaan tietty 
pistemäärä ja mitä korkeampi henkilön yhteispistemäärä on, sitä masentuneempi hänen 
mielialansa on. HS sisältää 19 tulevaisuutta koskevaa väittämää, joiden suhteen henkilön 
on valittava juuri sen hetkisten ajatustensa ja tuntemustensa mukaisesti jompikumpi 
vaihtoehdoista tosi tai epätosi. Toivottomuutta ja itsetuhoisuutta heijastavasta valinnasta 
saa yhden pisteen ja vaihtoehtoisesta valinnasta nolla pistettä. Mitä suurempi henkilön 
yhteispistemäärä on, sitä enemmän hänen suhtautumisensa tulevaisuuteen sisältää 
toivottomuutta ja itsetuhon uhkaa.  

Kirjallisuudessa masentuneisuus ja itsetuhoisuus on kuvattu hyvin tyypillisinä 
seurauksina seksuaalisesta hyväksikäytöstä. BDI:n ja HS:n ottaminen mukaan 
arviointivälineiksi onkin näyttänyt perustellulta ja niiden antamat tulokset 
johdonmukaisilta verrattuna ryhmiin osallistuneiden omiin kokemuksiin, heidän 
kertomuksiinsa historiastaan ja nykyhetkestään sekä heistä tekemiimme havaintoihin. 
Vaikka HS:n rakenne tekee vastaajalle helpoksi antaa halutessaan todelliseen 
elämäntilanteeseensa nähden päinvastainen kuva, osallistujat näyttävät vastaavan varsin 
aidosti ja niillä, joilla itsetuhon riskirajaa ilmaiseva pistemäärä on ylittynyt, on ollut 
historiassaan yksi tai useampia itsemurhayrityksiä. Samoin korkeita BDI-pisteitä saaneilla 
henkilöillä on ollut masentuneisuusdiagnoosi ja toisilla useampiakin sairaalahoitojaksoja. 
Jotkut ovat aloittaneet ryhmän ollessaan osastohoidossa, toisilla hoitojakso on saattanut 
alkaa terapiaryhmän aikana ja joillakin hoidot ovat jo päättyneet ennen ryhmään tuloa.  

Tällä tavalla olimme koonneet terapiaryhmän vaikuttavuuden arvioimiseksi kolme 
erilaista välinettä, joiden avulla on mahdollista kerätä tietoa kunkin osallistujan omasta 
tilannearviosta sekä ryhmäterapian alussa että sen päättyessä. Tämä tekee mahdolliseksi 
tehdä myös vertailuja käytettyjen arviointitapojen välillä. Jokaisen osallistujan 
pistemääriä voidaan verrata eri arviointivälineissä ja katsoa, onko jossakin mittarissa 
korkeat tai alhaiset pistemäärät saaneella henkilöllä yhtä lailla suuri tai pieni pistemäärä 
muissakin käytetyissä välineissä. Jos näin on, voidaan olettaa mittareiden antavan 
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yhtäpitävän kuvauksen henkilön kokemista ongelmista, masentuneisuudesta ja 
tulevaisuuteen kohdistuvasta toivottomuudesta. Kiinnostavaa on myös kartoittaa, 
pienenevätkö summapistemäärät alku- ja loppumittausten välillä ja onko suunta eri 
arviointivälineissä sama. Ryhmiä voidaan myös verrata toisiinsa laskemalla osallistujien 
pistemääristä keskiarvoja.  

Osallistujien tekemien itsearviointien ja antaman palautteen lisäksi käytettävissämme 
ovat omat havaintomme. Kuulemme istunnosta toiseen ihmisten kertovan itsestään ja 
elämästään, näemme heidät terapian aikana 15 – 20 kertaa ja muodostamme heistä 
mielikuvan itsellemme. Näitä mielikuvia meidän on myös mahdollista vertailla toistemme 
kanssa samoin kuin muutoksesta kertovia havaintojamme. Kiinnostavaa on myös verrata 
havaintoja mittareiden välittämään kuvaan ja osallistujien omiin kommentteihin. 

Vuosien mittaan kaikki nämä vaikuttavuuden arviointitavat ovat tuntuneet perustelluilta 
ja niiden antama informaatio arvokkaalta, joten olemme jatkaneet niiden käyttämistä. 
Palautekeskusteluissa osallistujat ovat arvioineet myös terapiassa käytettyjä eri 
menetelmiä ja niiden merkitystä itselleen. Näiden keskustelujen virittäminä havahduimme 
joitakin vuosia sitten pohtimaan uudella tavalla oman kuvan piirtämistä. Kiinnostuimme 
ajatuksesta, näkyisikö henkilön itsensä kokema muutos myös hänen piirroksessaan, jos 
hän saisi tehtäväkseen puolen vuoden kuluttua pidettävässä seurantatilaisuudessa piirtää 
oman kuvansa uudelleen. Näin olemme muutaman viime vuoden ajan toimineetkin, joten 
niiden osalta olemme voineet vertailla myös kahta eri aikaan tehtyä piirrosta.       

11.2 Eri mittareiden ilmaisema vaikuttavuus 

Halusimme selvittää, miten eri mittarit toimivat ja ilmaisevat terapiaryhmän 
vaikuttavuutta. Seuraavassa kuviossa (Kuvio 1) tuloksia on tarkasteltu laskemalla kunkin 
ryhmän kaikkien jäsenten summapisteiden keskiarvot alku- ja loppumittauksissa. 
Verrattaessa eri mittareita toisiinsa kaikki kolme näyttävät antavan samansuuntaiset 
tulokset. Jos jonkin ryhmän pistemäärä on yhdessä mittarissa korkea, se on korkea myös 
kahdessa muussa (vuosi 1995). Sama toistuu myös pistemäärän ollessa matala (vuosi 
1996). Tulosten perusteella mittarit näyttävät sekä arvioivan samantyyppisiä ilmiöitä että 
kuvaavan toivottua positiivista muutosta, joka tapahtuu alku- ja loppumittausten välillä. 
Havaitun muutoksen perusteella voidaan todeta, että ongelmallisiksi koetut 
hyväksikäytön vaikutukset tai oireet ovat lievittyneet (HE-TA) ja masentuneisuus on 
vähentynyt (BDI). Sen sijaan tulokset tulevaisuuden suhteen koettua toivottomuutta ja 
itsetuhoisuuden riskiä kartoittavassa mittarissa (HS) eivät ole yhtä johdonmukaisia, 
vaikka muutos siinäkin on samansuuntainen (vuosi 1995, 1998, 2000).  
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Kuvio 1. 

HS-mittari. Alku- ja loppumittaus
Ryhmien keskiarvot vuosina 1993-2001
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Kuvio 2. 

 

BDI-mittari. Alku- ja loppumittaus
Ryhmien keskiarvot vuosina 1993-2001
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Kuvio 3. 

 

HE-TA -mittari. Alku- ja loppumittaus
Ryhmien keskiarvot vuosina 1993-2001
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Vuosien 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 ja 2001 ryhmien keskiarvojen erot 
alku- ja loppumittausten välillä. Näissä ryhmissä oli yhteensä 48 sellaista jäsentä, joiden 
sekä alku- että loppuarviot olivat käytettävissä. 

Mittareista BDI:n maksimipistemäärä on 63. Ohjeistuksen mukaan suomalaisille 
viitteellisissä raja-arvoissa yli 24 pistettä merkitsee voimakasta masennusta, 14 – 20 
pistettä lievää tai kohtalaista masennusta ja 0 – 14 pistettä saaneet eivät ole masentuneita. 
HS:n maksimipistemäärä on 19 ja 9 tai suuremman pistemäärän on havaittu erottelevan 
itsemurhaan päätyneet muista (seurantatutkimus). 9 pistettä tai suuremman pistemäärän 
saanut on yksitoista kertaa suuremmassa itsemurhavaarassa kuin muut potilaat. 
Rajoituksena on suuri väärien positiivisten määrä. Suuri osa vähintään 9 pistettä saaneista 
ei tee itsemurhaa. Näin ollen HS:lla voidaan arvioida itsemurhayrityksen vaaraa, itse 
käyttäytymistä sillä ei pystytä ennustamaan. HE-TA:ssa voi enimmillään saada 315 
pistettä, jolloin henkilö kokisi kaikki esitetyt tilanteet itselleen erittäin ongelmallisiksi.   

Terapiaryhmässä mittareita on käytetty niin, että kukin ryhmän jäsen on voinut tarkastella 
tekemänsä itsearvioinnin perusteella mahdollista muutosta alku- ja lopputilanteessa. 
Tämä on tapahtunut puoli vuotta ryhmän päättymisen jälkeen pidetyssä 
seurantaistunnossa, jossa kukin on saanut nähdä graafisen esityksen omista ja koko 
ryhmän tuloksista. Istunnossa on käyty keskustelua, miten osallistujat tulkitsevat tuloksia, 
mistä ne heidän mielestään kertovat ja ovatko ne yhdenmukaisia heidän omien 
havaintojensa ja kokemustensa kanssa. Jotkut ovat saattaneet huolestua, jos heidän 
pistemääränsä ovat olleet ryhmässä korkeimmat, mutta rauhoittuneet ymmärrettyään 
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arviointien olevan kunkin henkilökohtaisia, subjektiivisia tuntemuksia, joita ei ole 
mielekästä ”kilpailuttaa” toisten kanssa. Vertailun ydin on kunkin omassa alku- ja 
lopputilanteessa, onko muutosta tapahtunut ja vastaavatko mittareiden tulokset kunkin 
omia kokemuksia. 

Vuosien 1996 ja 1995 ryhmiin osallistuneet saivat hyvin erilaiset pisteet toisiinsa 
verrattuna. Näillä mittareilla arvioituna vuoden 1995 ryhmässä kaikki kokivat terapian 
alkaessa elämäntilanteessaan monia erittäin vaikeita ongelmia, masentuneisuutta ja 
toivottomuutta tulevaisuuden suhteen. Vuoden 1996 ryhmässä puolestaan kukaan ei 
arvioinut tilannettaan sellaiseksi. Molemmissa ryhmissä muutos alku- ja 
loppuarvioinnissa oli kuitenkin samansuuntainen, kaikissa mittareissa pistemäärät 
pienenivät eli oma tilanne koettiin terapian lopussa myönteisemmäksi kuin alussa. HS- ja 
BDI-mittareiden alku- ja loppumittauksissa erot ovat olleet kaikissa ryhmissä melko 
pienet. Vaikka terapiaprosessi voi aktivoida vaikeita kokemuksia ja tunteita ja sitä kautta 
masentuneisuus ja itsetuhoisuus voisi jopa lisääntyä, näin ei kuitenkaan tulosten mukaan 
ole tapahtunut. 

HE-TA–mittarissa pistemäärien ero alku- ja loppuarvioinneissa on vuodesta toiseen ollut 
BDI- ja HS-mittareihin verrattuna suurempi. Tämän perusteella ongelmallisiksi koetut 
tilanteet ovat osallistujien elämässä vähentyneet tai niiden tuottama hankaluus lieventynyt 
terapian aikana. Halusimme tarkastella mittarissa esitettyjen tilannekuvausten välisiä 
eroja ja katsoa, onko siinä osioita, joissa ryhmäterapian vaikuttavuus näkyisi muita 
selvemmin. Alla olevassa kuviossa (Kuvio 4) pylväät kuvaavat alku- ja lopputilanteen 
välistä pistemäärien eroa niissä osioissa, joissa muutos alku- ja loppumittauksen välillä 
oli suurin (vähintään 1,5 pistettä). Kuviossa osiot on esitetty erojen suuruusjärjestyksessä. 
Tulokset on kerätty eri vuosien ryhmistä niin, että otoksessa on mukana lähes puolet (21) 
niistä osallistujista, joiden sekä alku- että loppuarvioinnit ovat olleet käytettävissä. 
Vaihteluväli mittarin osioissa on 0 – 9 pistettä ja taulukon luvut ilmaisevat osallistujien 
alku- ja loppuarviointien välisten erojen keskiarvot.  
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Kuvio 4. 

HE-TA mittari
Myönteistä muutosta mittaavat osiot
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Koettua ongelmien vähenemistä terapiaryhmän jälkeen tapahtuneessa mittauksessa 
esiintyi eniten seuraavissa osioissa (ero vähintään 2 pistettä tai enemmän): 2, 3, 4, 8 ja 1. 
Tilannekuvauksia, joissa ero oli 1,5 pistettä tai sitä suurempi, oli lisäksi: 14, 22, 10, 20, 
28, 15, 23, 5, 12 ja 13. 

Mittarin antamien tulosten mukaan terapiaryhmän vaikutus näkyy voimakkaimmin 
osallistujien kokemien syyllisyyden tunteiden vähenemisenä (osio 2). Toinen merkittävä 
muutos tapahtuu arvostetuksi tulemisen kokemuksen lisääntymisessä (osio 3). Kolmas 
muutos koskee osallistujien kokemaa masentuneisuutta ja yksinäisyyttä (osiot 4 ja 8). 
Nämä tuntemukset vähenevät ja vastaavasti läheisyys ja koskettaminen käyvät 
mahdollisemmiksi (osio1).  

Nämä tulokset ovat mielestämme hyvin ymmärrettävissä. Ryhmässä jäsenet jakavat omia 
häpeän ja syyllisyyden kyllästämiä kokemuksiaan toisilleen, tulevat kuulluiksi ja 
vastaanotetuiksi, saavat osakseen myötätuntoa ja ymmärrystä. He löytävät yhteyden 
toisiinsa ja aktivoituvat toimimaan omissa sosiaalisissa verkostoissaan.  

Muutoksia tapahtuu tulosten mukaan useilla muillakin alueilla. Suhde itseen ja omaan 
ulkonäköön muuttuu myönteisemmäksi (osio 14), samoin asenne miehiin (osio 22). 
Seksistä on mahdollista nauttia enemmän (osio 28), syömishäiriöt vähenevät (osio 13) 
kuten myös epäluuloisuus muita ihmisiä kohtaan (osio 23). Kyky pitää omia puoliaan ja 
kieltäytyä itselle ei-toivotuista asioista kohentuu (osiot 10, 20 ja 12). Fyysisessä 
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hyvinvoinnissa tapahtuu myös muutosta hyvään suuntaan, väsyneisyys vähenee ja 
univaikeudet helpottavat (osiot 15 ja 5).  

11.3 Osallistujien omat kommentit ja terapeuttien havainnot 

Mittareiden antama kuva terapiaryhmän vaikuttavuudesta on hyvin rohkaiseva. Niiden 
perusteella toipumista tapahtuu, mitä tulosta myös jäsenten henkilökohtaiset palautteet 
vahvistavat. Samoin terapeutteina tekemämme havainnot kertovat, että useimmat 
hyötyvät ryhmän tarjoamasta tilaisuudesta tutkia hyväksikäytön vaikutuksia omassa 
elämässään ja löytävät itselleen entistä tyydyttävämpiä ja toimivampia 
selviytymiskeinoja. Toisinaan muutos on hyvin dramaattinen ja näkyy henkilön koko 
olemuksessa, ulkoasussa ja käyttäytymisessä. Jotkut ovat alkaneet pukeutua uudella 
tavalla, hankkineet uuden kampauksen tai silmälasit ja entisen jähmeän, surumielisen 
olemuksen tilalle on kehittynyt eloisa, vapautunut ja valoisa asenne itseen, toisiin ihmisiin 
ja elämään.   

Ryhmän toteutuksessa yksi perusoletuksistamme on, että kukin jäsen hyötyy siitä juuri 
niin paljon kuin se kullekin on mahdollista hänen senhetkisessä elämänvaiheessaan. 
Osallistujien puheenvuoroista on seuraavassa koottu heidän kommenttejaan siitä, mitä 
ryhmä on heille merkinnyt: 

’Tärkeintä mitä ryhmästä sain oli se, että mua uskottiin, ettei kukaan sanonut: 
”Eihän!’ 

’Sai paskat pois sisältään purettua. On tullut voimavara siitä, että kumminkin 
selviää.’ 

’On todellisempaa, kun en ole enää yksin.’ 

’Kiittelisin ihan hirveesti tästä ryhmästä, kun siinä on saanu jakaa ja siinä 
uskotaan  ja on tullut samuuden kokemus.’ 

’Olisi jäänyt paljosta paitsi, jos ois vaan psykologin kanssa kahdestaan pohtinu. 
Tää on ollu sittenkin tärkeää kuulla muitakin.’ 

’Antaa voimavaraa tulevaisuuteen. Hyvä ja turvallinen ryhmä. Psykologin 
luona yksin puhuminen ois ollu paljon köyhempää.’ 

’Minusta on syyllisyys ja ahdistus hävinnyt, taakka pudonnut. Viha on tullut 
ulos ja suru. Olen päässyt kiinni tunteisiin ryhmän avulla.’ 
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’Valtavan tärkeä merkitys on ollut ryhmällä. Olen ollut monissa ryhmissä. 
Tämä on paras ryhmä. Tässä on toteutunut se, mitä olen odottanut: olen tullut 
kuulluksi ja voinut elää läpi tunteita ilman, että kukaan olisi syyllistänyt. Tästä 
saa voimia, vaikka ei ole täällä enää. Syyllisyys on vähentynyt hurjasti, olen 
pystynyt vaientamaan sen. Ahdistuskin on vähentynyt ihan hirveästi. En enää 
heräile öisin syyllisyyteen ja ahdistukseen. En olisi uskonut, että pystyn 
nukkumaan koko yön!’ 

’Kyllä ryhmä on tärkeä. Kun ajattelen teitä, niin kuulen, miten te kaikki 
kannustatte minua.’ 

’Itse olen ollut itseni pahin vihollinen. Nyt olen itseni ystävä.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Näissä puheenvuoroissa keskeistä näyttää olevan jakamisen sekä kuulluksi ja 
vastaanotetuksi tulemisen kokemus. Ryhmän voimavara on samoja kokemuksia omaavien 
ihmisten kyky tavoittaa toistensa tunteita ja ymmärtää ja auttaa toisiaan. Niille ryhmän 
jäsenille, joille liittyminen muihin on ollut varautunutta ja vaikeaa, on uskaltautuminen 
tekemään ryhmän tehtäviä (muovailu, oman kuvan piirtäminen) ollut erityisen 
terapeuttinen kokemus. Tehtävästä selviytyminen on edellyttänyt oman itsen 
paljastamista, mikä on tavallista vaikeampaa silloin, kun on joutunut elämään omaa 
itsetuntoa halventavassa ”toksisessa ” ilmapiirissä. Kun sitten kaikista entisistä 
kokemuksistaan huolimatta uskaltautuu luottamaan toisiin ja paljastamaan omaa sisintään 
ja huomaakin tulleensa ymmärretyksi ja hyväksytyksi, on sillä merkittävä terapeuttinen ja 
parantava vaikutus. 

Toisena merkittävänä vaikutuksena osallistujat kuvaavat oman toimijuuden tuntonsa 
lisääntymistä. Elämä on nyt enemmän omassa hallinnassa, rajat ovat käyneet selvemmiksi 
ja omat tunteet tutummiksi: 

’Ensimmäisen kerran tiedän, mitä haluan. Osaan sanoa vastaan. Aikaisemmin 
ajelehdin. Itsetuntoni on lisääntynyt. Olen päässyt ajatusteni herraksi.’ 

’Pystyn kuuntelemaan insestistä puhumista joutumatta raivon valtaan.’ 

’Ensimmäisen kerran tiedän, mihin minä lopun ja mistä toinen alkaa. Oon 
voinu sanoa, mitä minä haluan ilman että olen tullut hylätyksi ja jos joku on 
yrittänyt, niin olen ajatellu, että se on tuon juttu ja tää on mun.’ 

’Elämänhallintaa on tullut.’ 



 

171 

’Olen vapautunut olemaan ottamatta itseeni tai loukkaantumatta kaikesta.’ 

’Mulle on ollut tärkeää oppia nimeämään tunteita ja kertomaan miltä tuntuu.’ 

’Täällä sanottiin, että sinussahan on paljon hyvää. Niinhän se onkin.’ 

’Jos nyt mulle tulee tuskaa, yritän miettiä, mitä se haluaa mulle kertoa. Tuska 
on ystävä.’ 

’Ryhmä sai minut pysähtymään: on kuultava omaa sisäistä ääntään. Sitä en ole 
osannut. Mikä minä itse olen. Paljon olen tehny sitä, mitä muut ovat odottaneet. 
Tämä paikka jos mikä on sellainen, missä voi toteuttaa omaa tahtoaan.’ 

’Ennen aina aattelin, mitä toiset ajattelee. Nyt: mun on pakko uskaltaa elää, 
vaikka tekis virheitäkin.’ 

’Kun ennen pelotti mennä kauppaan, nyt olen itse myyjänä ja musta on tullut 
suosikki myyjä. Ensi kerran menen nyt yksin asumaan. En halua ketään, joka 
latistaa. Haluan tavat monia ihmisiä.’ 

’Uskallan nukkua yksin ilman tärinöitä. Annan itselleni aikaa. Ennen oli aina 
kiire.’ 

’On itkuisiakin päiviä, mutta selviän niistä. Selviän itse!’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

’…olen alkanut pitää puoliani, opettelen sanomaan ei, opettelen omia 
oikeuksiani, en tee enää mitään vain sen vuoksi että pitäisi. Hallitsen elämääni 
paremmin.’ 

(Elämäntarina 2.) 

Ryhmäterapia on koettu toisaalta myös raskaana ja vaativana, niinpä joillekin on 
helpotus, että se loppuu. Toiset taas saattavat olla huolissaan omasta 
edistymisestään, kun ryhmän tuki jää pois: 

’Ei paha, että loppuu jo. Tietenkin tulee teitä ikävä, mutta en tällä hetkellä 
halua käsitellä enempää.’ 
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’En ole tullut mielelläni, oisin tehnyt jotakin muuta. On ollut kuitenkin hyvä 
asia, että tulin, en olis kuitenkaan muuten pystynyt käsittelemään näitä asioita.’ 

’Ei oo ollu helppoa. Kapinoin vastaan, että pitää tulla .’ 

’On hyvä, kun on ollut monenlaista tapaa käsitellä. Nyt en kaipaa lisää.’ 

’Helpotus, kun ei enää oo kauhean ihanaa maanantai-iltaa.’ 

’En osaa vielä sanoa, mikä tämän tarkoitus on ollu. Ehkä myöhemmin selviää. 
Uskon, että se on hyvä. Oon tyytyväinen, että oon pystyny käymään täällä.’ 

’Olen oppinut nimeämään tunteita ja kertomaan, miltä minusta tuntuu. Pelkään, 
että kun ryhmä nyt loppuu, meen taas taaksepäin.’ 

’Musta tuntuu, että asioita jää vielä kesken ja olisin halunnut jatkaa ryhmää.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Jotkut ovat havainneet, miten itsessä tapahtuvat muutokset vaikuttavat ympäristöön tai 
oma uudenlainen tapa nähdä asiat antaa niille toisenlaisia merkityksiä: 

’Kun itsessä tapahtuu muutos, ympäristössäkin alkaa tapahtua muutoksia.’ 

’Ihmisten käyttäytymisen merkitykset ovat muuttuneet, kun on tunnustanut 
itselleen mitä on tapahtunut. Olen vapautunut olemaan ottamatta itseeni tai 
loukkaantumaan kaikesta.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Toipuminen voi näkyä joillakin ryhmäterapiaan osallistuneilla ihmissuhteiden 
rakentumisena uudelleen tai omien voimavarojen elpymisenä: 

’Olen pystynyt puhumaan vanhempien kanssa. On käynyt ilmi, että isäni ja 
hänen veljensä ovat olleet myös isänsä seksuaalisesti hyväksikäyttämiä. En 
tarvitse terapiaa, en lääkkeitä. Jaksan perhettäni ja toimitan päivittäiset 
askareeni, vaikka olen pysyvällä eläkkeellä.--- Ihmissuhteissani olen kehittynyt. 
Sain tältä perheneuvolan kurssilta tosi rakkaan ystävän, jonka kanssa 
keskustelemme lenkillä ollessa viikoittain. Kaiken kaikkiaan elän aika 
normaalia elämää. Täytän 40 vuotta ja kiitos avun, jota sain osakseni, pystyn 
nyt elämään normaalia elämää perheeni kanssa.’                   (Elämäntarina 6.) 
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11.4 Työskentelymenetelmien vaikuttavuus 

Käyttäessämme ryhmässä erilaisia menetelmiä varaamme työskentelyn päätösvaiheeseen 
aina tuokion aikaa arvioinnille, miten asianomainen on kokenut tilanteen, miten tämä 
toimintatapa vastasi hänen tarpeisiinsa, mitä havaintoja hän teki jne. Osallistujat saattavat 
myös erilaisissa keskusteluyhteyksissä kommentoida eri menetelmien vaikutuksia ja 
merkitystä itselleen. Näitä arvioita olemme vaihtelevasti merkinneet ryhmäistunnoista 
tekemiimme muistiinpanoihin. Varsinaisessa arviointikeskustelussa terapian päättyessä 
olemme kirjanneet osallistujien kokemukset ja palautteet johdonmukaisemmin talteen. 

11.4.1 Muovailu 

Muovailun vaikutuksia kuvatessaan ryhmän jäsenet painottavat sitä, että menetelmä 
auttaa tavoittamaan torjuttuja ja jäätyneitä tunteita. Muovailun kautta on ollut mahdollista 
aukaista niitä lukkoja, joita aikaisemmin tarvittiin, jotta vaikeita tunteita olisi voitu 
kestää: 

’Erittäin hyvä ja erittäin tehokas. Sisäisen kuvan voi helposti ohittaa, mutta kun 
sen muovailee, se alkaa elämään.’ 

’Muovailu muutti todeksi tunteen ja sen jälkeen siitä pystyi luopumaan. Minut 
on pystytty hyväksymään just sellaisena kuin olen.’ 

’Olen vaan kertonut, että pelkäsin lapsena. Nyt olen pelännyt kuin lapsi.’ 

’Ei kuvat tuo pahaa oloa. Paha olo on.’ 

’Muovaileminen auttoi saamaan myös sanoja.’ 

’Muovailu oli käänteentekevä. Olin ihan varma etten pystyisi. Pistin ne (tunteet) 
taas lukon taa.’ 

’Luulin, että katson vaan ”kuulisti” patsastani, mutta se olikin hätkähdyttävää 
ja liikuttavaa katsoa sitä.’ 

’Selkeästi tajuan nyt mikä on tunne-minän ja järki-minän ero. Kunpa minäkin 
pääsisin ilmaisemaan tunteita niin kuin tuo patsaan osa pöydän alla, mutta 
pelkään, että pokka ei pitäisi.’ 
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’Muovailussa hyväksikäyttäjää voi katsoa kauempaa. Ei koskaan ole voinut 
nähdä sitä tapahtumaa kuin omalta kannalta. Tuon näkeminen inhotti niin, että 
meinasin oksentaa.’ 

(Ryhmäistunojen muistiinpanot) 

Muovailu on muuttanut omaa käsitystä tapahtuneesta. Kokemuksille annetut merkitykset 
ovat muuttuneet. Toisten tekemät muovailut vaikuttavat myös, koska niissä voi tavoittaa 
omia tunteita: 

’Tuntui, että se muovailu muovaili myös mun mieltä samalla.’ 

’Ihme miten toinen pystyy pienellä kuvaamaan niitä tunteita, joita itsellänikin 
on!’ 

’Minun ei tarvitsekaan viedä isää suvun eteen. Riitti, kun toin sen tänne.’ 

’Muovailu on erittäin tehokas. Siitä on seurannut anteeksiantaminen, 
nöyrtyminen tähän tilanteeseen.’ 

’Täytyy joskus kokea, että on ollut uhri jotta siitä voi päästä pois. Jos sen vaan 
sivuuttaa, se jää.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

11.4.2 Piirtäminen 

Piirtämiseen liittyy aikuisilla usein voimakasta itsekriittisyyttä ja tehtävä suuntaa 
ajatukset aluksi suorittamiseen ja osaamiseen. Instruktiossa korostammekin, että 
kiinnostus on nyt kokonaan muualla kuin teknisissä taidoissa tai esteettisissä tavoitteissa, 
ja tähän mennessä kaikki ryhmiin osallistuneet ovat ylittäneet tämän kynnyksen ja 
piirtäneet oman kuvansa. Joillekin tämä työskentelytapa taas on ollut varsin mieluinen: 

’Olen niin huono. En osaa piirtää. Seinustan kauhein kuva, mutta tein sen.’ 

’Hirveän kivaa tehdä. Mietin miten rajaisin ne paikat, missä tuntuu pahalta, 
vaikka lisäksi sattuu sydämeen.’ 
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’Helppoa oli piirtää. Tykkäsin sairaalassakin tehdä taideterapiaa.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Kuvien käsittelyssä toisten kommentit ja tulkinnat ovat piirtäjälle hyvin tärkeitä. Muut 
voivat löytää jotain sellaista, mitä itse ei ole huomannut tai tullut ajatelleeksi, ja se voi 
olla arvokas apu omassa toipumisprosessissa: 

’Kaikki sanomiset kuulosti siltä, että kuvan kautta välittyi enemmän kuin mitä 
ajattelin kun tein tuota kuvaa. Kauhusta välittyi se mitä lapsena koin. – Kun tein 
tuota kuvaa, ajattelin noita asioita, sitä kauhua ja epävarmuutta siitä, kuka 
olin.’ 

’Kommentit oli hyviä ja huomattavan paljon helpompi oli puhua kuin luulin.’ 

’Keskustelu oli hyvä, mutta piirtäminen oli kauheaa. Se on mulle vaikeaa, ei ole 
mun laji.’ 

’Ensin jännitin, kun alettiin katsoa mun kuvaa, mutta sitten ihmiset löysi sieltä 
niin paljon sellaista, mitä olen ajatellut ja sellaista, mitä en olisi huomannut ja 
sellaista, mikä lohdutti, että olisin voinut kuunnella sitä vaikka kuinka kauan. 
Ihan itkettää, miten ihmeellisesti ne asiat tulee esille tästä piirroksesta.’ 

’Yllätyin itse. Olin piirtävinäni naisen, mutta se olikin sen ikäinen, kuin olin 
silloin, kun hyväksikäyttö tapahtui. En ollut kokenut vielä mitään seksistä ja 
sitten tuli veli ja jähmetyin kauhusta. Se on koko persoonassani se häpeä ja 
kauhu.’ 

’Tajusin vasta jälkeenpäin, seuraavana iltana, että olen tuo (piirtämäni) avuton 
tyttö, joka on aina ymmällään. Sillä ei ole jalkoja, koska en päässyt tilannetta 
pakoon, siksi sillä ei ole jalkoja.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot)  

11.4.3  Elämäntarinat 

Oman elämäntarinan kirjoittaminen on terapiaryhmämme keskeisimpiä 
työskentelyvälineitä. Se on hyvin tärkeä ja merkityksellinen kokemus osallistujalle 
itselleen, mutta myös toisten jäsenten kertomukset ovat vaikuttavia. Joskus ne voivat 
panna liikkeelle jotain sellaista, mitä oman tarinan kautta ei ollut mahdollista tavoittaa. 
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Ne saattavat virittää ja aktivoida tunteita, joista itse ei ole ollut tietoinen tai jotka on 
tehokkaasti torjuttu. Niiden avulla voi saada kosketuksen johonkin sellaiseen puoleen 
omassa elämässä, joka on jäänyt piiloon ja itselle vieraaksi: 

’Oma tarina ei tuntunut miltään. Toisten tarinat ovat vaikuttavia siksi, että ne 
toivat mieleen tunteita, joita en luullut että minulla olisi olemassakaan.’ 

’Kun kerroin omaa tarinaani, en saanut siitä tunteesta kiinni. Kun kuulee 
toisten tarinoita, tulee kummallisia tunteita. Säikähdin sitä, että saatoin tuntea 
niin voimakasta vihaa. En ole osannut vihata äitiä ja isää.’ 

’Jotenkin kuunnellessa elämäntarinoita tulee nämä asiat eri kantilta, tulee niin 
kun kokonaisnäkemys.’  

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Kirjoittaminen auttaa jäsentämään omaa elämää. Tarina sitoo yhteen niitäkin sirpaleisiksi 
ja irrallisiksi jääneitä kipeitä kohtia, joita aiemmin oli liian vaikeaa katsoa ja liittää osaksi 
itseä ja omaa historiaa: 

’Kirjoittamalla vasta tajusin sen kaiken, mitä on ollut. Ilman teitä ja tätä 
ryhmää en olisi koskaan kirjoittanut.’ 

’Mulle oli muovailu ja piirtäminen hirveän ahdistavaa. Elämäntarina oli 
tärkeä. Se lisäsi elämän hallintaa.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Elämäntarinoita käsiteltäessä jokainen saa yhden ryhmäistunnon omaan käyttöönsä. 
Istunnon lopuksi käydään keskustelua, millaiseksi kokemus tarinan kirjoittamisesta, sen 
jakamisesta yhdessä toisten kanssa ja siitä käydystä keskustelusta asianomaiselle 
muodostui. Osallistujat ovat kommentoineet kokemuksiaan seuraavasti: 

’Tuntui, että hallitsi sen elämän. Se on ollut tommonen tuo elämä. Siinä on ollut 
vaikeita kohtia, mutta niistä on selvinnyt. Yhdessä kohdassa alkoi itkettää 
itsesäälistä, kun ajattelin, että kukaan ei kuullut, miltä lapsesta tuntui.’ 

’Kun monet kuuli niin positiivista kertomuksessani, se yllätti minut. Mulla 
itselläni on vaan sellaiset lasit, että nään vain huonoa. Ensimmäisen kerran en 
tuntenut itseäni huonoksi, kun minua kehuttiin. Ihmeellinen tunne! Pelkäsin, 
että jos tulee häpeän olo. Oma elämä on niin arka asia.’ 
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’Se oli työläs, ahdistusta aiheuttavaa, mutta puhdistavaa. Päätin, että tämän on 
autettava minut tasapainoon.’ 

’Musta tuntuu, että mitä enemmän kerron muille tästä hyväksikäytöstä, sitä 
pienemmäksi se muuttuu ja arkipäiväistyy.’ 

’Vaikein tehtävä. Tuntui, että tästä ei tule yhtään mitään.’  

’Minun elämääni auttoi kovasti, kun sain oman elämän tarinan. Olin hirveän 
energinen niin, että töissä ihmettelivät.’ 

’Ensin luulin, että kirjoittaminen on helppo juttu, mutta sitten siitä ei tullutkaan 
mitään. Sitten kirjoitin ja itkin, kun ne kaikki kamalat ja ne tunteet tuli taas 
uudestaan mieleen, mutta kai se oli hyvä. Tein oivalluksia.’ 

’Kirjoittaminen oli mielenkiintoista. Heräsi paljon mielikuvia. Olisi voinut 
kirjoitta paljon pitempään ja enemmän. 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot)’ 

11.5 Seurantaistunto 

Ryhmän toteuttamiseen kuuluu puolen vuoden jälkeen järjestetty kokoontuminen, 
seurantaistunto, jossa on tarkoitus kuulla, miten ryhmän jäsenet nyt kokevat terapian 
vaikutukset ja mitä heidän elämäänsä kuuluu. Havaintojemme mukaan terapian aikana 
käynnistynyt myönteinen kehitys on useimmilla osallistujilla jatkunut ja he ovat edenneet 
niissä henkilökohtaisissa ”projekteissaan”, joita he ryhmässä itselleen hahmottelivat. 
Terapiassa alkanut prosessi näyttää siis jatkuvan, vaikka ryhmä on päättynyt: 

’Jotain oivaltaa hitaasti. Sytytys toimii kumilangalla.’ 

’Mulla on kuitenkin välineitä, joilla hoidan itseäni. On tärkeää kuulla sisäistä 
lastani, että kuulisin, mitä minä haluan. Aina ennen tein, mitä 
mies/vanhemmat/Jumala haluaa. En tiedä, mihin päin lähtisin.’ (Terapeutti: 
Mutta tiedät, että olet lähdössä.) 

’Mulle kuuluu nyt hyvää. Ryhmän aikana olin vielä varma, että jään 
sairaslomalta eläkkeelle, mutta nyt olen juuri aloittanut työharjoittelun. Ne 
asiat vain hautuvat ja kypsyvät pitkällä ajalla, olen käynyt yksilöterapiassa 
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pitkään ja työstänyt siellä lisää näitä asioita. Ei ole ollut helppoa, mutta 
hirveän hyödyllistä on ollut läpikäydä niitä.’ 

’Voin nyt vaatia inhimillistä kohtelua. Ei tarvitse olla lattiamattona. Ryhtini 
parani, voimani lisääntyi, huomaan, että pärjään.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Sanallisen palautteen lisäksi olemme muutaman viime ryhmän aikana ottaneet käyttöön 
oman kuvan uudelleen piirtämisen seurantaistunnossa. Kiinnostuimme kysymyksestä, 
tulisiko ryhmän jäsenissä tapahtunut muutos jotenkin näkyviin myös heidän tavassaan 
piirtää oma kuvansa tai siinä mielikuvassa itsestä, joka oman kuvan piirroksessa 
näyttäytyy. 

Kuva 7     Kuva 8. 

 

 

 

 

Kuva 7. on piirtäjän piirtämä oma kuva ryhmän aikana. Kuva 8. on saman piirtäjän 
palautekerralla piirtämä kuva itsestään. Ensimmäinen kuva ja siihen liittyvät kommentit 
on esitetty luvussa 7. Palauteistunnossa piirretty kuva käsiteltiin samalla tavalla kuin 
ryhmän aikana tehdyt piirrokset. 
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Ryhmän jäsenten kommentteja: 

’Ihana aikuisen kuva ja ihana hame ja kori, joka on täynnä aarteita.’ 

’Tosi onnellisen näköinen.’ 

’Se on kuin baarissa kukkaistyttö, joka myy kukkia hyvin laitettuna.’ 

’Siinä on jotain upeeta.’ 

’Siinä tulee esiin piirtäjästä se puoli, joka on jo näkynyt.’ 

’On selvä kontakti. Se tarjoaa jotain, vois olla vaikka leivoslaatikko.’ 

’Siitä näkyy onnellinen ja hyvä mieli.’ 

Piirtäjän omat kommentit: 

’Harmi, että panin sille tuon pannan päähän. Joku vielä puristaa. Tosi 
onnellinen olo. Olen paljain jaloin. Ei purista kengät eikä vaivaa liikavarpaat. 
Olen ruvennut rakastamaan kukkia ja kauneutta ympärilläni.’  

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 
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Kuva 9.           Kuva 10. 

 

Kuvan 9. kommentit on esitetty luvussa 7. Uutta kuvaa (Kuva 10.) koskevat kommentit 
ovat seuraavat: 

’Suuntaus on ylöspäin, ei masennusta.’ 

’Tyylikäs ja menevän näköinen nainen.’ 

’Voimakkaan ja positiivisen oloinen, energinen nainen.’ 

’Se on kontaktissa johonkin.’ 

Piirtäjän omat kommentit: 

’Aattelin piirtää oman itseni. Laihduin kesällä. Painan nyt 10 kiloa vähemmän. 
Täältä kun katson kuvaa, se näyttää matkan johtajalta, jonka laukussa on 
puhelin ja lompakko.’ 
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Kuva 11.                       Kuva 12. 

 

 

Aikaisemmin piirretyn kuvan (Kuva 11.) kommentit löytyvät luvusta 7. Uutta kuvaa 
(Kuva 12.) koskevat ryhmän jäsenten kommentit olivat seuraavanlaisia: 

’Ilme on ihanan iloinen ja käsivarsissa ihanat voimatapit.’ 

’Vaikka vartalo on pelkistetty, se seisoo tukevasti maassa.’ 

’Siinä ei vieläkään tohdita nähdä naista.’ 

Piirtäjän omat kommentit: 

’Kun piirsin, mielessä pyöri kaikenlaista muuta. Meinasin ensin piirtää tikku-
ukon, mutta se olisi ollut liian laiha. Piti lisätä navan ja polvien väliin. 
Huomaan, että harrastan aerobiciä. Tunnen itseni henkisestikin 
voimakkaammaksi Huomaan, että silmät ovat tulleet kuvaan.’  

(Terapeutti: Onko se hyvä vai paha?)  
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’Se on hyvä. Rohkea, avoin katse. Vaikka mitä tulis esille, katson. Opettajakin 
sanoi, että minusta on tullut avoimempi.’  

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 

Kuva 13.      Kuva 14. 

 

Samoin kuin edellisissä kuvissa aikaisemmin piirretyn kuvan (Kuva 13.) kommentit on 
esitetty luvussa 7. Kuvaa 14. koskevat kommentit ovat seuraavat: 

Ryhmän jäsenet: 

’Vauhti on kova ja piirtäjä ajattelee, että antaa mennä, kun on alamäki. 
Kuitenkin päässä on kypärä. Se tarkoittaa, että järki on tallella ja päätä 
suojellaan.’ 

’Ihanan onnellisen näköinen.’ 

’Nuoremman näköinen kuin teini-ikäinen. Aito, selvästi pieni lapsi.’ 
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Piirtäjän omat kommentit: 

’Tarkoituksella piirsin, että se on lapsi. En koe olevani vielä aikuinen. Olen 
lapsi. Lasken paljon mäkeä lasten kanssa.’ 

(Ryhmäistuntojen muistiinpanot) 
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12 POHDINTAA JA ARVIOINTIA 

12.1 Arviointia terapiaryhmien tuloksellisuudesta 

Ensimmäistä terapiaryhmäämme aloittaessamme odotimme, että osallistujat hyötyisivät 
siitä ja että muutos näkyisi heidän elämäntilanteensa helpottumisena, ongelmallisiksi 
koettujen tilanteiden vähenemisenä ja uuden identiteettikertomuksen rakentumisena. 
Ryhmäterapiasta vaikuttikin olevan hyötyä, mutta vasta koottuamme nyt tätä kirjaa varten 
osallistujien antamaa palautetta, omia havaintojamme ja käyttämiemme 
kyselylomakkeiden vastauksia olemme paremmin voineet hahmottaa, millaista muutosta 
osallistujat kokevat.  

Eniten muutosta tapahtui osallistujien kokemissa syyllisyyden tunteissa, jotka vähenivät 
selvästi. Toinen merkittävä muutos tapahtui arvostetuksi tulemisen kokemuksen 
lisääntymisessä. Masentuneisuuden ja yksinäisyyden tuntemukset vähenivät ja vastaavasti 
läheisyys ja koskettaminen kävivät mahdollisemmiksi.  

Ryhmissämme on ollut muutama sellainen osallistuja, joiden hyötymistä terapiasta 
olemme jääneet miettimään. He ovat kyllä käyneet ryhmän loppuun, mutta heidän 
osallistumisensa on vaikuttanut ohuelta, liittyminen ryhmään on näyttänyt vaikealta tai he 
ovat kieltäytyneet toteuttamasta jotain olennaista osaa terapiaprosessista kuten 
esimerkiksi jättäneet oman elämäntarinansa kirjoittamatta. Ne ryhmän jäsenet, jotka eivät 
ole uskaltautuneet paljastamaan omia sisäisiä tunteitaan joko siksi, että heiltä puuttui 
siihen halua, rohkeutta tai kykyä, ilmaisivat usein palautekeskustelussa pettymystään 
siihen, mitä ryhmä saattoi heille tarjota. He kokivat, että eivät päässeet ryhmässä 
eteenpäin: ”Ei menty tarpeeksi syvälle!” ” Keskustelu oli liian pinnallista.” ” Edettiin 
liian hitaasti.” 

12.2 Havaintoja ja kokemuksia ryhmistä  

Terapiaryhmämme on alusta saakka hyödyntänyt monimenetelmällisyyttä. Koska eri 
ihmiset hyötyvät erilaisista lähestymistavoista, olemme pitäneet tärkeänä tarjota 
vaihtoehtoja hyväksikäyttökokemusten käsittelemisessä. Vaikka arvostammekin sanoja, 
kertomusta ja dialogia, pidämme myös ei-verbaalisia lähestymistapoja hyödyllisinä. 
Kokemuksemme on vahvistanut alun oletuksemme, että niiden avulla tavoitetaan jotain, 
joka jäisi sanojen ulottumattomiin. 
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Ryhmä toisensa jälkeen on tuonut näköpiiriimme ilmiön, mistä emme olleet tietoisia 
työtämme aloittaessamme. Olemme yhä uudelleen jakaneet todellisuuden, jossa 
hyväksikäytetty samaistuu hyväksikäyttäjäänsä ja omaksuu tämän kertomuksen itsestään. 
Tästä seuraa, että hän säälii hyväksikäyttäjäressukkaa eikä voi olla tälle vihainen. 
Hyväksikäyttäjähän onkin itse asiassa uhri, jota pitää puolustaa, suojella ja hoivata. Häntä 
pitää ymmärtää eikä hän suinkaan ole vastuussa teoistaan. Vaatii ponnistelua ja rohkeutta 
kyseenalaistaa tämä ajattelutapa, katsoa asioita toisesta näkökulmasta ja alkaa kertoa 
omaa identiteettikertomusta.  

Koska hyväksikäyttäjää pitää suojella eikä hänelle voi olla vihainen, viha suuntautuu sitä 
vanhempaa kohtaan, joka ei nähnyt, ei ymmärtänyt eikä kuullut, mitä todellisuudessa 
tapahtui. Hän ei uskonut lasta, jos tämä yritti kertoa hyväksikäytöstä, eikä suojellut tätä. 
Kuullessaan muiden kokemuksia ja jakaessaan näiden kertomuksia viha voi kyllä herätä 
toisen hyväksikäyttäjää kohtaan ja tätä kautta saattaa tulla mahdolliseksi nähdä myös 
oman hyväksikäyttäjän vastuu toiminnastaan. 

Jotkut hyväksikäytetyt toistavat traumaattisia kokemuksia myöhemmissäkin 
ihmissuhteissaan esimerkiksi väkivaltaisessa tai henkisesti piinaavassa parisuhteessa. 
Monet kuitenkin pystyvät katkaisemaan ketjun ja löytävät puolisokseen heihin 
kunnioittavasti suhtautuvan ihmisen. ”Kunnon” kumppanin merkitys on havaintojemme 
mukaan erittäin kuntouttava ja auttaa hyväksikäytettyä irrottautumaan tuhoisasta 
”käsikirjoituksensa toistamisesta”. Myös omassa vanhemman roolissaan useimmat 
hyväksikäytetyt ovat jo korjanneet käsikirjoitustaan, he ovat onnistuneet olemaan itse 
paljon parempia vanhempia lapsilleen kuin heidän vanhempansa olivat heille. 

Joissakin ensimmäisistä ryhmistä esiintyi voimakasta somaattista reagointia ja 
terapiatilanteesta poistumista hetkeksi. Myöhemmissä ryhmissä tällainen käyttäytyminen 
on vähentynyt. Niissä on ollut osallistujia, jotka puhuvat esimerkiksi pelosta oksentaa, 
mutta näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Olemme pohtineet, mistä tällainen vaihtelu 
johtuu. Ehkä eri ryhmiin on vain sattunut valikoitumaan hyvin erilaisia osallistujia sen 
suhteen, miten voimakkaasti he reagoivat somaattisesti. Toinen selitys voisi olla ryhmän 
ohjaajien toimintatavassa tapahtunut muutos, jossa olemme määrätietoisemmin alkaneet 
korostaa voimavarakeskeisyyttä. Tämä saattaisi vahvistaa jäsenien kykyä aikuismaiseen 
käyttäytymisen hallintaan. Toisaalta tällainen kyky on hyödyllinen, mutta olemme jääneet 
miettimään, estääkö se pääsemästä kosketuksiin omien sanattomien tunteiden kanssa. 

Tiesimme jo ensimmäistä terapiaryhmää aloittaessamme, että monessa kohtaa myös omat 
erilaiset tunteemme tulisivat heräämään. Nämä tilanteet eivät kuitenkaan ole 
osoittautuneet erityisen kuormittaviksi, vaikka ajoittain olemme kokeneet voimakkaitakin 
järkytyksen, liikutuksen, surun, vihan tai inhon tunteita. Tässä työskentely työparina ja 
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mahdollisuus jokaisen istunnon jälkeen välittömästi jakaa omat tunteet toisen kanssa ovat 
olleet ehdottomasti hyvä apu jaksamiselle. 

Kokemuksemme mukaan omat ärtymyksen tunteet saattoivat olla pulmana silloin, kun 
joku ryhmän jäsenistä oli hyvin dominoiva käyttäen runsaasti puhetilaa, opettaen toisia tai 
vaatien tietyntyyppistä merkitystä asioille hyväksymättä muiden erilaisia näkemyksiä. 
Ohjaajana joudumme silloin rajoittamaan näin toimivaa jäsentä. Tilanteeseen 
puuttuminen vaikeutuu, jos tunnemme omien ärtymysten tunteiden hallitsevan 
mieltämme. Silloin auttaa näiden tunteiden tunnistaminen, niiden oikeutuksen 
hyväksyminen ja niistä keskusteleminen. Tilanteessa itsessään voi olla avuksi, jos voi 
perustella oman toimintansa ryhmässä yhdessä tehtyjen sopimusten tai ohjaajan tehtävien 
noudattamisella. 

Aluksi oletimme käyttävämme ryhmän kuullen ohjaajien välistä reflektointia, mutta tätä 
välinettä emme ole tarvinneet juuri lainkaan. Ehkä se olisi tullut kysymykseen, jos olisi 
syntynyt tilanteita, joissa olisimme tunteneet joutuneemme umpikujaan. On myös 
mahdollista, ettemme vain ole huomanneet tilaisuuksia, joissa siitä olisi voinut olla 
hyötyä. Jälkeenpäin ajatellen olisi esimerkiksi ryhmän jäsenten välisissä 
konfliktitilanteissa voinut käyttää reflektointia apuna. Silloin ryhmän sisäinen konflikti 
olisi voitu ulkoistaa ryhmän ohjaajien reflektointikeskusteluna, jossa toinen ohjaaja olisi 
asettunut katsomaan asiaa toiselta kannalta ja toinen taas vastakkaisesta suunnasta. Silloin 
olisi vältytty tilanteelta, jossa joku ryhmän jäsen on voinut tuntea jääneensä yksin oman 
näkemyksensä kanssa ja saattanut loukkaantuneena jopa lopettaa ryhmän. 

12.3 Poisjäänti ja keskeyttäminen 

Ryhmäterapioissa yleinen toimintatapa on suorittaa etukäteen ryhmään pyrkijöiden 
huolellinen valinta. Mukaan hyväksytään vain sellaisia hakijoita, joiden katsotaan 
hyötyvän terapiasta ja jotka täyttävät terapeuttien asettamat kriteerit. Omaksumamme 
ajattelutapa on toisenlainen. Tässä ryhmässä ei ennakkoon luokitella ketään henkilöksi, 
joka ei tule hyötymään ryhmäterapiasta. Puhelinhaastattelussa osallistumisen ainoat 
kriteerit ovat, että henkilö itse katsoo ryhmäterapian olevan  hänelle hyödyksi 
seksuaalisesta hyväksikäyttökokemuksesta toipumiseksi, hän on valmis sitoutumaan noin 
vuoden kestävään työskentelyyn ja se on hänelle käytännössä mahdollista. Tavallista 
onkin, että yksi tai joskus kaksikin mukaan ilmoittautunutta joko ei tule lainkaan ryhmän 
ensimmäiseen tapaamiseen tai lopettaa heti sen jälkeen. Päätös terapiaprosessin 
käynnistämisestä on merkittävä ratkaisu, jonka tekeminen on jokaiselle ihmiselle 
yksilöllinen tapahtuma. Ajattelemme niin, että puhelinkeskustelussa on mahdollista 
välittää melko realistinen kuva tulevasta toiminnasta, mutta silti konkreettinen lähteminen 
liikkeelle ja liittyminen mukaan ryhmään aktivoivat monenlaisia tunteita ja joku voi 
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oivaltaa tässä vaiheessa, että ei ole vielä valmis tulemaan mukaan tai että ryhmäterapia tai 
juuri tämä ryhmä ei sittenkään ole sitä, mitä hän on etsimässä. Poisjäänti on ryhmän 
jäsenen henkilökohtainen päätös, jonka suhteen hän säilyttää oman toimijuutensa ja jos 
hän haluaa keskustella siitä terapeutin kanssa, pyrimme rohkaisemaan häntä 
kuuntelemaan vain itseään ratkaisua tehdessään. 

Toisinaan ryhmissä on ollut henkilöitä, jotka ovat aloittaneet prosessin, mutta 
keskeyttäneet sen myöhemmin. Kaikista osallistuneista laskettu keskeyttäneiden osuus on 
kuusi prosenttia ja kahdessa ryhmässä keskeyttäneitä ei ole ollut lainkaan. 

Keskeyttäneissä on ollut muutamia, joilla on ennen päätöksentekoa ollut useita 
poissaoloja ja niille erilaisia vaihtelevia selityksiä, mikä jo itsessään on viestinyt 
vaikeudesta sitoutua tai uskaltautua mukaan prosessiin. Heistä yhden kanssa käytiin 
lukuisia puhelinkeskusteluja, joissa välittyi hänen aktiivinen työskentelynsä myös 
poissaolojen aikana ja vähittäinen kypsyminen toteamukseen, että omat voimavarat eivät 
juuri nyt mahdollista täysipainoista osallistumista. Koska lopettamispäätös syntyy 
ryhmän jäsenen omasta tilannearviosta, se saattaa toisaalta olla hänelle pettymys, mutta 
epäonnistumista se ei merkitse.  

Sitoutumisen ja terapiaprosessiin paneutumisen esteenä voi olla myös se, että aloite 
ryhmään osallistumisesta on enemmän jonkun muun kuin asianomaisen oma ajatus tai 
hän näkee kokemiensa vaikeuksien johtuvan muiden ihmisten toiminnasta eikä siksi 
tunnista itsessään hoidon tarvetta. Pari kertaa osallistuja on kokenut itsensä liian 
erilaiseksi suhteessa muuhun ryhmään ja lopettanut sen vuoksi. Joskus on käynyt niin, 
että ryhmän jäsenen elämäntilanne on prosessin aikana vaikeutunut ja psyykkinen 
kuormittuneisuus kasvanut sellaiseksi, että jatkaminen on käynyt hänelle ylivoimaiseksi 
ja vaatinut esimerkiksi osastohoitoa. Joskus voi myös käydä niin, että työskentely 
terapiaryhmässä aiheuttaa liian suurta ahdistusta. Vaikka toisten jäsenten kertomat 
kokemukset avaavat omia tunnesulkuja ja siten auttavat etenemään toipumisessa, niiden 
kohtaaminen voi olla ylivoimaisen vaikeaa ja lopettamispäätös vahvistaa omien rajojen 
tunnistamista ja omasta hyvinvoinnista huolehtimista.  

Keskeyttämiseen on joskus johtanut myös se, että osallistuja on kokenut, ettei hän ole 
tullut kuulluksi eikä ymmärretyksi. Taustalla on tällöin ollut tilanne, jossa kyseisen 
henkilön tapa ottaa tilaa runsaalla puhumisella on vaatinut hänen puheenvuorojensa 
rajoittamista. Puheelle on myös ollut ominaista, että sen sisällöt syrjähtelevät 
käsiteltävästä teemasta tai asianomaisen tunnetila ja puheen sisältö ovat ristiriidassa. 
Muille syntyy silloin vaikutelma, että tilannetta hallitseva puhuminen on henkilön 
suojautumiskeino, josta hänen on vaikea luopua, tai se voi liittyä myös kyvyttömyyteen 
tavoittaa oma aito tunne. Tällaisesta ilmiöstä ei kuitenkaan ole havaintojemme mukaan 
ollut ryhmälle haittaa, vaan päinvastoin muut jäsenet ovat joutuneet silloin kohtaamaan 
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tilanteen, antaako toisen päättää omasta puolesta, alistuako vai pitääkö puoliaan. Ryhmän 
vetäjät voivat myös toimia malleina rajojen asettamisesta. Asianomaisen henkilön kanssa 
lopettamispäätöksestä on ollut tarpeen keskustella riittävän pitkään, jotta pettymyksen ja 
harmin tunteet eivät jää rasittamaan häntä. 

Terapiaryhmässä jäsenten välille syntyy intensiivistä vuorovaikutusta ja joskus 
väistämättä myös tilanteita, joissa ajaudutaan törmäyskurssille. Havaintojemme mukaan 
kahdessa tapauksessa on käynyt niin, että ryhmän jäsen on loukkaantunut jollekulle 
ryhmässä ja jäänyt sen jälkeen pois. Ohjaajina emme silloin ole onnistuneet löytämään 
toimivaa tapaa käsitellä syntynyttä tilannetta niin, että terapian jatkaminen olisi 
vaikuttanut hankalista tunteista huolimatta riittävän turvalliselta ja motivoivalta.  

Keskeyttäminen ei merkitse jonkin ennalta asetetun tavoitteen saavuttamatta jäämistä. 
Näin ollen myöhemmin jossakin toisessa elämänvaiheessa on mahdollista hakeutua 
uudelleen ryhmään ja käydä silloin se loppuun. Kahdessa tapauksessa näin on käynytkin. 

12.4 Terapeutin tehtävä ja terapian tavoitteet 

Postmodernin ajattelutavan mukaan terapeutin tehtävänä on luoda puitteita keskustelulle 
ja antaa tilaa asiakkaan omalle äänelle. Terapiaryhmissämme olemme pyrkineet 
tarjoaman jokaiselle osallistujalle mahdollisuuden kertoa omista 
hyväksikäyttökokemuksistaan ja jakaa oma tarinansa muiden kanssa. Jokainen on siis 
oman tilanteensa asiantuntija, joka määrittelee itse, mikä on hänelle ongelmallista ja 
mitkä ovat hänen tavoitteensa toipumisprosessissa. Meidän roolinamme on auttaa häntä 
tutkimaan kokemuksiaan ja niiden vaikutuksia elämässään, paikallistamaan kohdat, joihin 
hän haluaa muutosta, ja etsimään yhdessä hänen kanssaan askelia, joilla hän voi edetä 
omissa tavoitteissaan. Terapian tavoite on kunkin henkilökohtaisesti määriteltävissä, se 
on hänen oma projektinsa, jossa hän etenee omilla ehdoillaan ja omaa vauhtiaan. 
Terapeutti ei tiedä, mikä on kunkin toipumisessa tavoiteltu lopputulos eikä aseta 
päämäärää tai kriteereitä sille, milloin tavoite on saavutettu. Sen sijaan hän kysyy 
asianomaiselta itseltään, millaisia merkityksiä tämä tapahtumille antaa ja onko havaittu 
muutos hänestä hyvä, paha vai ehkä molempia.  

Erilaisissa ryhmäterapiamalleissa osallistujille asetetaan yleensä tiettyjä kriteerejä ja 
ehtoja, jotka heidän on täytettävä päästäkseen mukaan. Omaksumassamme 
toimintatavassa ryhmään tulijan ei tarvitse täyttää meidän etukäteen asettamiamme 
ehtoja. Riittää, että hän tunnistaa itsensä seksuaalisesti hyväksikäytetyksi ja on 
motivoitunut ja valmis sitoutumaan työskentelyyn. Joskus osallistujien muistikuvat 
tapahtumista ovat hyvin sirpaleiset ja he saattavat ajoittain epäillä, onko hyväksikäyttöä 
tapahtunut vai ei. Terapiassa ei olekaan olennaisinta löytää varmuutta tähän 
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kysymykseen, vaan auttaa henkilöä jäsentämään kumpaakin näistä vaihtoehdoista ja 
tutkimaan niiden merkityksiä hänelle itselleen ja elämälleen.  

Terapiaryhmässä jokainen etenee omalla vauhdillaan ja sitä kunnioitetaan. Terapeutteina 
luotamme siihen, että jokaisella ryhmän jäsenellä on oma annostelijansa, joka ilmoittaa, 
kuinka paljon hän voi ottaa vastaan toisten kokemusten herättämää ahdistusta tai miten 
pitkillä askelilla hänen on hyvä edetä. Tällä tavalla ajatellen terapian keskeyttäminen ei 
ole epäonnistumista, ei osallistujan eikä terapeutin, vaan ratkaisu, joka kertoo ryhmän 
jäsenen omasta tilannearviosta. Haluamme kunnioittaa jokaisen itsemääräämisoikeutta ja 
vastuuta omista valinnoistaan. Auttamistyössä saatamme helposti alkaa ottaa vastuuta 
toisen elämästä ja päätöksistä, jolloin menetämme mahdollisuuden tukea ihmisen 
kokemusta itsestään oman elämänsä subjektina.  

Terapiatyössä hoitoon hakeutuneen toimijuuden vahvistaminen on tavoitteista tärkeimpiä. 
Ryhmissämme olemme nähneet, miten hyväksikäyttö on vaurioittanut osallistujien 
kokemusta omista rajoista, omasta identiteetistä ja subjektina olemisesta. Juuri siksi 
toimijuuden tunnon palauttaminen saakin erityisen suuren painoarvon, kun 
työskentelemme hyväksikäyttökokemuksista toipumisen parissa.  

Hyväksikäytön seurauksena useimmilla terapiaryhmiimme osallistuneilla on ollut 
voimakkaita häpeän ja syyllisyyden tunteita. Nämä tunteet vaikuttavat lamaavasti ja 
kahlitsevasti, henkilö kokee itsensä pahaksi ja vialliseksi ja menettää kykynsä toimia 
aktiivisesti itsestään huolta pitäen. Toimijuuden tunnon vaurioituminen saattaa näkyä 
passiivisen sivustaseuraajan asenteena omaan elämään, jossa kaikki vain tapahtuu ilman, 
että itse voisi vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Henkilö kokee olevansa kohde, joka 
ajelehtii ja jota muut määräävät. Monet ovat kuvanneet tähän liittyvää sisäistä tyhjyyden 
tunnetta. Toiset saattavat omaksua aktiivisemman roolin suhteessa elämään, he yrittävät 
miellyttää muita ja pinnistelevät voimiensa äärirajoilla suorittaakseen mahdollisimman 
täydellisesti kaiken, minkä olettavat velvollisuudekseen tai toisten odotuksiksi. 
Terapiaryhmissämme he ovat kertoneet, miten he tällä tavalla ovat yrittäneet ostaa toisten 
hyväksyntää ja ”suorittaneet elämää”. Sama tyhjyyden tunne on vaivannut myös heitä. 
Toipumisprosessissa onkin näyttänyt todella merkittävältä askeleelta häpeän ja 
syyllisyyden kohtaaminen ja näistä tunteista irrottautuminen. 

Häpeä ja syyllisyys kahlitsevat hyväksikäytetyn kiinni menneisyyteen, hän ikään kuin 
elää edelleen todeksi sitä kertomusta, jonka hyväksikäyttäjä on hänelle tarjonnut. Hän 
syyttää itseään ja pitää itseään vastuullisena tapahtuneeseen. Edistyessään 
toipumisprosessissaan hän alkaa kyseenalaistaa tätä ymmärrystä itsestään, saa etäisyyttä 
häpeään ja syyllisyyteen ja löytää vihan tunteen. Viha on saattanut olla hänelle kokonaan 
tuntematon ja vieras tunne tai se on hallinnut vahvastikin hänen elämäänsä, mutta 
kohdistuneena häneen itseensä. Silloin itsetuhoisuus, masennus, itsensä kelvottomaksi, 
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pahaksi ja vastenmieliseksi kokeminen ovat leimanneet hänen identiteettiään. Kun hän 
vihdoinkin voi suunnata vihansa niihin ihmisiin, jotka kohtelivat häntä väärin, hän voi 
alkaa vapautua menneestä. Sen lisäksi, että viha kohdistuu hyväksikäyttäjään, useimmat 
näkevät myös, miten heidän ympärillään lapsuudessa oli muitakin aikuisia, jotka eivät 
ottaneet vastuuta, eivät suojelleet heitä, eivät kuulleet, nähneet eivätkä auttaneet heitä. 
Viha näyttää hyvin tervehdyttävältä tunteelta, joka vapauttaa omia voimia ja auttaa 
eteenpäin.  

Viha tekee tietä surulle. Hyväksikäytetty alkaa katsoa omaa historiaansa nähden siinä 
vallinneen vaille jäämisen ja menetyksen. Hän on menettänyt huolettoman ja iloisen 
lapsuuden tai sellaista ei koskaan ollutkaan, hän näkee, etteivät hänen vanhempansa 
pitäneet hänestä huolta, hän ei saanut osakseen hellyyttä, lämpöä ja läheisyyttä, vaan jäi 
yksin, koki tulevansa hylätyksi ja joutuneensa selviytymään omin voimin. Suru auttaa 
luopumaan ja vähitellen hyväksymään, että elämässä on ollut hyvin vaikeita kokemuksia. 
Niistä on kuitenkin selvitty ja juuri tuon selviytyjän löytäminen auttaa astumaan tähän 
hetkeen ja jatkamaan elämää uudella tavalla. Toimijuuden tunto on palannut ja henkilö on 
valmis katsomaan itseään ihmisenä, jolla on monenlaisia resursseja, joka tekee omia 
ratkaisujaan ja pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan. Hän on alkanut kertoa itse omaa 
kertomustaan.    

12.5 Narratiivisuus ja voimavarakeskeisyys terapeutin 
työvälineinä 

Aloittaessamme ensimmäistä terapiaryhmäämme odotimme, että työskentely- 
menetelmänä käyttämämme oman elämäntarinan kirjoittaminen merkitsisi osallistujille 
uuden kertomuksen luomista itsestä ja vanhan kertomuksen muuttamista. Työmme on 
kuitenkin opettanut meille, että prosessissa tapahtuukin jotain muuta. Olemme 
oivaltaneet, että useimmilla hyväksikäytetyillä oma kertomus on hajanainen tai sitä ei 
oikein ole olemassakaan, on vain muiden heistä kertomia tarinoita, joista heidän on 
vaikea tunnistaa itseään ja jotka sisältävät paljon kielteisiä, voimavaroja tukahduttavia ja 
mahdollisuuksia pois sulkevia aineksia. Kirjoittaessaan omaa elämäntarinaansa monet 
kuvaavat ensimmäistä kertaa havahtuneensa näkemään kokonaisuuden, he ikään kuin 
löytävät itsensä ja rakentavat elämästään jatkumon, jossa he siirtyvät vaiheesta toiseen. 
He alkavat puhua omalla äänellään ja luoda itse omaa kertomustaan, jossa omat taidot, 
kyvyt ja osaaminen tulevat näkyviin. Tässä kertomuksessa minä näyttäytyy aktiivisena 
toimijana, päähenkilönä omassa tarinassaan. 

Terapiatyössämme yhtenä perustyövälineenä olemme käyttäneet voimavara-ajattelua.  
Sen mukaisesti olemme kiinnostuneita resursseista ja suuntaamme huomiomme ryhmän 
jäsenten osaamiseen ja selviytymiseen. Näin ajatellen oireet, joista hyväksikäytetyt 
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kärsivät, ovat keino selviytyä. Ongelmalliseksi koettu oire on henkilön selviytymisyritys 
ja paras selviytymisstrategia, jonka hän voinut löytää. Terapiassa voidaan tarkastella, 
miten hyvä valinta se on ollut, miten se on auttanut ja palvellut ja myös kysyä, onko se 
nyt enää tarkoituksenmukainen. Lapsen käytettävissä olevat keinot ja voimavarat ovat 
ratkaisevasti vähäisemmät kuin aikuisen, nyt on mahdollista löytää toimivampia keinoja 
ja luopua sellaisesta, joka tuottaa omaan elämään haitallisia seurauksia. Terapeutteina 
toimimme tämän voimavarakeskeisen ajattelutavan malleina ja nopeasti koko ryhmä 
näyttää omaksuvan sen tarkastelutavakseen. Ryhmän jäsenet näkevät toisissaan paljon 
sellaista hyvää, mitä asianomainen itse ei ole tullut huomanneeksi tai mille hän ei ole 
antanut sille kuuluvaa arvoa.  

Voimavara-ajattelun rinnalle olemme löytäneet erityisen tavan kuunnella ryhmän jäseniä. 
Kuuntelemme ikään kuin kahdella korvalla, kuulemme toisella ääneen lausutun ja toisella 
sen, mikä jäi sanomatta. Tämä kaksoiskuuntelu auttaa huomaamaan, että uhrin 
kokemuksissa on samalla läsnä selviytyjä. Ymmärryksemme mukaan juuri tämä 
selviytymiskertomus on ratkaisevan tärkeä toipumisprosessissa. Pelkän trauman 
kuvaaminen ja vaikeiden kokemusten toistaminen ei sinällään auta, päinvastoin silloin 
ihminen voi jäädä kiinni avuttomuuteen ja ahdistaviin tunteisiin. Jos kuitenkin voimme 
nähdä ja kuulla, mitä kaikkea hän löysi itselleen selviytymiskeinoiksi silloinkin, kun 
kokemukset olivat musertavimmillaan, voimme auttaa häntä palauttamaan omaa 
toimijuuden tuntoaan ja huomaamaan omat resurssinsa.  

Käyttäessämme kykyämme kuunnella ja etsiä voimavaroja joudumme terapeutteina 
altistumaan toisinaan äärimmäisen kipeille ja ikäville tapahtumille, kuvauksille 
julmuudesta ja piittaamattomuudesta ja kestämään omia voimakkaita ja vaikeita 
tunteitamme. Huolenpito omasta hyvinvoinnista, omista rajoista ja jaksamisesta on siis 
välttämätöntä, jotta voimme toimia terapeuttisesti. Meille käyttökelpoisiksi tavoiksi on 
osoittautunut keskinäinen jakaminen ja kirjoittaminen. Olemme tehneet muistiinpanoja 
istunnoista, havainnoistamme ja kokemuksistamme ja käyneet jokaisen istunnon jälkeen 
ainakin lyhyen purkukeskustelun. 

12.6 Ryhmäterapia hoitomuotona 

Hyväksikäyttökokemus saa ihmisen tuntemaan itsensä erilaiseksi kuin muut. Se johtaa 
usein eristäytyneisyyteen ja vetäytymiseen sosiaalisista suhteista. Ihmisellä on salaisuus, 
joka eristää hänet toisista, hän kokee arvottomuutta ja huonommuutta ja tuntee 
kantavansa otsassaan merkkiä, jonka nähdessään toiset kääntävät hänelle selkänsä 
tuomiten hänet. Terapiaryhmässä, jossa on muita samaa kokeneita, eristäytyneisyys 
murtuu. Keskusteluiden avulla syntyy jakamista, yhteisyyttä ja sellaista eheyttävää 
kokemusta, jota yksilöterapia ei voi tarjota. 
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Kynnys tulla mukaan ryhmään on monelle hyvin korkea ja sen ylittäminen vaatii 
rohkeutta. Eräs ryhmän jäsen totesi tästä avun hakemiseen pakottavasta rohkeudesta: 
”Täytyy pelätä niin paljon, että ei uskalla olla olematta rohkea.” Pelko, ettei kuulu 
joukkoon, vaikeus luottaa ihmisiin ja epävarmuus, millä tavalla toisiin voi liittyä, 
herättävät ahdistusta. Omasta salaisuudesta puhuminen pelottaa ja hävettää eikä sanoja 
aina löydy. Vastaanotetuksi, kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemus onkin sitten 
yleensä erittäin palkitseva, kun kynnyksen yli on päästy. Usein tarvitaan paljon esityötä, 
keskusteluja jonkun luotettavan ystävän tai ammattiauttajan kanssa ja ryhmäterapian 
rinnalla monet ovat kokeneet hyötyvänsä yksilöterapiasta tai jostain muusta hoidosta.     

Ryhmäterapian etuna on, että toisten kautta voi päästä lähelle ja tavoittaa jotain, mitä itse 
on torjunut ja kieltänyt. Hyväksikäyttökokemukseen liittyvät omat tunteet ovat monilla 
syvälle kätkettyjä, niiden tunnistaminen ja kohtaaminen pelottaa ja ahdistaa. Jonkun 
toisen ryhmän jäsenen kokemukset, ajatukset ja tunteet voivat kuitenkin aktivoida ja 
saada liikkeelle toipumisprosessin kannalta välttämätöntä tunnistamista ja oivaltamista. 
Ryhmä mahdollistaa myös asioiden tarkastelun useampien näkökulmien kautta, siinä 
syntyy luonnollista moniäänisyyttä ja vaihtoehtoisia tulkintoja. Auttajakaan ei jää kiinni 
yhteen tarinaan, sillä kaikkien ryhmän jäsenten ajatukset, näkemykset, kokemukset ja 
tulkinnat ovat käytettävissä. Hyvin merkityksellinen kokemus näyttää olevan myös se, 
että toiset vahvistavat omalla myötätunnollaan hyväksikäytön olleen väärin ja osoittavat 
hyväksikäyttäjän olevan siitä vastuussa. Jotkut ovat kuvanneet, miten toisten 
tunnereaktiot ovat auttaneet tavoittamaan ja ymmärtämään, miltä itsestä todella tuntuu, 
vaikka vielä kertoessaan omista kokemuksistaan ei sitä tiedä. 

Kääntöpuoli ryhmäterapiassa on, että toisten kokemusten vastaanottaminen ja jakaminen 
voi joskus olla ylivoimaisen vaikeaa. Omien tunteiden aktivoituminen, eläytyminen 
toisten kokemuksiin ja kipeiden tapahtumien tarkastelu on raskasta ja käy voimille. 
Terapeutteina olemme pyrkineet olemaan herkkiä myös niille viesteille, jotka kertovat 
mahdollisista rajojen ylityksistä, ja rohkaisseet jokaista pitämään huolta itsestään, ettei 
kukaan altistuisi oman hyvinvointinsa kannalta liian vaikeille tunteille.  

12.7 Hyväksikäyttö elämäntarinoiden valossa 

Lukemalla ja kuuntelemalla elämäntarinoita syntyy uudenlaista perspektiiviä 
hyväksikäytön asemalle tai vaikutuksille ryhmän jäsenten elämässä. Kirjoittajien ja 
kertojien kokemuksista muodostuu kuva vaille jäämisestä monella tasolla. He ovat 
eläneet ympäristössä, jossa lapsen tarpeita ei ole nähty, heidän kokemuksiaan ei ole otettu 
vastaan, pelkoja ei ole kuultu ja eikä niihin siksi ole voinut saada lohdutusta. Lapsuuden 
kokemuksissa korostuu elämä vailla suojaa ja hellyyttä. Hyväksytyksi tuleminen on 
pitänyt ostaa tekemällä, suorittamalla ja muita palvelemalla. Lapseen kohdistuneet 
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vaatimukset ovat ylittäneet ikään kuuluvan kehitystason. Minuutta ja itsetuntoa on 
lannistettu ivalla tai vähättelyllä. Rangaistukset ovat seuranneet asioista, joita lapsi ei ole 
voinut ymmärtää vääriksi teoiksi. Läheisyyden nälkäisenä he ovat olleet valmiita 
ottamaan vastaan myös sellaiset tavat saada läheisyyttä, joka samalla on vaurioittanut 
heitä.  

Elämäntarinat saavat pohtimaan sitä, että seksuaalinen hyväksikäyttö on vain osa 
vahingoittavia kokemuksia eikä siten yksin selitä niitä vaikeuksia tai syntyneitä vaurioita, 
joiden kanssa uhrit kamppailevat. Kasvua leimannut laaja-alainen deprivaatio selittää 
paremmin sen, että myöhemmässä elämässä on taipumus joutua samantapaisiin 
ympäristöihin ja ihmissuhteisiin, joissa jatkuu sama esineellistäminen, mikä leimasi 
lapsen kasvua. Esineellistäminen kuvaa sitä, että lapsi ei ole tullut kohdatuksi omana 
itsenään. Hän oli itselleen merkityksellisten aikuisten taholta ”näkymätön”, kuin pelkkä 
esine, ja siksi jopa julmuudet voivat tapahtua ilman, että sen aiheuttajat edes pystyivät 
tajuamaan, mitä teko sai aikaan. Tämä näkökulma selittäisi myös sen, että 
hyväksikäyttäjä on kykenemätön näkemään tekonsa merkitystä ja kieltää siksi 
tapahtuneen. Hän on hämmästynyt syytöksistä tai vastaa kuten Elämäntarinassa 15. 
kuvattu isä: ”Myö tehtiin se yhessä, sie ja mie. Mie en koskaan pakottanu sinnuu 
mihinkään.”   

12.8 Kehittämisideoita 

Ryhmän jäsenet ovat palautekeskusteluissa tehneet ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. 
He ovat tuoneet esiin tarpeen perustaa terapiaryhmän kanssa samaan aikaan toimiva 
omais- ja kumppaniryhmä, jossa nämä heille tärkeät läheiset saisivat kaipaamaansa tietoa 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja myös terapiaan osallistumisen vaikutuksista. Ajatus on 
hyvä, mutta resursseja ei tällaiseen toimintaan ole ollut.  

Jotkut terapiaryhmät käyttävät aiempaan ryhmään osallistuneita henkilöitä 
aputerapeutteina. Mekin olemme pohtineet ideaa pyytää jotakuta ryhmän jo käynyttä 
henkilöä ikään kuin konsultiksi ketomaan kokemuksistaan tai jonkun tietyn teeman 
asiantuntijaksi. Tätäkään ajatusta emme kuitenkaan ole koskaan käytännössä kokeilleet. 

Yhteen ryhmistämme on osallistunut myös miesjäsen. Tämä ei kuitenkaan tuntunut 
toimivalta ratkaisulta, joten tuon kokeilun jälkeen olemme rajanneet ryhmän vain naisille. 
Kuitenkin myös miehet ovat kokeneet lapsuudessaan hyväksikäyttöä ja tarvitsevat apua. 
Tämän vuoksi olisi tärkeää, että myös heille voitaisiin kehittää ja tarjota omaa 
ryhmäterapeuttista hoitoa. 
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13 ELÄMÄNTARINAT 

Ensimmäisestä ryhmästä alkaen jäsenten kanssa on keskusteltu ajatuksesta koota kirja 
ryhmän kokemuksista ja toteuttamistavoista. Jäsenet ovat pitäneet ajatusta kannatettavana 
ja tuoneet usein esiin haluaan olla auttamassa muita samaa kokeneita ja rohkaista heitä 
avun hakemiseen. Elämänkerran kirjoittaminen tuotti vaikuttavia tarinoita jäsenten 
kokemuksista ja selviytymiskeinoista. Ne alkoivat muodostaa erittäin kiinnostavan 
aineiston, joka käsityksemme mukaan voisi hyödyttää myös toisia samaa kokeneita. Siksi 
ryhmän jäseniltä kysyttiin, olisivatko he halukkaita antamaan omia elämäntarinoitaan 
kirjaan liitettäväksi. Noin kolmasosa (18 ryhmän jäsentä) hiukan yli viidestäkymmenestä 
lähetti meille oman elämäntarinansa tähän tarkoitukseen. Ne on esitetty seuraavassa 
poistamalla niistä ainoastaan kaikki henkilön tunnistamiseen liittyvät tiedot. 

Ymmärrämme, että näin henkilökohtaisten kertomusten luovuttaminen käyttöömme ja 
julkaistavaksi on suuri luottamuksen osoitus. Samalla se on vakuuttava ilmaus 
rohkeudesta ja toisten auttamishalusta. Ilman tätä osuutta kirja olisi jäänyt vaille jotain 
hyvin olennaista.        

13.1 Elämäntarina 1. 

ELÄMÄNI TARINA 

Perheeseen kuului äiti, 2 veljeä ja 2 sisarta. Isäni kuollessa ollessani 3-vuotias. Äiti teki 
töitä kesäisin taloissa, joista sai meille ruokaa palkaksi ja heiniä lehmälle. Ainoana rahana 
saimme lapsilisää ja perhe-eläkettä. 

Olimme kesäisin paljon yksikseen äidin ollessa töissä. Arvioin insestitapausten alkavan n. 
6-vuotiaana, mutta se ei mennyt sukupuoliyhteyteen saakka. Yrityksiä kyllä oli, mutta 
taistelin vastaan. Luonnehtisin sitä paremmin raiskausyrityksiksi ja tapahtuikin tätä 
raiskausta. 

6-vuotiaana olin sairaalassa viikon vatsakipujen takia. Muistelen tilanteen olevan se, että 
olisin joutunut vaaratilanteeseen äidin ollessa hautajaisissa kokkina. Reakoin vatsakivulla 
ja jouduin sairaalaan, jossa arveltiin kipujen johtuvan umpisuolesta. Äiti haki minut 
polkupyörällä kotiin matka yhteen suuntaan oli 20 kilometriä. 

Äiti oli uskonnollinen ja yritti uskonnollisia arvoja meihinkin. Ja kyllähän sitä mukaan 
meni aina kun mukaan otettiin. Olihan sitä siellä turvassa. 
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10-vuotiaana lähdin kesäksi samalla kylällä olevaan taloon hoitamaan 3-vuotiasta poikaa. 
Tämä sanonta piti paikkansa: että kun lähtee sutta pakoon tulee karhu vastaan. Talon 
vanha isäntä oli sellainen , että ahdisteli kylän naisia pimeällä. Pelkäsin, mutten joutunut 
vaaratilanteeseen. 

Olin sitten seuraavatkin kesät talossa työssä, kun perheeseen syntyi tyttö. 11-vuotiaana 
hoidin 4-vuotiasta ja puolivuotiasta. Näin jälkeenpäin ajattelee , miten ne on minuun 
luottanut, kun kuljetin pyörällä lapsia pitkin kylän teitä. Omia lapsia en antaisi sellaiseen. 
Ensimmäisen kesänä olin vaatepalkalla ja muina kesinä kuukausipalkka oli 50 mk. Töitä 
12 tuntia kuutena päivänä viikossa. Hoidin lapset ja talon töitä ruuanlaittoa ja siivousta. 
Yöt olin kotona. 

Koulua ei voinut käydä täyspainoisesti meillä kun oli vain kaksi pientä huonetta ja 6 
henkilöä siinä. Äiti kyläili aika paljon ja jos ei päästy mukaan, me tytöt olimme 
kumminkin ulkona satoi tai paistoi, oli pakkanen tai lämmin, jos toinen veli ei ollut 
kotona. Hän oli meidän turva, tai meidän joku kavereista. Saimme kyllä haukut, kun 
kotitöitä ei ollut tehty. Olimme laiskoja äidin mielestä. Tästä varmaan on peruja se, että 
yritän nyt olla ahkera ja tunnollinen. Ja töistä ei voi jäädä kotiin hyvällä omallatunnolla 
vaikka on kipeä. Kun lapsena meni kouluun kipeänäkin, koska siellä oli ainakin turvassa. 

Muistan lapsuudesta näitä ikäviä asioita vaikka hyviäkin on ollut. 

14-vuotiaana lähdin kotoa työelämään kotiapulaiseksi. Vaikka itse olin nyt turvassa, oli 
huoli pikkusiskosta, joka oli vielä kotona. Hän joutui olemaan yksin asian kanssa. Me 
emme olleet enää turvana hänelle minä ja isosiskoni, joka oli lähtenyt minua ennen. 

Muistan yhden tapauksen, olin noin 13-vuotias, kun siskoni oli sairas, minä jäin kotiin 
hänen turvakseen. Silloin jouduin tappelemaan vastaan niin paljon, että seuraavana 
aamuna veljeni ei päässyt sängystä ylös, kun olin potkinut hänen jalkansa. Sillä kerralla 
sain hänen siemensyöksynsä mahalle jo karvoitukselle ja sen jälkeen pelkäsin tuleeko 
raskaaksi miten, koska minulla oli jo alkanut kuukautiset. Kukaan ei ollut minulle 
selittänyt asiaa ja tuntui inhottavalta kun siskoni joutui vielä näkemään tämän. Arvelen 
tuon tapauksen vaikuttavan siihen, etten saa orgasmia, kun olen yhdynnässä, koska 
pelkään siemensyöksyä ja miehen penis tuntuu vastemieliseltä, kun on kostea. 

Seurustelin 15 – 16-vuotiaana puoli vuotta yhden miehen kanssa, joka oli 23-vuotias. Hän 
oli kiva ja huomaavainen. Olin ehkä rakastunut häneen. Emme olleet 
sukupuoliyhdynnässä. Se oli viatonta seurustelua ja mieleeni sellaisena. Pidin hänestä 
kovasti. Hän jätti minut. Ei vaan tullut enää. Välimatkamme oli 500 km. Kirjoitin hänelle 
kirjeen ja selitin tilanteeni. Sain siihen vastauksen vuoden kuluttua, jolloinka jo 
seurustelin mieheni kanssa. Olin silloin 16-vuotias. 
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17-vuotiaana menin kihloihin ja 18-vuotiaana naimisiin. Muutimme paikkakuntaa ja 
silloin odotin lasta. Olin 20-vuotias, kun tyttäreni syntyi. Synnytyshetkenä  mieheni oli 
pikkujoulua viettämässä ja aloitti tyttärensä juhlimisen ennekuin oli syntynytkään. Hän ei 
pystynyt itse soittamaan sairaalaan, miten oli synnytys mennyt, vaan kaveri soitti ja 
esiintyi isänä. Tuntui pahalta, kun hän tiesi, että synnytys oli alkanut ja siitä huolimatta 
lähti juhlimaan, ennekuin tiesi, miten se oli mennyt. 2 viikkoa synnytyksestä muutimme 
toiseen kaupunkiin. 

Uudessa asuinkaupungissa olin kotona ja hoidin lasta. Se on jäänyt mieleen aika 
huolettomana aikana, vaikka ei ollut tuttuja ja ystäviä. Elin miehen kanssa. Asuimme 
siellä noin vuoden, jolloin muutimme toiseen kaupunkiin, jossa asuimme myös vuoden. 
Olin viikot tyttäreni kanssa kahden, kun mieheni oli matkatöissä ja kierteli ympäri 
Suomea. 

Sitten muutimme uuteen paikkaan, jossa syntyi toinen tyttäreni. Minulla oli supistuksia 
pari viikkoa ennen syntymää, jolloinka jouduin sairaalaan. Samana iltana kun mieheni toi 
minut sinne, hän toi toisen naisen kotiimme. Olin sairaalassa saanut supistuksiin piikin ja 
olin horroksissa (ja) näin unta tapahtuneesta. Kun pääsin kotiin, sain tietää asian, kun 
mieheni kertoi siitä itse. Sillä nainen soitti meille kotiin. Mielestäni naista ei voi 
pahemmin loukata ja tuntuu, etten 17 vuoden jälkeen ole vieläkään antanut hänelle 
anteeksi. 

Olin yhteydessä siihen naiseen ja hän kertoi, ettei olisi tullut meille, jos olisi tiennyt 
tilanteen. Sillä hänkin oli naimisissa ja mies seurasi heitä. Heille tuli ero. 

Me jatkoimme yhdessä oloa, vaikka se ei tullutkaan entiselleen, sillä minä tunsin 
jonkunlaista syyllisyyttä, kun meidän seksuaalisasiat  eivät olleet kohdallaan. Minä kun 
en ollut halukas rakastelussa. En tuntenut nautintoa. 

Saimme vielä pojan.  Elin lasten ja miehen kautta alistuneena kohtalooni. Sillä mieheni 
uhkasi etten saa lapsia itselleni jos eroaisin, sillä perusteella, etten pystyisi heitä 
elättämään. Alistuin, koska lapset olivat minulle kaikki kaikessa, elämäntehtävä. Olin 
kotona ja hoidin lapset. Mies kävi töissä ja omistautui kokonaan työlle. 

Muutimme jälleen uudelle paikkakunnalle, kun poika oli vuoden vanha. Rakensimme, 
sillä meidän piti ottaa anoppi asumaan kanssamme, koska hänellä ei ollut paikkaa, missä 
asua. Hän oli yksinhuoltaja ja mieheni ainoa lapsi. Minä lähdin töihin. Anoppi hoiti 
lapsia. 

Hän asui kahdeksan vuotta meidän kanssa ja arvata saattaa, ettei meidän seksielämä siitä 
parantunut. Välimme vaan kiristyi siihen pisteeseen, että oli mietittävä, kumpi lähtee 
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talosta, minä vai anoppi. No anoppi se oli, joka lähti. Ihan sovussa me se asia mietittiin. 
Ostettiin osake, mihin hän muutti asumaan, ihan meidän viereen ja oli tyytyväinen siihen. 

Ensimmäinen tytär lähti lukioon toiselle paikkakunnalle ja on nyt 
ammattikorkeakoulussa. Toinen tytär asuu itsenäisesti samalla paikkakunnalla. 

13.2 Elämäntarina 2. 

ELÄMÄKERTA 

Elämäni punaisena lankana on ollut pakonomainen halu selvittää, mistä tässä elämässä on 
kysymys. Onko Jumala olemassa, ja jos on, niin millainen? Mikä on ihmisen elämän 
tarkoitus? Miten pitäisi elää, jotta eläisi oikein Jumalan tahdon ja elämän lakien mukaan. 

Näitä olen miettinyt aktiivisesti 14-vuotiaasta lähtien, jolloin luin ensimmäisen joogaa 
käsittelevän kirjan (v. -70) ja tajusin, että on muitakin tapoja elää kuin kristinuskon 
mukaisesti, mutta silloin päätin kuitenkin valita kristinuskon ja hylätä muut uskomukset, 
jos ne olivat kristinuskon vastaisia. Jooga sai siten heti tuomion pakanallisena oppina, 
enkä uskaltanut sitten enää harrastaa sitä. 

Toinen elämääni vahvasti vaikuttava tekijä on ollut suunnaton uupumus, joka alkoi 
murrosiässä. Jo aikaisemminkin, alle 10-vuotiaana muistelisin, että heinä- ym. 
maataloustöissä työt tuntuivat hirveän raskailta, enkä olisi millään jaksanut kahvi- ja 
ruokataukoihin asti. 

Olen myös miettinyt, milloin aloin ikään kuin pudota kyydistä. Miksi en lähtenyt sisarieni 
kanssa tansseihin tai heidän kaveriensa luo. Valitsin äidin ja isän seuran. Kävin tansseissa 
12 – 14-vuotiaana innokkaasti, mutta 15-vuotiaana jäin kotiin, ja sitä kuitenkin valittelen 
päiväkirjassani. Siellä on merkintä eräästä keskiviikosta, kun Kirkan kiertue oli lavalla, ja 
tytöt lähtivät sinne. Päiväkirjani mukaan olin niin rättiväsynyt, etten jaksanut lähteä 
mukaan. Olen myös kirjoittanut, etten pysty ryyppäämään kuten muut, vaan olen aina 
kuin tarkkailijan roolissa, en voi pitää hauskaa kuten muut, joten valitsin sitten seu-
rakuntanuoret. 

Kolmas olennainen asia on erilaiset vaivat. Olin vuoteenkastelija ainakin 5-vuotiaaksi. 
S:n opin sanomaan aika myöhään. Minulla oli "pissavaiva", jatkuva hädän tunne 
kansakoulusta lähtien, joka on jatkunut aikuisenakin. Minun oli aina otettava huomioon 
vessojen sijainti ja ajateltava vessassa käynnin kannalta kaikki matkustaminen. Sitten 
alkoivat vatsavaivat. Ehdin olla muutamalla retkellä seurakuntanuorien kanssa, kun 
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huomasin, että minulle tuli aina hirveät jännitysvatsakivut , ja maha meni sekaisin, joten 
se on ollut esteenä kyläilyille ja matkustamiselle. 

12-vuotiaasta alkaen naamani oli lähelle 30-vuotiaaksi täynnä finnejä, joiden hoitamiseen 
on mennyt aikaa, rahaa ja vaivaa. Olen käynyt kosmetologilla ja ihotautilääkärillä 
varojeni mukaan säännöllisesti. Naamanahkani kuorittiin 3 kertaa, jonka jälkeen ihoni 
parani, mutta esimerkiksi kun naimisiinmenoni peruuntui, sulhaseni sanoi yhdeksi syyksi 
sen, ettei hän minusta niin tykännytkään, koska naamani oli niin täynnä finnejä. 

Olen vuosien mittaan käynyt lukemattomissa tutkimuksissa ja röntgenkuvissa 
vatsavaivojeni ja pahanhajuisen hengityksen takia. Keliakiaa epäiltiin, mutta vasta v. -84 
ymmärrettiin epäillä laktoosi-intoleranssia, joka sitten todettiinkin. Samana vuonna 
minulta leikattiin kysta, kasvain ja 1/2 m suolta, kun vatsavaivat eivät maidottomasta 
dieetistä huolimatta parantuneet. Silloin olin pohjalla fyysisesti. 

Olen myös aika nuoresta usein käynyt itse lääkäreillä, ja reseptien mukaan saanut 
Oxepamia, Diapamia, Melleriliä ym. mielenterveyslääkkeitä. Ei ole harmainta 
aavistustakaan, mitä olen lääkäreille puhunut, mutta pahasta olosta ilmeisesti, ja sellaisen 
repliikin muistan että "olen joka paikasta ihan laho". 

12-vuotiaana olen käynyt ensimmäisen kerran psykiatrilla. En muista, kuka minut sinne 
lähetti. Ongelmana oli Biafran ja Nigerian sota v. -68, jolloin TV:stä alkoi tulla kuvia 
nälänhädästä ja isomahaisista neekerilapsista. Psykiatrille en voinut kertoa ongelmaani, 
etten voi syödä, kun ne lapset ovat ilman ruokaa, kun psykiatri oli lihava mies ja pelkäsin, 
että hän loukkaantuisi, koska hän itse oli syönyt useampien neekerilapsien edestä kuin 
minä. 

Syömishäiriöt, syömisen tarkkailu jatkuivat. 2 päivää 12-vuotissyntymäpäivän jälkeen 
olen kirjoittanut: "Tapan kyllä pian itteni. Kaikki on tyhmää. Mikään ei kiinnosta. En 
osaa enää leikkiä, en kuvitella. Kukaan ei ymmärrä." Silloin myös kerran koulusta 
tultuani ajattelin ihan vakavasti itsemurhaa isän revolverilla, jonka jätin tekemättä siksi, 
kun kuvittelin mielessäni hautajaiset ja ajattelin, että jos silloinkaan vielä kukaan ei 
ymmärtäisi, kuinka hirveän paha olla minulla on, vaan minua syytettäisiin siitä, minkä 
häpeän perheelleni tuotan, niin en kestäisi. En myöskään saanut jäähyväiskirjeeseen 
sanaakaan paperille, ja tärkeintä olisi ollut nimenomaan kertoa, että minulla oli jatkuva 
paha olo, kun kukaan ei koskaan kysynyt, mitä minulle kuuluu. 

Myöhemmin tutustuttuani rajatietoon, parapsykologiaan ja teosofiaan, löysin 
selitysmallin, jonka mukaan ihmisen karman ensimmäinen vaihe lasketaan ihmisen 
niskaan 12-vuotiaana, ja siitä sitten vähitellen lisää vuosien kuluessa. Jos näin on, minulla 
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on todella kauheasti sovitettavaa, kun ensimmäinen niskaan jysähtänyt paketti jo melkein 
vei hengen. 

Seksuaalisuuteen putoaminen/Pornovaihe 

Opiskeluajan asuin serkkupoikani kanssa kaksiossa kummitätini omistamassa asunnossa. 
22-vuotiaana näin elämäni ensimmäisen kovan pornolehden. Isän Jalluja olin nähnyt, 
mutta ne eivät tehneet minkäänlaista vaikutusta. Kansikuvassa 3 naista oli polvillaan 
seisovan alastoman miehen edessä, miehen riippuvaa penistä ihaillen. Myös naiset olivat 
alasti. Silloin jysähti. Kuva järkytti minua tavattomasti, mutta samalla myös kiihotuin 
niin, etten meinannut pystyä hengittämään. Minua alkoi pyörryttää ja tajusin, etten saa 
oloa pois kuin masturboimalla, jolloin huomasin olevani märkä melkein polviin asti. 

Silloin tajusin, etten ollut koskaan masturboinut. Olin jahdannut poikia ja ajatellut niitä 
kouluiästä asti, ja kirkossakin käynti johtui suurelta osalta eräästä pojasta, johon olin 
ihastunut, mutta se, mitä sen pojan kanssa olisin sitten tehnyt, siinä oli musta aukko. 
Mielikuvissani näin aina itseni sen ihanan pojan kanssa kävelemässä käsi kädessä tai 
halaamassa, mutta ei koskaan mitään muuta. Ajatukseni päättyivät seinään kuten 
rakkausromaaneissa, joissa kirja päättyy siihen kun he saavat toisensa, mutta mitä sitten. 
En ollut ikinä ajatellut hääpäivää seuraavaa päivää. Elämä loppui kirkon portaille. 

Olin elänyt mielikuvitusmaailmassani 4-vuotiaasta saakka kuvitellen ennen 
nukkumaanmenoa erilaisia tarinoita, jotka olivat murrosiässä eroottisiakin, mutta 
niissäkin sankarin käsi pysähtyi aina sankarittaren vyötärölle. Aivoni kieltäytyivät ajatte-
lemasta pitemmälle. Enkä ole varma kuinka vanhana vasta tajusin, mitä vyötärön 
alapuolella tapahtuu. Lapsuuteni tapaukset olin kai unohtanut autuaasti. 

Kun  ensimmäisen kerran masturboidessani sain orgasmin, se merkitsi lähinnä oivallusta, 
kuinka mahdoton psyykkinen jännitykseni saattoi osittain olla orgasmin puutetta. 
Ilmeisesti rentouduin niin totaalisesti, että tajusin eläneeni hirveässä paineessa eroottisissa 
fantasioissa, jotka eivät koskaan päässeet purkautumaan. En ollut koskaan tunnistanut 
ruumiissani seksuaalisen kiihoittumisen merkkejä, vaikka niitä on saattanut ollakin. 

Tästä alkoi pornografinen vaiheeni, joka kesti 10 vuotta nykyisen mieheni tapaamiseen 
asti vuoteen -89, jolloin se loppui kuin seinään. Seksi ei huvittanut enää yhtään, enkä 
jaksanutkaan panostaa erotiikkaan mieheni kanssa yhtään. Suhde on jatkunut siitä 
huolimatta. Jälkeenpäin olen ajatellut, veikö lisääntynyt kodinhoito sen vähänkin 
energian, mikä ennen jäi erotiikalle. 

Koko 80-luvun opettelin seksiä. Koin taas itseni elämänkoululaiseksi, jolla oli nyt 
tällainen uusi asia opeteltavana, ja olin samalla oman itseni tarkkailija ja valmentaja. 5 
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vuotta kuivaharjoittelin pornolehdillä ja seksuaalifantasioilla ennen kuin uskalsin 
harjoitella käytännössä miehen kanssa. Pornolehtiä sain siten, että kerroin 
serkkupojalleni, että olen nyt pudonnut seksuaalisuuteen, ja että voisiko hän hommata 
minulle Tiimarista Jalluja. Serkkuni onnitteli minua kovasti, että olin viimeinkin 
parantunut uskovaisuudesta, ja että minulla oli vielä mahdollisuuksia tulla normaaliksi 
ihmiseksi. Hän ehdotti minulle siirtymistä suoraan kovaan pornoon ja antoi minulle 
luettavaksi oman lehtivarastonsa, joka olikin melkoinen. Keittiön yläkaapissahan niitä oli 
ollut Asterixieni vieressä, mutta minulle ei ollut tullut koskaan mieleen lukea niitä. 

Nyt sain kertaheitolla aikamoisen oppitunnin ihmisten seksuaalisista mieltymyksistä. 
Hänellä oli lapsiporno-, eläin- SM- ja homolehtiä, jotka ahkerasti kiersivät hänen 
kaveriensa keskuudessa. Serkkuni kerrottua heille minun liittyneen joukkoon, he olivat 
myös tyytyväisiä ja suhtautuivat minuun suopeammin kuin uskovaisuuteni aikana. 

Yritin hahmottaa omaa seksuaalista identiteettiäni ja mieltymyksiäni, ja pitkän aivotyön 
jälkeen tulin siihen tulokseen, etten ollut lesbo, ja etten voinut ajatellakaan eläinseksiä. 
SM ei ollut heiniäni ja pissa- ja kakkaseksi järkytti minua kauheasti. 

Sitten kun alkoi tämä pornovideoaikakausi, mieleni oli jo niin turtunut, että minua ei 
nykyisin kiihota eikä hätkähdytä juuri mikään. Seksivaiheeni päättyi yhtä äkillisesti kuin 
se alkoikin, kuin seinään. Valitettavasti juuri silloin, kun viimeinkin sain vakituisen 
miehen. Minä olin miehelleni ensimmäinen, ja tietenkin hän naisen makuun päästyään 
olisi ollut innokas, mutta minä, jolla oli kaapit täynnä kasetteja ja pornolehtiä, korsetteja 
ja sukkanauhoja, joita olin ajatuksissani hekumoinut käyttää sen ihanan mieheni kanssa, 
en välittänyt enää pätkääkään. Aika tuntui menevän seksissä hukkaan oli parempaakin 
tekemistä. En kiihottunut mieheni läsnäolosta enkä tekemisistä, niinkuin en juuri ollut 
kiihottunut muistakaan miehistä sitä ennen. Kaikki seksi oli vain päässäni ja 
mielikuvissani, ei elävien miesten kanssa. Biologisesti huomasin joskus, että olisi seksin 
aika, ja toteutin sen sitten lääkkeenomaisesti mieheni kanssa tai ilman. Seksi ei ole 
minulle vastenmielistä, mutta turhaa ja aikaa vievää. Kiihotun ihon sivelemisestä, mutta 
alapääni ei muuten tunne mitään. Mieheni tyydyttää minut oman nautintonsa jälkeen 
sivelemällä ihoani kunnes jotenkin laukean, ja kaipa me sitten olemme jotenkin tyytyväi-
siä. Tärkeintä on, ettei seksi kestä kauan, se ei haise, ei ole sottaista ja että se sujuu leikin 
varjolla. Olen miettinyt, ovatko seksuaaliset vaikeuteni lapsuudenkokemuksieni syytä vai 
ei, vai onko päivänselvää, että lukkoon menemiseni ja seksin täydellinen kieltäminen 
murrosiässä ovat nimenomaan todiste rikkimenemisestä pedofilian takia. 

Ensimmäisestä yhdynnästä. Sinä vuonna kun täytin 27 v. (v. -83) paineet olivat jo kovat, 
kun en pystynyt kelpuuttamaan sänkyyn yhtäkään miestä, ja halusin epätoivoisesti eroon 
neitsyydestäni. Toinen serkkupoikani (hänkin tämän kummisetäni poika) tarjoutui 
hoitamaan homman, kun en kerran saanut ketään muutakaan miestä siihen tarkoitukseen, 
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ja harkitsin vakavasti serkkuni tarjousta. Saatuani sitten vieraan miehen siihen 
tilanteeseen, päällimmäinen tunne oli helpotus, että viimeinkin olin irti äidistä, ja että 
naisia on raskaasti petetty vaatimalla neitsyyttä. 

Neitsyenä inhosin jokaista murrosikäistä tiukkafarkkuista tytönläppänää kun ajattelin, että 
noillakin saattaa jo olla reikä pohjassa, eikä minun yliopistollisella sivistykselläni ole mi-
tään virkaa, kun en elämän perusasiaa ole kokenut. Koin, ettei mielipiteilläni ole mitään 
arvoa, ennen kuin olen ollut miehen kanssa, koska vasta sitten alkaa elämänkokemus. 

Kapakassa istuessani olin oppinut jonkin verran miesten maailmasta, kun oppiessani 
kuviot ja ulkonäköni kohentuessa miehet alkoivat kiinnittää minuun huomiota ja sain 
tuntitolkulla olla se klassinen olkapää, johon ukkomiehet purkivat mieltään, ja se 
klassinen asia, mitä varten ne ukkomiehet olivat sitä vierasta naista kyttäämässä oli se, 
että maailma pyörii pillun ympärillä ja nimenomaan pillunnuolemisen ympärillä, ja tuntui 
siltä, että sitä aviovaimot silloin pihtasivat. Miehet halusivat sitä, ja ehkä vieläkin 
enemmän sitä että heitä itseä otetaan suihin, ja sitä ei ilmeisesti vielä 80-luvullakaan 
vaimot kotona suostuneet tekemään, kun puutetta oli niin kovasti. 

Silloin päätin, että jos sillä voi estää miehen vieraissa käymisen, minä en sitten ainakaan 
sängyssä nipota. Tulen pitämään kiihottavia alusvaatteita jne., ja varojeni mukaan 
rupesinkin niitä sitten vähitellen hankkimaan. (Sinne ovat jääneet komeron nurkkaan 
käytön puutteessa.) 

Eräänä vappuna puinkin sitten farkkujeni alle mustat sukat.  (vaatetusliikkeen 
loppuunmyynnistä, 1 mk/pari. Ostin varastoon nippukaupalla.) Sukkanauhoja ei vielä 
silloin ollut yleisesti myynnissä, joten sukat eivät olleet millään kiinni. Hekumoin 
ajatuksella, että sitten kun tulen yöllä kotiin miehen kanssa, hän villiintyy kun näkee 
minulla mustat sukat, ja sitten meillä on jotenkin ihanaa sängyssä. Paskanmarjat. Toinen 
sukka putosi jo risteyksessä ennen kapakkaa nilkkaan, ja piti kääntyä kotiin riisumaan ne. 
Kyllä minua vitutti. 

Kun sitten konsultoin serkkupoikiani, että mitä he tuumaisivat, jos naisella paljastuisikin 
olevan seksialusvaatteet, sukkanauhaliivit jne., niin juuri tämä pornolehtiserkkupoikani 
punastui ja sanoi siitä tulevan aikamoiset suorituspaineet, ettei hän ainakaan oikeasti 
haluaisi nähdä sellaista, että se sopii vain fantasioihin. Olipa siinä minulle taas opetus. 
Etteivät miehet oikeasti halunneetkaan tavallisilla naisilla seksivaatteita. Mikä oli totta ja 
mikä fantasiaa? En ymmärtänyt millaisia ihmiset oikeasti ovat. 

Eräs merimies osti minulle korsetin, ja näytin siinä mielestäni kauniilta, mutta ei se rooli 
oikein tuntunut sittenkään sopivan minulle, koska nimenomaan en halunnut olla 
aktiivinen osapuoli sängyssä ja korsetinkäyttö mielestäni viittasi siihen. En edelleenkään 
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oikein löytänyt seksuaalista identiteettiäni, enkä tiennyt, mitä ihmiset oikeasti tekevät 
makuuhuoneessa, ja mikä on lehtien juttuja. Jatkoin oikeiden seksitutkimusten lukemista 
ja yritin eläytyä mielessäni tavallisen suomalaisen avioparin sänkytoiveisiin, ja partnerien 
lukumäärän lisääntyessä huomasin, ettei kukaan ole toista kummoisempi, etteivät ne 
paljon vaadi, useimmiten ollaan kännissä, jolloin toinen ei paljon pysty, ja 
parhaimmillaankin akti on vain muutama työntö. Missä kirjojen hikiset lakanat ja 
rakastelut takkatulen ääressä??? Missä huohotus, kiihko, erotiikka, pikku lahjat, suk-
laarasiat, kukat, treffit, intohimo, syvät orgasmin huudot - missä? Miehet tulevat 
kapakkaillan jälkeen saatille, tuikkaavat muutaman kerran ja lähtevät ja karttavat 
katsekontaktia kadulla, jos sen jälkeen vahingossa nähdään. Onko se minun vikani? 
Olenko minä puuta? Olenko minä huono? 

Kuinka monet itkut olenkaan itkenyt kun kukaan ihana mies ei pysynyt. Olihan niitäkin, 
jotka soittivat toisenkin kerran, ja onhan minua 3 kertaa kosittukin, mutta rupesin niin 
herkästi inhoamaan heitä, ja olin päin vastoin loukkaantunut: Minkä näköinen minä 
oikein olen kun tuollainen rasvis tai maalaismoukka yrittää tunkea seuraani. Luuleeko 
tuo, että olen hänen tyyppiänsä. Miksei kukaan pitkä, tumma, komea, mieluiten lääkäri tai 
juristi tai muuten vain rikas jolla on ilman muuta komea auto, iso asunto, kesämökki ja 
kaikki valmiina tule, vie minua pois kaikesta ja pidä minusta huolta? (Isänkö minä olisin 
halunnut vai joulupukin?) 

Oppini kapakka/porno/miesten maailmassa oli, että kukaan ei kaivannut neitsyttä, 
päinvastoin. Kaikki halusivat kokeneen naisen, joka antoi reilusti tekemättä siitä numeroa 
tai itkemättä perään. 

Opin, että miehillä on aivan eri käsitys seksistä ja rakkaudesta ja uskottomuudesta, ja jos 
he tietäisivät niistä romanttisista tarinoista, mitä rakkausromaaneissa on ja niiden 
mieskuvasta ja naisten odotuksista, he pitäisivät naisia pähkähulluina. 

Miksi naisille edelleen syötetään pajunköyttä ja opetetaan odottamaan naimisiinmenoa ja 
miestä maailman tärkeimpänä asiana, kun minun kohdalleni tuli vain miehiä, jotka 
halusivat, että minä ostaisin HEILLE drinkin tai tekisin HEILLE sängyssä jotakin kivaa. 
Roolit olivat päälaellaan. Ja se kateus naisia kohtaan, että naiset pääsevät helpommalla. 
En tavannut yhtäkään miestä, joka olisi ollut kiinnostunut ajatuksistani tai elämästäni. Ei - 
kaikki halusivat vain kertoa itsestään ja purkaa mieltään. Vai olinko minä jotenkin vajaa, 
oliko vain minulla liian suuret odotukset. Vainko minä yksin olen ottanut 
rakkausromaanien maailman liian todesta? 

Järjestötoimintaan kuuluneissa viikonloppuseminaareissa huomasin, mikä on homman 
nimi. Myös naiset olivat valmiita vieraisiin heti tilaisuuden tullen. Luulin olevani 
kokenut, mutta jäin jalkoihin heti, kun aviovaimot rupesivat iskemään. 
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Seksuaalisuuteni ei ollut jotenkin omassa uomassaan, koska olin niin turta ja tukossa. 
Orgasmi oli kuin pieni tuikahdus pimeässä, ei kokonaisvaltainen kokemus. Tunsin 
olevani kaukana ruumiistani, seksi kuitenkin ainut, joka edes vähän täräytti. 

Hengellisyys: 

Erosin kirkosta 1980 (mukana 1975 - 80). 

Karismaattisessa rukouspiirissä n. 1981 – 1985. 

• profetoimisen lahja (piirin vetäjän mukaan) = "näin" sieluni silmin rukoukset 
kuvina, joka ihmiselle erilainen tarina 

• puhelimessa rukoilemiset iltaisin n. tunnin ajan piirin vetäjän kanssa, kesti 
vuoden, sitten aloin väsyä ja lopetin puhelinrukoilemiset 

• rukouspiiri-illan täysin terve, seuraavana päivänä kuin hakattu 

• diskovaihe, pornovaihe ja hengellinen vaihe menossa samanaikaisesti 

Koska kristinusko ei tyydyttänyt ja koin olevani petturi rukouspiirissä, vaihdoin sen 
teosofiseen mietiskelypiiriin, ja koin new age -ajattelun läheiseksi 

• ensimmäinen henkiparannus 1/85 

• mietiskelytekniikan opetteleminen 

• mietiskelypiiri sunnuntaisin, siihen väsyminen 

• new age -seminaarit 

• elämäni onnellisinta aikaa, kun sain tutustua salattuun tietoon maapallon 
alkuperästä ja näkymättömästä maailmasta, karma, jälleensyntyminen, 
sädemestarit, Atlantis, Lemuria, Urantia-kirja jne. Kaikki tuntuivat tutulta. 
Tunnistin itseni niistä. 

Psykiatrin vastaanotolla putoaminen hypnoosissa "edelliseen elämään". Kysyin 
ensimmäiseltä inkarnaatiolta elämästäni nykyisessä muodossaan. "Tulee olemaan erittäin 
vaikea, koska ottaa päälleen 2 elämän karman suorittaakseen nopeasti ihmiselämät alta 
pois, jotta pääsisi eteenpäin henkisellä tiellä." 



 

204 

Syntymäkokemus hypnoosissa: "Perkele, taas täällä. Miten minä jaksan edes 4-
vuotiaaksi?" 

Siittämiskokemus: Myrsky. Äidin ahdistus näkyi punaisina pyörteinä. 

Alkuräjähdys. Jumalan sydän räjähti, josta lähti kipunoina ihmisten alkiot 
evoluutiotaipaleelle. Minulla repeämä solulimassa. Valuvika. 

Omissa liekkimietiskelyissä (eräs mietiskelytapa) puhdistautumisnäkyjä: pahaa putsattiin 
pois. Kehosta hyppäsi sammakoita, savua, tervaa, haavoja. 10 vuotta kestänyt kerroksia ja 
satoja liekissä puhdistautumisia ja aina vain tulee esiin kellareita ja sokkeloita, joista 
purkautuu mustaa. Pahan ja pimeyden kohtaamisia. (Mustan purkautuminen loppui vasta 
1990-luvun lopussa.) 

Sielun maiseman rakentamista. Taivaallisia näkyjä, milloin olen enkeli tai keijukainen, 
milloin musta enkeli Luciferin joukoissa. Eläinhahmoja, ufo-inkarnaatioita, ihmissusia. 
Myyttisiä hahmoja, yksisarvisia, merenneitoja jne. 15 vuoden aikana tullut esiin n. 100 
edellisen elämän tarinaa, jotka kaikki tuntuneet täysin omilta, selkeiltä ja mahdollisilta 
elämiltä. 

Selitys myös pedofilialle: Näin eräässä elämässäni itseni hyväksikäyttäjäni äitinä, 
saksalaisena tyhmänä piikatyttönä, joka jätti vastasyntyneensä metsään kuolemaan heti 
synnytyksen jälkeen. Vauva kärsi kovasti kuollessaan kylmään ja nälkään. Ajattelin, että 
kohtalomme liittyvät setäni kanssa yhteen, ja nyt saan tässä elämässä maksaa virheeni, ja 
sitä jatkuu niin kauan, kunnes on pystytty antamaan anteeksi, ja velka on maksettu puolin 
ja toisin. Ajattelutapa helpotti syyllisyyttäni, tai myös lisäsi sitä. Siksi juuri minä en 
pystynyt juoksemaan pakoon, kun oli karmaa suoritettavana. 

Puhdistautumis- ja energiankanavointinäyistä huolimatta suunnaton kaikenkattava 
väsymykseni, joka oli seurannut minua murrosiästä lähtien, ei vähentynyt. Ajattelin, etten 
ollut oivaltanut lopullista vikaa itsestäni, tai että olen kuitenkin allerginen jollekin ruoka-
aineelle tai kemikaalille, tai minulla on jokin ajatusvirhe, jonka lopulta kohta oivallan. Tai 
sitten väsymys kuuluu karmaani. 

Mietiskelypiirini seminaarissa 1988 koin takaiskun. Olin ainoa erään vammaisen naisen 
lisäksi, joka ei kestänytkään gurumme valoa hänen siunatessaan meitä, vaan putosin 
polvilleni. (tämä oli minulle tuttua, mutta luulin olevani niin henkinen tai jotenkin 
armoitettu, kun aina jäin kirkonpenkkiin kiinni). Minut nostettiin vanhurskauden polulle 
ja tehtiin taikoja ympärilläni. Jälkeenpäin kysyin gurulta, mitä se kaikki tarkoitti, ja hän 
sanoi minulla olevan oven auki pimeyteen. Mielenjärkytykseni ei olisi voinut olla 
suurempi, olihan minua pidetty profeettana ja olin vilpittömästi itsekin uskonut Jumalan 
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antaneen minulle erityislahjan tulkita rukousvastauksia ja kanavoida energiaa koko 
maapallolle. Olin kauhuissani ja pelkäsin ryhmäläisteni alkavan vaikka hyljeksiä minua, 
ja itsekin pelkäsin, että mitähän energioita minä olin kanavoinut ja kenen palveluksessa 
ollut. Oliko väsymyksenikin ollut sitä pimeyttä. Mikä ja kuka minä olin? 

Jäin pikkuhiljaa pois mietiskelypiiristä, kun muualta alkoi tulla palautetta, ettei 
piirissämme ollut kaikki kohdallaan muutenkaan, joten aloin luopua new age -ajattelusta 
ja aloin yrittää tutustua itseeni sellaisena kuin olin, vaikka pimeänäkin, eikä sellaisena 
kuin PITÄISI olla. Totesin ja hyväksyin maalliset haluni ja mielitekoni, ja aloin laskeutua 
enemmän normaaliin maalliseen elämään. 

Toinen puoli minusta halusi vajota väsymykseni takia mielikuviin ja satumaailmaan, ja 
antaa itseni hiljalleen vajota syvemmälle, kunnes minut kyörättäisiin mielisairaalaan tai 
joutuisin sairaseläkkeelle, kun kerran en ollut parantunut. 

Toinen puoli halusi tiilitalon ja onnellisen perheen. Ajattelin, että jos vika onkin siinä, 
että minulla on liikaa aikaa ajatella itseäni ja sukupuolielämän puute pitää pään kireänä, 
niin normaali perhe-elämä varmaan parantaisi minut. Siihen aloin pyrkiä, ja miehen osalta 
se toteutuikin. Aloin seurustella vakituisesti -89 33-vuotiaana, ja avoliittoon menin -91. 

Kodinhoidon ja tuttavien lisääntyminen, parisuhteen opetteleminen ja muut 
yhteiselämään kuuluvat asiat toivat rajani vastaan pikku hiljaa. Huomasin, että 
yksinasuminen olisi minulle sittenkin paras vaihtoehto suunnattoman väsymykseni 
vuoksi, joka ei suinkaan lakannut uusien elämänkuvioiden myötä. 

Selviytyäkseni työssä käymisestä minun piti pikku hiljaa alkaa rajoittaa tuttavien määrää, 
vierailuja, kotitöitä, harrastuksia, kuntoilua, yleensä kaikkea työn ulkopuolista elämää. 
Myös lastenhankkimisesta ja auton ostamisesta täytyi luopua. Lastenhoitoa en pystynyt 
kuvitellakaan jaksavani. Kaikki vapaa-aika meni itseeni ja työstä ja kodinhoidosta 
toipumiseen. 

Työkyvyn säilyttääkseni turvauduin luontaishoitoihin, joita oli saatava säännöllisin 
väliajoin, niiden avulla aina pääsin vähän eteenpäin. 

Mietiskelyohjelmien avulla kykenin iltavuoroon, mutta usein piti liukua, koska en saanut 
näkyä itse loppumaan, vaan piti katsoa tarina loppuun asti, ennen kuin pääsin sohvalta 
ylös. 

1990 mainitsin ohimennen henkiparantajalleni lapsuuteni pedofiliakokemuksista, ja hän 
ihmetteli, että pystyin puhumaan asiasta niin kevyesti, ja että ilman muuta sen asian täytyi 
vaikuttaa yhä terveydentilaani negatiivisesti. 
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Olin itsekin miettinyt, olivatko näyissäni ja menneissä elämissäni esille tulleet hirveät 
elämäni ja tekoni tarvetta syyttää itseäni aina vain, ettei missään nimessä tarvitsisi syyttää 
eikä kohdata kummisetääni eikä koko asiaa. Syy oli aina itsessä. 

Hoitotilanteessa asia alkoi purkautua, ja reagoin yhtäkkiä fyysisesti kakomalla ja 
räkimällä, putosin melkein hoitopöydältä kun täytyi alkaa riehua, alkoi oksettaa ja kaikin 
tavoin tunsin, että putosin vasta nyt todellisiin tunteisiini ja syvälle haudattuihin 
muistoihini setäni kopeloimisesta. Esille tuli myös kuin hypnoosissa muisto suuseksistä 
perunakellarissamme ollessani 8-vuotias. Sitä näkyä ja muita asioita purinkin sitten 
seuraavat 3 vuotta itsekseni mietiskelyissä sekä henkiparannus- plus muissa 
luontaishoidoissa. Itselleni tuli tuntemus, että muiston täytyy olla totta, mistä sen olisin 
keksinyt ja miten siihen muuten niin voimakkaasti reagoisin. Toinen esille tullut 
mielikuva koski vauvana vaipanvaihdon yhteydessä tapahtunutta sormiseksiä, jota myös 
jouduin työstämään. Näistä kahdesta asiasta minulla ei ole muuta todistetta, enkä kuuna 
päivänä voisi sedältäni kysyä, tekikö hän todella minulle niin. 

Todisteeni ovat omat selkeät muistot kopeloimisesta, äidin tunnustama tieto, että hän 
yllätti setäni kerran ison siskoni (10 v.) kimpusta (laittoi oven hiljaa kiinni ja meni pois) 
ja että setä sekä hänen veljensä olivat "sellaisia", seksi päällimmäisenä ja kertoi "tyttöjen 
kesken" vähän ylpeästi, että ovat he häntäkin yrittäneet, sekä toisen siskoni kommentti, 
että hän "juoksi aina pois" eli tiesi mitä tulisi muuten tapahtumaan. Äitini suhdetta asian 
kuittaamiseen naurulla, en voi ymmärtää enkä oikein antaa lopullisesti edes anteeksi 
muuten kuin sillä, kun hän ei oikein sanonut välittävänsä seksistä eikä ollut kuulemma 
koskaan nuorena edes masturboinut. Eikö hän siis ole koskaan ymmärtänyt sitä kiihkoa, 
mikä asiassa on ja että se todella ei ole "tyttöjen kesken" jännittävä asia ja asia, millä 
mitataan viattomasti omaa suosiota poikien keskuudessa vaan vakava hyökkäys toisen 
osapuolen identiteettiä ja kehoa vastaan josta jää jälki loppuiäksi. 

Horrokseen vaipumisesta on tullut automaattinen toiminto, joka todettiin kesällä -95 
EKG:ssä tms. mittauksessa keskussairaalassa. Hengitin vain muutaman kerran 
minuutissa, ja hapenpuutteen arveltiin olevan syy väsymykseeni, mutta arvot olivatkin 
normaalit, vaikka hengitykseni pysähteli välillä. 

Väsymykseeni ei ole tähän mennessä löydetty mitään fyysistä vikaa, mielen puolella 
diagnoosiksi laitetaan useimmiten masennus, kun jään uupumuksen vuoksi sairaslomalle. 
Itse olen ajatellut, että minulla on joku jarru päällä, ja pedofilia-asian tultua päivänvaloon 
ajattelin ilman muuta oloni nyt kohentuvan, kun se stressi, pidätteleminen ja jännitys on 
poissa, mutta tilanne on edelleen sama, vaikka päässäni ei ole enää mitään rassattavaa, 
enkä koe, että pedofilia-asiaa täytyisi enää mitenkään työstää. Päänkiristys, puristava 
vanne pään ympärillä ja migreeninomaiset kohtaukset ovat selkein asia, mitkä ovat 
parantuneet. Parhaimmat asiat, mitkä ovat auttaneet pedofiliakokemusten työstämisessä 
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ovat olleet rebalancing-kehoterapia, psykodraama ja riehuminen, 
hyperventilaatiohengittämisen kautta mielentilan muuttaminen ja sieltä esille tulevien 
asioiden fyysinen purkaminen huutamalla ja elämällä ne uudelleen läpi. Ilman huutoa ja 
karjumista asiasta ei parane. 

En ymmärrä, mitä varten energiatasoni ei lisääntynyt lukuisista hoidoista, mietiskelyistä 
ja stressinpurkamiskokemuksista huolimatta. Mikä se päällä oleva jarru vielä on? Olen 
edelleen kuin toukka kotelossa, jolle ei perhosvaihetta tulekaan, kamppailen työssä 
jaksamisen ja parisuhteessa jaksamisen kanssa. Toivon tosissani, että minua jo 
armahdettaisiin, että pääsisin eläkkeelle, saisin ihan tyytyväisenä elää pientä elämääni 
pyrkimättäkään enää selvittämään syitä ja hoitoja, vaan saisin rauhassa elää tällaisena 
vajaana, kun ei kerran rahkeet riitä enempään. Se, meninkö lopullisesti ja 
parantumattomasti rikki setäni takia, vaiko jouduinko setäni kynsiin juuri siksi, että olin 
heikko jo muutenkin, ei enää paljon edes kiinnosta. En etsi syyllistä. Kunhan vain saisi 
elää voimavarojensa mukaan ilman, että elämä on kuin tervanjuontia työn ja muiden 
velvoitteiden takia, joihin voimani eivät kertakaikkiaan riitä. Koko ajan tekee mieli vain 
nukkua. 

LISÄYS: 

Koska minulle on tapaukseni myötä kehittyneet itsellenikin ikään kuin "pedofiiliset 
silmälasit", eli näen lapset pedofiilin silmin, minua hirvittää kuinka yhteiskunta 
enenevässä määrin tuottaa päiväkoti-ikäisille tavaroita, tai että sallitaan lasten käyttää 
tavaroita, joihin liittyy seksuaalinen lataus, ja sitä pidetään suloisena. Esim. 

• lasten meikkaaminen, huulipunat ja kynsilakat 

• lasten aikuismalliset bikinit 

• lasten riippuvat korvakorut 

minulle tulee heti olo, että lapsi leikki tulella käyttäessään näitä, hänen viattomuutensa on 
mennyt ja hän on vapaata riistaa. Minulle sanoi eräs mies 80-luvun alussa kapakassa, että 
koska minulla on punaista huulipunaa, olen silloin käytettävissä ja suuttui, kun en 
lähtenyt mukaan. Onko kukaan tehnyt kyselyä miesten mielikuvista, mitä he liittävät 
tyrkyllä olemisiin, ja siirtyvätkö nämä mielikuvat myös lapsiin iästä riippumatta. Isääni 
ainakin vaivaa lastenlasten meikkaaminen, eikä hän silloin oikein edes meinaa kehdata 
katsoa heidän päällekään. Kuinka yleistä tämä on? Voisiko joku tehdä listan, joka voisi 
olla monessa seksuaalisuutta käsitteleväsää kirjassa, missä miehet vetävät rajan mikä on 
heille seksuaalinen signaali, ja milloin he tulkitsevat lapsen käyttäytymisen seksuaaliseksi 
kutsuksi. 
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Teoriani on, että koska pedofiilit luulevat lapsen seksuaalisuuden olevan samanlaista kuin 
omansa, on vihoviimeinen asia, jos lapsi käyttää julkisesti asioita, joihin liittyy 
seksuaalinen viritys: korkokengät, roikkuvat korvakorut, huulipuna, string-alushouusut, 
onneksi ei kai korsetteja ole vielä tehty pikkutytöille. 

Äidit ovat sokeita. Lapsi ei ole silloin suloinen vaan vapaata riistaa. 

Mielestäni yhtye Nylon Beat on vihoviimeisen lolitamainen nenä-äänineen. Ilmeisesti 
muut naiset eivät näin koe, koska yhtye on niin suosittu, enkä ole missään kuullut 
kommentteja, että se häiritsisi muita naisia. 

NAISTEN ON OPITTAVA KATSOMAAN ITSEÄÄN/TOISIAAN/LAPSIAAN 
MIESTEN SILMIN. Jos korostaa miesten mielestä seksikkäitä asioita, on oltava valmis 
seurauksiin ja vastuuseen käyttäytymisestään. Miksi antaa turhia merkkejä, jos ei voi 
vastata huutoonsa. Ja miesten on opittava, mitkä arkipäiväiset asiat eivät ole heti sig-
naaleja, kuten huulipunan käyttö. Naisten listan voisi myös tehdä, ja naisten täytyy myös 
tietää, että osaavat sitten valita, kun pukevat päälleen verkkosukat, mitä saattaa tapahtua. 
Siihen on oltava valmis mitä viestejä lähettää. 

Olisi kiintoisaa tietää, miten esim. pornofilmeissä esiintyvien naisten kampaus, meikki, 
vaatteet ja kengät piilovaikuttavat siihen, millaisia haaveita 10 - 15 -vuotiailla pojilla on 
tavallisten tyttöjen suhteen, kuinka arkisina he nämä kokevat, osaavatko he erottaa 
fantasian todellisuudesta (vrt. barbie-vartalo/luonnollinen vartalo). 

Tulevatko asenteet naisia kohtaan kovenemaan, kun poikaporukoissa katsotaan koulun 
jälkeen kovia pornofilmejä, ja jos ne ovat opettajien ja oman äidin jälkeen ensimmäisiä 
vieraan naisen malleja. Millaiseksi heidän naiskuvansa muodostuu? Minkä ikäinen on 
ensimmäinen lapsisukupolvi, joka on kasvanut tv- ja videoseksin kasvattamana? 

Miten poikien naiskuvaa muokkaa myös naisten oma tarve olla iästä riippumatta 
enenevässä määrin ei vain äitejä tai vaimoja vaan vielä isoäitinäkin haluttavia seksikkäitä 
naisia? Jos pojat mieltävät seksuaalisuuden esille tuovat naiset heti filmien mukaan 
huoriksi, mihin joutuu naisten kunnioittaminen? Huoriahan voi kohdella miten vain. 
Ymmärtävätkö nuoret edes, miksi naisille pitäisi avata ovi tai antaa istumapaikka? 
Murentavatko naiset itse omaa asemaansa hyvän asian muuttuessa jälleen kerran toi-
senlaiseksi, kuin oli tarkoitus. Teemme itsemme vielä enemmän seksiobjekteiksi, joita 
kohdellaan vain seksiobjekteina korostaessamme liikaa pelkkää seksikkyyttä. 

Nythän on jo tosiasia silikonihuulet ja -rinnat nuorillakin ja barbievartalo. Tavallinen 
luonnollinen riippurintainen ja päärynävartaloinen naiskuva on jo romukopassa, ja nuoret 
eivät enää muista, millainen on luonnollinen vartalo. Mistä alkaa paluu tavalliseen 
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elämään ilman syömishäiriöitä ja laihdutuskuureja. Kuinka tärkeää olisikaan opettaa 
nuorille fantasia- ja mediamaailman ja todellisen arkielämän ero, ja ettei arjen harmaus 
ole paha asia ja jotkut asiat on paras jättää vain elokuvamaailmaan. 

Pedofilian ehkäisemiseksi nuorille pitäisi tähdentää oman ruumiin koskemattomuutta, että 
siihen on oikeus. Ihminen päättää itse omasta ruumiistaan ja sellaiset uhkailut jotka 
vahingoittavat kehoa tai omaa tahtoa eivät ole rakkautta. Tyttöjen olisi myös syytä 
ymmärtää millaisin silmin vanhemmat miehet heidät näkevät, että kaikki nuoret tytöt ovat 
kauniita ja haluttavia, ja että sedät ovat seksuaalisia olentoja eivätkä vain setiä. 

Tärkeää pedofiliasta: 

1) 

Lapsi ei ole mukana tilanteessa vaikka hymyilisikin ja lähtisi iloisesti leikkimään tai 
tervehtisi miestä aina iloisesti tämän nähdessään. Teon aikana lapsi voi etäännyttää 
itsensä pois tilanteesta niin totaalisesti, että vain tyhjä jähmeästi hymyilevä ihmiskuori jää 
jäljelle. Jälkeenpäin on pakko olla niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan, jotta teon 
aiheuttaman syyllisyyden ja häpeän kestäisi. Teko ja sen aiheuttamat tuntemukset ON 
kiellettävä jotta pystyisi elämään. Pää ei myöskään pysty käsittelemään tekoa, sitä ei 
ymmärrä, joten kiinnileikkaamisen estämiseksi teko on leikattava irti muistoista. Miesten 
on ymmärrettävä tämä. Mies ei voi puolustautua sillä, että lapsi näytti nauttivan 
tilanteesta eikä estellyt mitään. Todellisuudessa lapsi suojeli hymyilemällä kumpaakin 
häpeältä kieltämällä tapahtuneen. Lapsi uskoo enemmän järkeilyään kuin kokemustaan: 
koska tuo tuttu ihminen on hyvä, hän ei voi tehdä minulle pahaa. Tämä ei siis ole pahaa 
vaikka se siltä tuntuu. Minä olen väärässä. Mitään  pahaa ei siis ole voinut tapahtua. 

2) 

Seksuaalinen kehitys voi muuttua niin, että jälkeenpäin kaikki miehet tuntuvat "sediltä". 
Lapsi kieltää seksuaalisuuden kokonaan, niin ettei huomaa seksuaalisuuden merkkejä 
itsessään eikä muissa. Ainakin minulle kävi näin. Olin melkein kolmenkymmenen, ennen 
kuin tajusin, että seksi ja sen puute pyörittää maailmaa ja ihmisten käyttäytymistä, ja että 
epämiellyttävän näköisillä ihmisilläkin on seksuaalisia tunteita. Minun mielikuvissani se 
oikeus oli vain "prinsseillä". 

3) 

Asiaa ei pysty ohittamaan päättämällä tai ajattelemalla "antaa ajan kulua" -tyyliin, että 
lapsi unohtaa asian. Ei varmaan unohda, se vain haudataan syvälle alitajuntaan tai 
leikataan kokonaan pois mielestä, mistä se kumminkin keski-iässä putkahtaa esille. Asian 
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aiheuttamat vaivat eivät parane muuta kuin läpikäymällä asian fyysisesti pohjia myöten 
mielikuvaharjoituksilla ja tunnustamalla asia ja vapauttamalla itsensä siitä. 

Asian itselle tunnustaminen on vaikeaa, koska siihen liittyy niin suunnaton häpeä ja 
ihmisarvon menetys, koska kehoa on loukattu. Sitä tekisi melkein mitä vain, jotta asiaa ei 
tarvitsisi alkaa käsitellä. Minua auttaneita menetelmiä ovat olleet: 

• hypnoosi ja henkiparannus 

• mielikuvaharjoitukset, visualisointi, NLP 

• rebalancing-kehoterapia 

• psykodraama, purkautumisharjoitukset, riehuminen ja karjuminen 

• insestiryhmässä muiden elämäntarinoiden kuuleminen 

Hoitojen  ja insestiryhmän jälkeen kaksi vuotta myöhemmin v -97: 

Lapsuus tuntuu ensimmäisen kerran kaukaiselta, alkaa häipyä historian hämärään eikä ole 
enää joka päivä kasvojen edessä yhtä lähellä kuin kaikki muutkin ikäkaudet. Aika ei ole 
ollut lineaarinen putki tai piste menneisyydestä nykyisyyteen vaan horisontaalinen jana 
vasemmalta oikealle, jossa kaikki aika on koko ajan läsnä. Olen yhtä aikaa kaiken 
ikäinen, en ole tunnistanut, minkä ikäisen ihmisen reaktio tai mielipide mikin on. 
Juuttuminen lapsuuteen. Lapsen reaktio aikuisiin tilanteisiin. Tämä alkanut muuttua. Nyt 
olen ehkä suurimman osan päivää aikuinen. 

Tyttö- ja muiden lastenkirjojen lukeminen vähentynyt. Olen lukenut Neiti Etsivää yhtä 
innokkaasti kuin 10-vuotiaatkin. 

Murrosikä käsittelemättä. Nuorien vihaaminen. Kaikkien niiden ihmisten inhoaminen, 
jotka osaavat pitää puolensa. 

Päänsärkykohtaukset loppuneet melkein kokonaan. Kiristävä vanne päästä pois. 

Väsymys ennallaan. 

Vastuunkantamiskyky parantunut. 

LIHOMINEN. Seurauksena n. 20 kilon ylipaino. Hormonitoiminta muuttunut. Kasvojen 
iho parantunut. Rinnat kasvaneet ja muodot muuttuneet. 
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Henkinen irtautuminen äidistä. 

Viisi vuotta myöhemmin kirjoittaessani tämän puhtaaksi tammikuussa v. 2000: 

• olen alkanut pitää puoliani, opettelen sanomaan ei, opettelen omia oikeuksiani, en tee 
enää mitään vain sen vuoksi että pitäisi, hallitsen elämääni paremmin 

• ylipaino pysynyt 

• parisuhde jatkunut 

• olen mielestäni jättänyt asian kokonaan taakseni. Se ei herätä enää minkäänlaisia 
tunteita. Näen kuitenkin vieläkin joskus siihen viittaavia unia, kuten että olen setäni 
vaimo. 

• en ole nähnyt setääni koko aikana kuin kadulla vilaukselta. En mene juttelemaan. 
Pakenen paikalta. En halua olla hänen kanssaan minkäänlaisissa tekemisissä 
edelleenkään. 

• äiti tietää että välttelen heitä, ei kutsu meitä yhtäaikaa vierailulle, pitää kuitenkin 
edelleen yhteyttä heihin perhetuttuina, vaikka tietää tilanteeni ja olen häneltä kysynyt, 
miksi hän edelleen jatkaa käytöstään, vaikka isänikään ei omista syistään haluaisi 
enää olla tekemisissä heidän kanssaa. En ole saanut vastausta. 

Perussyy, väsymys, minkä takia yleensä lähdin hakemaan apua insestiryhmästä, on 
pahentunut. Työkyky hiipuu, osa-aikaeläkehakemus vireillä. En ymmärrä edelleenkään, 
miksi tämän asian läpikäyminen ei vapauttanut voimavarojani. Minussa on siis ilmeisesti 
muutakin vikaa, tai sitten menin niin perusteellisesti rikki pienenä, ettei energiavuoto ole 
enää korjattavissa. tai sitten pedofilialla ei ole mitään tekemistä väsymykseni kanssa. 

Tosiasia on, että oli hyväksikäyttö kuinka "viatonta" kopeloimista hyvänsä ilman että 
mennään yhdyntään tai raiskaukseen asti, siitä jää jälki ja jonkinlainen käytöshäiriö, joka 
voi ilmetä monella tavalla, ja asia voi pysyä piilossa keski-ikään asti. Nimenomaan 
nuorena ihminen voi väittää vilpittömästi, että mitään ei ole tapahtunut, koska asiaa 
vähättelee, häpeää tai sitä ei tosiaan muista. Kävinhän minäkin kummiperheeni luona 
kylässä iloisesti viikottain ja turvauduin nimenomaan heihin koko opiskeluaikani ja vielä 
senkin jälkeen ja asuin heidän omistamassaan asunnossa. Sedälleni tulisi varmaan 
aikamoisena järkytyksenä nykyiset tuntoni ja esim. tämä elämäkerta, kun merkkejä 
mielipahastani en ole aikaisemmin koskaan näyttänyt, päinvastoin. Siinä heidänlaisilleen 
varmaan todiste siitä, että pedofilia ei ole haitallista, kun kohde-henkilön käytös on ollut 
aina iloista ja pirteää ja rakastavaa. Hyi helvetti 
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13.3 Elämäntarina 3 

OMA ELÄMÄNKERTA 

Olin ainut lapsi kuusivuotiaaksi saakka, Isä opiskeli ja äiti oli työssä. Olin 2-vuotias, kun 
isäni vietti puoli vuotta ulkomailla opintojen parissa ja koska olin aina ollut isän tyttö, se 
oli minulle kova paikka. Pienestä saakka olen ollut herkkä lapsi ja silloinkin sain rajun 
yskän, joka kesti useampia kuukausia ja lääkärin ainut selitys oli, että mä reagoin isän 
poissaoloon niin voimakkaasti. 

Meillä vietettiin mukavia koti-iltoja, soitettiin ja laulettiin ja kerrottiin satuja. Olin avoin, 
utelias ja vilkas lapsi. Olin aina juttelemassaa muille täysin tuntemattomille ihmisille, 
olipa ne sitten miehiä tai naisia. Me oltiin aina juhannuksena mun serkkujen mökillä ja 
siellä alkoi myös hyväksikäyttökin kun mä olin kuusivuotias. Veljeni oli syntynyt sinä 
talvena ja kaikki huomio oli tietysti kiinnittynyt häneen. Mun hyväksikäyttäjä oli äidin 
siskon mies, jonka kanssa mä olin niin useasti aiempina vuosina leikkinyt ja johon mä 
LUOTIN! Se oli niin outoa, hämmentävää. Mutta ihan luonnollista, kunhan mä en vaan 
kertoisi kellekään. 

Mä aloitin koulun ja olin joka päivä jälki-istunnossa, kun häiritsin tunnilla ja olin 
uppiniskainen. Toppuluokan keväällä selvisi, että olin turhaan istunut tunnin enemmän 
kuin muut, koska käytökseni johtuikin kuulovammasta eikä suinkaan tahallisuudesta, 
mutta en mä sitä uskaltanut opelle sanoa. No, mä tiesin, että me muutettaisiin syksyllä ja 
mun pitäisi vaihtaa koulua. Se helpotti. Sitä ennen oli kuitenkin kesä ja juhannus. Äiti oli 
taas raskaana ja kaikki kohisi äidin ympärillä, luonnollisesti. Veli syntyi syksyllä juuri, 
kun olin aloittanut toppuluokan uudessa koulussa. Taas poika, mä vihasin sitä. Kesä tuli 
taas, ne oli hirveitä, mä pelkäsin juhannusta ja loma-aikoja yleensä, koska 
hyväksikäyttötilanteet sattuivat yleensä aina loma-aikaan. Ympäri vuoden mä istuin 
suihkussa ja pesin itseäni. Jossakin vaiheessa, muistaakseni 9-vuotiaana, mä aloitin 
laulamisen lapsikuorossa. Voi, että se oli mukavaa, vaikka mä jännitin hirveesti esityksiä. 
Mä tykkäsin hirveästi laulamisesta, olin aina tykännyt. Olin myös aloittanut pianon soiton 
muutamia vuosia aiemmin, joten musiikki oli mulle yksi pakokeino.  9-vuotiaana alko 
tulla ensimmäiset näkyvät oireet hyväksikäytöstä esille. Mulla oli usein maha kipeä ja 
mulla oli jonkinlainen kuolemanpelko, kun mä luulin, että mulla on reikiä vatsa täynnä. 
11-vuotiaana muistan yhden erityisen kerran, kun olimme olleet kuoron kanssa 
viikolopun esiintymässä ympäri Suomea ja oltiin tulossa kotiin, niin yks´kaks alko ihan 
hirveä mahakipu. Mä luulin, että mä kuolen siihen paikkaan. Mä huusin suoraa huutoa, 
kun muhun sattu niin paljon. Sit ne soitti isälle, että tulee hakemaan mut kaupungista. 
Tulihan se. Jotenkin musta tuntu, että se oli huvittunut, mutta silti vihainen. Kotiin tultua 
mahakipu loppui ja äiti oli vihainen. Se kielsi mua menemästä kuoroharjoituksiin, mutta 
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mä kävin siellä vielä n. vuoden ennen kuin oli pakko lopettaa, kun äiti kielsi. Sen mielestä 
mä näyttelin kaikki sairauteni. 

Samoihin aikoihin ilmeni ihmeellisiä raivokohtauksia kotona ja koulussa ja niitten takia 
meidät lähetettiin kasvatusneuvolaan, jossa tehtiin kauheasti kaikenlaisia testejä, joissa 
todettiin, että mä en pärjää matikassa ikäisteni tasolla, mutta muuta ei huomattu. Sieltä 
mut passitettiin neurologille, koska raivareitten syy ei selvinnyt! Mulla todettiin epilepsia 
ja kaikki oireet ja käytösongelmat saatiin mukavasti sen tiliin. Muita oireita oli, että mä 
valehtelin jatkuvasti ja jäin ensi alkuun melkein aina kiinni, mutta kehityin nopeasti 
todella taitavaksi. Kaksi kertaa mä sain remmillä selkääni valehtelun takia, mutta ei se 
mua hillinnyt, jotenkin sitä ajatteli, että kukaan ei pysty mua satuttamaan niin kuin 
hyväksikäyttäjäni. 

Niihin aikoihin oli myös sattunut ensimmäinen yhdyntäyritys, mutta mä pyörryin kivusta 
kesken kaiken, joten en tiedä kuinka se päättyi. Sen kerran jälkeen mun kipukynnys laski 
melkein olemattomaksi. Mä pyörryin, kun äiti harjas mun hiuksia, koska se sattui niin 
paljon. 

Kolmas veljeni syntyi, kun olin 11-vuotias. Ei voi maailma enempää murjoa. Sit mulla 
alko kuukautiset 12-vuotiaana ja mä ajattelin, että se oli sen miehen syytä, että se mies oli 
tehnyt muhun niin monta reikää, että se on vihdoin puhkaissut jonkun ison verisuonen ja 
siks´ mä vuodan kuiviin. Sit kun mun kuukautisiin alkoi liittyä kovat alavatsakivut, niin 
se oli ihan omiaan lisäämään tällaista ajatusten juoksua. Sen jälkeen tuli semmonen  
mielikuva-juttu, että mä oon ihan täynnä reikiä ja joka reiästä tuli pippeli. Mä pelkäsin, 
että se on totta, mä ajattelin, että jos mä meen röntgeniin, niin kaikki ne reiät näkyy niissä 
kuvissa. Tai itse asiassa mä TIESIN, että ne näkyy, niin totta se oli mulle. 

Mä täytin 13 vuotta ja siirryin yläasteelle. Mä olin aatellut kertoa mummolle ja papalle 
siitä miehestä ja aloitinkin jotenkin sitä juttua, mutta sit mummo sairastu syöpään ja mä 
ajattelin, että se oli mun syy, että mä olin puhunut liikaa. Se mieshän oli varoittanut mua 
puhumasta kenellekään  tai muuten voi käydä jotenkin vielä pahemmin. Sit yllättäen 
pappa kuolikin ekaksi  ja sekin oli sitten mun syy. Mummo kuoli vuosi myöhemmin. 

Ensimmäinen itsemurhayritykseni sattui pian papan kuoleman jälkeen. Mä tiesin, etten 
voisi puhua enää, koska pappa ja mummo oli kuollut. Koulussa meni huonosti. Mä olin 
poissa jatkuvasti, koska mä rupesin saamaan semmosia kohtauksia, joitten takia mua 
kuskattiin sairaalaan joka toinen päivä. Aluksi epäiltiin, että ne on epilepsiakohtauksia, 
koska ne näytti aivan samanlaisilta, mutta kun kohtauksia oli jatkunut puoli vuotta, 
alettiin epäillä, että ne ovatkin psykogeenisiä eikä epileptisiä. Äidin kanssa tapeltiin 
jatkuvasti. Se epäili alusta asti, että ne kohtaukset oli ”näyteltyjä”, kuten hän asian 
ilmaisi. Mun pahaa oloa kuvasi hyvin ehkä semmoinen tapaus, että kerran taas tällaisen 
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kohtauksen jälkeen, kun olin ensiavussa, multa kysyttiin oliko joku läheinen ihminen 
kuollut tai oliko lähipiirissä sattunut avioeroja? Mä vastasin kieltävästi, vaikka mummo 
oli kuollut viikkoa aiemmin. Mummon ja papan kuolema oli mun elämän kovimmat 
menetykset, joista en ole toipunut vieläkään. 

No niitä kohtauksia tuli edelleen eikä niihin auttanut mikään. Lopulta äiti suuttui kunnolla 
ja kielsi mua menemästä kavereitten luokse yöksi kokonaiseen vuoteen! Koko perhe 
passitettiin lastenpsykiatriselle poliklinikalle perheterapiaan yheks´ talveksi. Se oli täysi 
fiasko koko juttu. Mä en koskaan kertonut siellä mitään. En tietenkään, mummo ja 
pappahan oli jo kuollut sen takia, kun mä olin aukaissut suuni!!!! Yhtä juttua mä en 
kuitenkaan voi ikinä antaa anteeksi niille ammattilaisille, ne nimittäin sano, että ne 
muuten ois ottanut mun sinne osastolle, mutta kun siellä ei kuulemma ollut sellaista 
osastoa, johon 15-vuotias nuori olisi voitu laittaa!! Mä olisin niin hirveesti halunnut jäädä 
sinne turvaan ja huilaamaan. Mä muista ikäni sen lauseen! 

Kohtaukset jäi puoleksi vuodeksi pois. Sit mä aloitin talouskoulun ja ne alko taas. No 
terveydenhoitaja lähetti mut psykologille. Mä kävin muutaman kerran, mutta lopetin, kun 
se puhu vaan seurustelemisesta ja ihmetteli, miks mä en jo seurustele, olinhan mä jo 
sentään 17 vuotias. 

Kolmeen vuoteen sitä hyväksikäyttäjää ei ollut näkynyt, mutta sitten se taas tuli käymään 
ja hyväksikäyttö jatkui. 

Mä inhosin talouskoulua, mutta eipä mulla ollut muutakaan vaihtoehtoa kuin käydä siellä. 
Sit sattu semmonen tapaus eräässä harrastusporukassa, jossa mä olin, että siellä oli 
semmonen keski-ikäinen mies, joka sitten kerran automatkalla pussas mua ja puristeli 
mun rintoja. Se lopetti ihan yhtä nopeasti kuin oli aloittanutkin, koska ilmeisesti säikähti 
mun reaktiota, totespahan vaan, että ”totahan sä oot aina halunnut”. Mä aloin näkemään 
painajaisia, että juoksin jossain pakoon miestä, jonka kasvot olivat puoleksi sen miehen ja 
puoleksi sen mun hyväksikäyttäjän. Mä juoksin ja juoksin ja yritin päästä taloihin sisälle, 
mutta kukaan ei tullut avaamaan ovea, kaikki vaan nauro ikkunassa mulle. Mä pelkäsin 
ihan hirveesti ja lopulta mä heräsin siihen, kun mä kaaduin ja se mies sai mut kiinni. Mä 
olin nähnyt sitä unta suunnilleen puoli vuotta jatkuvasti, kun meidän yks kouluttaja tästä 
harrastusryhmästä sai kuulla, mitä mulle oli tän yhen miehen kanssa tapahtunut, ei 
suinkaan hyväksikäytöstä ja hän käski mun soittaa nuorisopsykiatrian polille ja mennä 
juttelemaan siitä unesta jollekin. Mä tein työtä käskettyä, tosin monta kuukautta sen 
kehotuksen jälkeen, mutta kuitenkin ja varasin sen ajan. Olin silloin 17 vuotta. 
Hyväksikäyttö jatkui edelleen enkä mä uskaltanut puhua siitä terapiassa, joka siellä 
polilla oli aloitettu. Kyllä se terapeutti muutaman kerran kysy ihan suoraan multa, että 
onko joku joskus tehnyt mulle jotain pahaa, mutta mä kielsin sen järestään. Enhän mä nyt 
halunnut, että sekin ihminen kuolee. 
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Kotona tapeltiin entistä enemmän ja niinpä mä muutin pois. Pikkuhiljaa välit parani taas 
puhetasolle. Mä valmistuin talouskoulusta laitoshuoltajaksi, enkä ole päivääkään 
siivonnut sen jälkeen työkseni. Töihin pääsin hoitoalalle, vammaispuolelle jo ennen kuin 
olin 18-vuotias. Mä kiersin lähes kaikki vammaispuolen työpaikat ja sain niistä tosi hyvät 
työtodistukset. Se olikin ainut asia, mistä mä olin ylpeä itsessäni. Mä oon aina selvinnyt 
ulkoisesti kauhean hyvin, vaikka sisältä oon täydellisessä kaaoksessa. Terapiassa kerroin 
hyväksikäytöstä vasta kolmen vuoden käyntien jälkeen, jonka jälkeen terapia saikin aivan 
uusia ulottuvuuksia. Hyväksikäyttö loppui, kun olin 21-vuotias ja vanhemmille kerroin 
asiasta, kun olin 22-vuotias. Siinä vaiheessa oireilin edelleen syömättömyydellä, joka oli 
alkanut murrosiässä, pahoilla oloilla, niin fyysisellä kuin psyykkiselläkin ja kaiken 
maailman koheltamisella enkä seurustellut kenenkään pojan kanssa. 

Tein rikosilmoituksen hyväksikäyttäjästäni 1992. Syytekohtia kertyi seitsemän kappaletta 
siitä alkaen kun olin 10-vuotias. Sitä aiemmin tapahtuneita tilanteita ei voitu ottaa 
huomioon, koska ne olivat kuulemma vanhentuneet. Rikosilmoituksen tekoon minua 
rohkaisi hyvä ystäväni, jolle olin tilanteestani kertonut, terapeuttini sekä lapsiasiamies, 
johon olin ollut yhteydessä v-91 alkaen. 

Hyväksikäyttäjäni luonnollisesti kiisti kaiken tapahtuneen ja ilmoitti minun olevan 
mielisairas. Sain rikosilmoitukseeni tueksi lausunnot nuorisopsykiatrian polin 
ylilääkäriltä, keskussairaalasta osastolta, jossa olin ollut hoidettavana muutaman kerran. 
Todistajina kuultiin minun puoleltani äitiäni, tyttöystävääni, joka oli kuunnellut pari 
puhelua, jotka tämä hyväksikäyttäjä oli soittanut mulle sekä em. ylilääkäriä. 
Hyväksikäyttäjän puolelta todistajina olivat hänen ex-vaimonsa (heille tuli ero tämän 
jupakan tultua julki), joka kuitenkin kovasti puolusti ex-miestään, sekä heidän nuorempi 
tyttärensä (häntä on myös käyttänyt hyväkseen tämä mies eli oma isä), jota hän ei 
kuitenkaan enää todistajana ollessaan muistanut alkuunkaan, mutta jonka hänen äitinsä oli 
itse meille kertonut v-92 alkupuolella. Tilanne oli kaiken kaikkiaan kovin ironinen, mutta 
minkäs teet. 

Tästä rikosilmoituksesta tuli syyttämättäjättämispäätös 1994. Tämän jälkeen kaikki luuli 
asian jääneen tähän ja minäkin jatkoin elämääni. Olin tutustunut mukavaan nuoreen 
mieheen ja onneksi kertonut seurustelun alkumetreillä hänelle kaikesta tapahtuneesta. 
Jossain sisimmässäni kyti nimittäin pelko, ettei asia ole loppuun käsitelty, mutta kun 
mitään ei ruvennut tapahtumaan rupesin minäkin rentoutumaan. Sitten elokuussa –95 
rikospoliisista soitettiin ja käskettiin minut kuulusteluun epäiltynä perättömästä 
ilmiannosta. Rikosilmoituksen tekijänä oli kukas muukaan kuin hyväksikäyttäjäni. 
Hassua kyllä, että tämä ilmoitus tehtiin n. kaksi kuukautta sen jälkeen kun olin mennyt 
naimisiin ja hän oli vahingossa kuullut asiasta. Mainitsin tästä asiasta poliisille ja 
epäilimme asianajajani kanssa hänen tahtovan näin saada selville uusi sukunimeni, 
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osoitteeni oli ollut salainen jo muutaman vuoden. No, jäin odottelemaan päätöstä tästä 
rikosilmoituksesta ja tulihan se vihdoin –95. Se oli syyttämättäjättämispäätös.  

Muutimme mieheni kanssa uuteen asuntoon joulukuussa –96 ja elämämme oli sujunut 
loistavasti. Kaikki ajatteli, että menneet voidaan unohtaa ja uusi elämä aloittaa puhtaalta 
alustalta. Olimme jo pitempään suunnitelleet perheen lisäystä ja myöskin sen vuoksi 
muutimme hieman isompaan asuntoon. Kuukauden asuttuamme uudessa kodissamme 
eräänä tammikuisena iltana ollessani yksin kotona ovikello soi ja kun menin avaamaan 
siellä seisoi vieras mies, joka koilotti suureen ääneen nimeäni ja ilmoitti, että hänellä on 
minulle haaste oikeuteen 1997 ja että minä varmaan tiedän mistä on kyse! Tyhmänä 
allekirjoitin haasteen enkä saanut sanaa suustani. Mieheni tuli puoli tuntia myöhemmin, 
jolloin minä olin jo aivan hysteerinen. Siitä hetkestä alkoi koko kevään jatkunut pelko ja 
paniikki, joka ei tuntunut hellittävän millään. Aikaisempi terapiani oli päättynyt 
toukokuussa –95, joten käännyin perheneuvolan puoleen, jossa minut jo tunnettiin, koska 
olin hyväksikäytettyjen ryhmässä –93. Kävin siellä säännöllisesti kevään alkupuolella, 
mutta aika pian oloni oli niin ahdistunut ja pelokas, että jouduin turvautumaan 
sairaalahoitoon. Sen myöntäminen, etten pärjää vieläkään tämän asian kanssa, vaikka olin 
ollut 8 vuotta terapiassa, oli kyllä kova paikka minulle. Mieheni oli kyllä koko ajan 
tukenani ja valmis auttamaan kaikin keinoin, jotka vaan otin vastaan, mutta hänkin oli 
juuri valmistumassa ammattiin ja sen vuoksi koulussa riitti kiireitä varsinkin 
loppukeväällä. 

Muutama päivä ennen oikeudenkäyntiä asianajajani ilmoitti, ettei minun tarvitsekaan tulla 
oikeuteen, vaan hoitavalta lääkäriltä riittäisi todistus. Tämä tieto rauhoitti mut täysin ja 
oloni parani kertaheitolla. Asianajajani oli kuulemma sopinut asian tuomarin kanssa, 
jonka oli määrä istua tämä oikeudenkäynti. Tilaisuuden jälkeen asianajajani soitti mulle ja 
kertoi, että tuomari olikin kääntänyt kelkkansa ja koska minä en ollut oikeudessa läsnä, se 
siirrettiin kesäkuun 3. päiväksi. Maailmani romahti uudelleen. Sovimme osastolla, että 
olen pari viikkoa kotona ja palaan takaisin pari viikkoa ennen uutta päivää. Tänä 
odotusaikana oloni heitteli kuin vuoristorata, milloin pelkäsin kuollakseni ja milloin olin 
voitostani niin varma, että mikään ei mua hetkauttanut 

Oikeudenkäyntipäivän aamuna mieheni ja minä tapasimme sairaalassa, josta asianajajani 
meidät haki. Voi sitä jännitystä. Itse istunto oli täysi farssi. Tuomari oli hyvin 
puolueellinen ja samaa mieltä kuin hyväksikäyttäjäni kaikesta. Hän (siis tuomari) mm 
sanoi, että eihän 21-vuotiasta voi raiskata. Lisäksi hyväksikäyttäjäni jäi vähän väliä kiinni 
valheista ja oudosta käyttäytymisestä ja siitä huolimatta tuomari oli sitä mieltä, että häntä 
kannattaa uskoa. Niinpä voinette kuvitella fiilikset sinä päivänä kaksi viikkoa istunnon 
jälkeen, kun asianajajani ilmoitti oikeuden päätöksestä, joka oli seuraavanalainen: Mut 
tuomittiin maksamaan tälle hyväksikäyttäjälle 5 000 mk henkisistä kärsimyksistä 16 % 
korkoineen 5.2.92 lukien, mikä tarkoittaa sitä, että ko. summa olisi tällä hetkellä  
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10 000 mk!!!!! Tämä summa tuli syytekohdasta 7, jolloin olin 21-vuotias, sitä ennen olin 
tuomiolauselman mukaan mielisairas enkä tiennyt mikä on totta ja mikä 
fanttasiamaailmaa. Sitten yks´kaks 21-vuotiaana olin kokenut ihmeparantumisen ja siis 
tiesin, että olin keksinyt päästäni koko syytekohdan ja koska olin näin ollen aiheuttanut 
ylimääräistä työtä oikeudelle, tuomittiin minut maksamaan valtiolle 50 päiväsakkoa a´ 
20 mk = 1000 mk!! 

Tämmöinen on oikeuslaitos! No minä oli valmis menemään hovioikeuteen, koska olin 
löytänyt uutta todistusaineistoa hyväksikäytölle, lisäksi olin tekemässä kirjallista valitusta 
tuomarista, joka johti istunnon, kun asianajajani soitti yhtenä päivänä ja sanoi, että ei 
kannata tehdä valitusta siitä tuomarista, koska hän kuoli viime yönä. Kyllä mä kirosin 
taas tätä mun tuuriani. Siitä muutaman päivän päästä, kun asianajajani oli ilmoittanut 
vastapuolelle, etten suostu vaadittua summaa heille maksamaan, koska se olisi 
oikeusmurha niin vastapuoli ilmoitti haluavansa tehdä sovinnon. Sellaisen sovinnon, että 
mä maksan heille sen 10 000 mk ja he unohtavat asian. En suostunut ja ilmoitin, että 
meille kelpaa ainoastaan sellainen sopimus, jossa minä en joudu maksamaan penniäkään 
ja asia on loppuun käsitelty. Asianajajani ilmoitti vastapuolelle, että todisteita on tällä 
hetkellä yllin kyllin, joten hovissa me voitamme mennen tullen. Yllättäen tällainen 
sopimus meni läpi vastapuolella ja nyt tilanne on siis se, että minä maksoin valtiolle 
1000mk sakkoa, mutta en penniäkään hyväksikäyttäjälle. Täytyy myöntää, että usko 
oikeuteen meni sen siliän tien ja että kieltämättä olen katkera tilanteesta enkä vieläkään 
jaksa uskoa, että asia on nyt haudattu, vaikka kumpikaan osapuoli ei enää koskaan tämän 
asian tiimoilta oikeuteen voi toistaan haastaakaan. Minä toivon, että saisimme jostain 
uuden asunnon, koska nyt tämä hyväksikäyttäjä tietää osoitteeni ja sen vuoksi musta ei 
tunnu turvalliselta asua tässä. 

Tällä hetkellä olen töissä. Mieheni on valmistunut ja oli kesän töissä, nyt työttömänä ja 
elämä noin muuten menee loistavasti. Olen painanut menneet johonkin mielen sopukoihin 
ja mietin mielessäni keinoa, millä tämän asian saisi hyödynnettyä. Salaa mieleni 
sopukoissa tosin edelleen haudon kostoa kusipäälle, joka tuhosi mun lapsuuden ja 
nuoruuden ja osan aikuisuudestani ja joka pääsi kuin koira veräjästä jatkamaan 
hyväksikäyttöä muiden lasten kanssa. Tässä asiassa on paljon sellaista, jota en tässä ole 
kirjoittanut, mutta karkeasti kerrottuna kaikki oli tässä, mitä tähän mennessä on 
tapahtunut. Toivottavasti tästä on apua kirjan kirjoittamisessa ja jos haluatte lisätietoja tai 
tarkennuksia olen niitä valmis antamaan. 
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13.4 Elämäntarina 4. 

OMAN ELÄMÄNI TARINA  

Minä olen syntynyt 1944. Syntymäpaikkani on lapsuuskotini. Isä oli mennyt naapurista 
soittamaan kätilöä synnytykseen. Sitten isäni oli lähtenyt hevosella hakemaan kätilöä 
asemalta matkaa oli 4 kilometriä. Olin syntynyt ennen kätilön tuloa, siis naapuri toimi 
kätilönä. Iso-siskoni ja naapuri  olivat lypsäneet lehmän silloin. Nämä tiedot sain kuulla 
1996.  

Meitä on kaikkiaan kuusi sisarusta. Olen ollut kiltti lapsi. Tämän kertoi minulle setäni 
leski. Hän on ollut meillä kotimiehenä, kun nuoremmat sisarukset on syntyneet. 
Kuulemma silloin vuonna –48 minä nukkumaan mennessä illalla olen pyytänyt tutin 
tyynyn alle. 

Oma ensimmäinen muistikuvani lapsuudestani on seuraavanlainen. Olin veljieni kanssa 
kotipihassa. Pojat sahasivat pyöreästä puusta puuautoonsa pyöriä. Puuseen rappusilla 
minä katselin siinä maassa seisoskellen. Sitten pyysin, että sahatkaa minullekin sellainen 
pyöreä kiekko. Eivät pojat sahanneet. Kuinkas ollakkaan minä tietysti otin sen suuren 
puupäisen halkosahan ja aloin sahata. Saha putosi minun käsistäni ja minä sahan perästä. 
Oikean jalan loukkasin sahan terään. Pelästyin kovin, juoksin sisälle pysähdyin 
kynnykselle seisomaan ja nostin mekon helmaa. Äitini oli siskoani imettämässä, laittoi 
lapsen pois sylistään ja alkoi etsiä sidettä minun jalkaani. Mummo meni naapurista 
soittamaan taksia, että päästiin lääkäriin kirkolle 15 kilometriä matkaa. Jalkaan laitettiin 
28 hakasta. Sitten seuraavana päivänä istuin ulkona kiikkutuolissa, kun ei saanut oikein 
käveltyä. 

Seuraava minkä muistan on 1951 äidin äitini mies kuoli. Hän oli mummon tuvan 
sänkyssä sanomalehdillä peitetty. Ei siitä kerrottu silloin siihen aikaan mitään, miksi se 
oli siihen peitetty. No sitten aikaa kului mummo ei yksin uskaltanut siellä mökissään olla 
yötä. Minun piti aina mennä yöksi mummon kotiin. Se oli välillä ihan tylsää mennä 
mummon kanssa yöksi. Joskus sanoin, että on välillä toistenkin vuoro eikä aina minun. 
Sain jopa selkääni, kun en olisi halunnut mennä. No annas ollakaan mummoni pelkäsi 
ukkosta. Olimme mummon kanssa käyneet nukkumaan, mutta minä en vielä heti 
nukkunutkaan. Kuulin, että ukkonen jyrisee. Minä sanoin mummolle, että käyn ulkona 
pissillä ja karkasin samalla kotiini. Silloin sain olla omassa kodissani sen yön. Mummo 
tuli aamulla ja sanoi, että tyttö karkasi illalla. Se asia loppui siihen. 

Olen aloittanut koulun 1951 syksyllä. Olen ollut hidas oppimaan. Ekaluokalla sain 
laskennossa ehdot. Siskoni kesälomalla neuvoi laskuissa. Muistan kuinka tulitikkuja 
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apuna käyttäen tuolin päällä aina laskin. Kyllä hyvin paljon tein työtä koululäksyjeni 
kanssa, mutta silti en oppinut. Opettaja oli äkäinen. Välillä löi karttakepillä tauluun, että 
kappaleet sinkoili, lensi pulpetin kannelle. Opettaja myös aamulla usein tarkasti korvat ja 
kädet, onko pesty, jos oli likaiset, nosti korvista ja löi karttakepillä kynsille. 

Joskus koulussa oli ihan mukavaakin. Ruokana saatiin puuroa ja velliä. Leipä ja maito 
vietiin itseltä. Kouluun oli matkaa noin 5 kilometriä. Jalan sitä talvellakin umpihankea 
mentiin. Myös lauantai oli koulupäivä. Pimeällä joskus aina pelotti koulumatkalla. Läksyt 
kotona tein öljylampun ja kynttilän valossa. Lapsuuskodissani oli yksi huone, kiviuuni ja 
seinät hirrestä. Eteisen kummallakin puolen oli komerot: ruokakonttori ja vaatekonttori. 
Vaatekonttorista meni vintille raput, missä kuivattiin pyykkiä talvella. Ohikulkijakin sai 
kodistani yösijan ja ruuan, jos sattui ruoka-aikaan. Aina sitä jotain suuhunpantavaa oli. 
Kulkukauppiaalle, ajurille, mustalaisille ynnä muille. Siis jaetaan eväät. Sängyssä oli 
olkipatja aivan ihana tuoksu. Isäni oli metsätyömies, siis kirvesvarrella, sahalla ja 
hevosella perheelleen leivän hankki. Äitini oli ollut nuorena piikana ja sitten kotiäiti. 
Koulusta oli ihana tulla kotiin. kun äiti oli kotona. Nykyään kotiäitiä ei ole. Kotiäidin 
paikka on tärkeää, esim. lapsen on turvallista tulla koulusta kotiin, kun siellä on ihminen, 
kun taas tyhjään kotiin tulo on tylsää. Niin ne kouluvuodet pikkuhiljaa meni. 
Kansakoulun olen saanut päätökseen 1958. Naapurin lasten kanssa olen koulumatkani 
tallannut. He eivät olleet lauantaina koulussa, olivat atventisteja siis heillä oli lauantai 
pyhäpäivä.. 

Jatkoin kirjoittamista 29.8.96 kello 2.30 sunnuntaiaamu. 

Ensimmäisen kerran sain omaa rahaa, kun olin työssä metsäyhtiöllä. Työ oli metsän 
kulotusta, siis hyvin vaarallista ja vastuullista työtä vartioida, ettei tuli mene yli rajojen. 
Sitten tuli palkan maksuaika. Työnjohtaja laski palkkani, sain oman tilipussin. Se hetki 
oli tosi riemua, hyvää oloa, itse ansaittua rahaa. Siis aloitin vieraan työn 14 –vuotiaana. 

Sisko sairastui, meni sairaalaan nuorin lapsensa mukana, 2 kuukauden ikäinen vauva. 
Minä olin sitten siskoni kotona hoitamassa kolmea lasta 6v. 4v. 3v. Työpäiväni alkoi 
aamulla 5.15 ja loppui illalla kello 20. Sain palkkaa 40mk kuukaudessa. Kävin 
lapsuuskodissani yötä, matka 2 km. 

Silloin –58 kesällä huomasin vessassa käydessäni, että housuni on veressä ja vuoto vain 
lisääntyi. Tietysti pelästyin kovin, että mikä minulle on tullut. Sitten kolme lasta 
polkupyörän kyytiin ja menin kotiini. Kysyin äidiltäni hyvin ujona ja arkana, että mikä 
minulle on tullut, kun pyllystä tulee verta. Sain vastauksen, että se kuuluu tytöille, on 
kerran kuussa vuotoa ja antoi puhdasta rättiä ja käski sen laittaa housuihin, vastasi 
nykysidettä. Muistan senkin kuinka itse pesin sitten ne siteet, myös äitini ja siskoni siteet. 
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Pyykki pestiin pyykkilaudalla ja juuriharjaa apuna käyttäen, vielä valkopyykki keitettiin. 
Pyykin pesu oli minun työtäni. 

Sisko pääsi sairaalasta silloin –58 jouluksi kotiin. Veli vihittiin silloin –59 maaliskuussa. 
Hän osti vihkipuvun itselleen ja minulle puolitakin, joka oli uusi oma takki minulle. Olin 
siitä hyvin olevinaan, kun sain uuden takin (ensimmäinen uusi). 

-59 talvea, kevättä mitä lienee, mutta kuitenkin hiihtokelin aikaa, en olisi halunnut lähteä 
toisen veljeni kanssa hiihtämään, mutta äitini vaan sanoi, että on mentävä. Sen muistan, 
että pellon poikki, metsän suuntaan olen hiihtänyt veljen perässä. Sitten on musta aukko. 
En muista, mitä minulle on tapahtunut, mutta tiedostan, että minulle on tapahtunut jotain 
pahaa, kamalaa, järkyttävää, kohdeltu kaltoin, väärin, mutta en muista mitään. Tuloni 
mummon mökin kaivolle, olen pessyt itseäni ja vaatteitani, kun olin ihan verinen. siis 
jääkylmällä vedellä talvipakkasella. Pelotti mennä kotiin. En olisi uskaltanut mennä. En 
muista kyllä yhtään mitään siitä kotiin menostanikaan. 

-59 kesällä olen ollut maatilalla töissä. Siellä olin yötkin. Kävin joskus vain kotona. 
Äidistäni huomasin, että ei tykännyt, kun kävin niin harvoin kotona. Aikaa taas kului kun 
huomasin, että mahassani alkoi joku liikkua. Ihmettelin, että mikä se voi olla. Sitten 
vihdoin ja viimein uskalsin kysyä äidiltäni, että mikä minun mahassa liikkuu. Äiti tokaisi, 
et kai ole raskaana. En minä siitä sanasta mitään ymmärtänyt.  

Meni taas aikaa. Sanoin siitä uudestaan, että mikä minun mahassa liikkuu. Sitten äitini vei 
minut neuvolaan. Siellä otettiin kokeet ja tutkittiin ja kysyttiin tulevan lapsen nimeä. Sitä 
ei sanottu. Raskauteni eteni. 1960 syntyi terve tyttövauva. Minun ikäni 15-vuotias. Olen 
tullut äidiksi itse sitä tahtomatta. Pääsin laitokselta pois. En muista kuka on hakenut. 
Minut tuotiin vauvan kanssa veljen kotiin. Olin siellä useita viikkoja ja hoidin itse 
vauvaani. Veljellä oli 1959 syntynyt poika. No sitten tuli lasten ristiäisten aika. Siellä 
veljeni kamarissa nämä lapset saivat nimen. Pappi kävi kotona. Minä en saanut tulla sinne 
kammariin, missä lapseni kastettiin. Äitini ja siskoni kielsi. Siskoni miehensä kanssa ovat 
tyttäreni kummeja. Vihdoin ja viimein sain tulla ja pääsin omaan kotiini lapseni kanssa. 
Siis oli minun syytäni, kun olen koko suvun häväissyt, tehnyt lapsen. En voi muuta sanoa, 
kuin että lapsi ei voi valita vanhempiaan. Tänne synnytään Jumalan rakkauteen. Jumala 
on armollinen kaikille. 

Lopetin kirjoittamisen klo 4.50. Tauko. 

Tällä hetkellä kun aloitan taas kirjoittaa, minusta tuntuu, että olen kamalan paha, ilkeä 
tyhmä, typerä aivan turhamainen, kun menneitä kirjoitan. Mutta toisaalta tuntuu hyvältä. 
Saa sitten todella aina joskus tarkistaa tästä vihkosta niin kuin Sirkka ja Annaliisa ovat 
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asian todenneet ja neuvoneet. Oppimiseen ei ole muuta alkua kuin ihmettely. Ihminen on 
luotu oppimaan koko elämän ajan ikään katsomatta. 

Olen asunut lapseni kanssa siinä lapsuuskodissani. Äitini sairasteli, murtui jalka, 
aivohalvaus, ynnä muut sairaudet. Minä hoidin äitini siinä kotona ja tein kotityöt. Oli 
siinä lehmän kantturakin, mistä piti lypsää maitoa. Jotain siellä kodissani on ollut pahasti 
vinossa, pielessä vääristynyt. Lapsi, nuori suojelee itse itseään ja lähtee kodistaan pois. 

Olen ollut eräässä perheessä töissä vuonna 1962. Minulta leikattiin siellä ollessani 
umpisuoli. Täytin niihin aikoihin 18 vuotta. Yöllä jouduin menemään sairaalaan. Isäntä 
vei minut kuorma-autolla sinne. 

Olen ollut baarissa töissä. Sitten menin matkahuoltoon ja sieltä sairaalaan. Se oli vuosi –
63 –64. Sairaalassa oli noin 25 potilasta. Rakennus oli vanha heikkokuntoinen, esim. 
pesuvesikin potilaille lämmitettiin puilla. Se joulu minkä olin siellä töissä, oli tosi ihana, 
juhlallinen joulu minulle. Pappi aloitti aattohartaudella, ruokailtiin ja nautittiin 
jouluruuista. sitten oli joulupukkikin. Minä sain paljon lahjoja työtovereiltani. Se oli 
minulle todella lämmin joulu. Minä jäin aattoiltana yöksi töihin. Vaihdoin vuoron erään 
perheellisen hoitajan kanssa. Minusta hänen oli tärkeää olla aattoilta perheensä parissa. 
Näin jälkeenpäin ajatellen se joulu on korvannut minun lapsuusjoulujani. Se oli sellainen, 
millaisia niiden olisi pitänyt olla. 

Kyllä joulupukki kävi lapsuuskodissanikin, mutta minä sain sanomalehteen käärittyjä 
risuja, piiskoja, joita en mielestäni ansainnut. Sitten oli niitä humalaisia, isä ja veljeni, 
myös naapurista miehiä. Juhlapyhät oli aina pelottavia lapsena. Sai nähdä sitä 
humalaisten tappelua ja rähinää. Niillä oli usein kirveet, pyssyt ynnä muut teräaseet. Se 
minusta oli kaikista kamalinta, kun äiti jätti meidät lapset nukkumaan siksi aikaa, kun 
meni itse naapurista apua hakemaan. Sieltä usein naapurin mies tuli rauhoittamaan niitä 
humalaisia. Minä usein heräsin siihen humalaisten meteliin. Herätin sitten nuoremmat 
sisarukseni. Joskus mentiin paljain jaloin tai sukkasillaan naapuriin. Äiti oli yöllä tuonut 
sitten kengät meille. En muista et olisi sitten koskaan jälkeen päin puhuttu tai muisteltu 
mitään, miksi aina tappelivat. Mielestäni minun lapsuus katkesi hyvin varhain. 

Kaikki nämä edellä olevat asiat ovat mun elämääni, minun muistojani. On vain opittava 
elämään niiden asioiden ja tapahtumien kanssa. Saan olla vihainen, katkera, pettynyt, 
kiukkuinen, kadehtia, siis kaikki on minua itseäni. Terve järki on paras apu. Se tarkoittaa 
taistelua, joustoa. lahjontaa, neuvonpitoa, kaikkea mitä aikuisetkin käyttävät elämässään 
keinoina selviytyä tilanteista toiseen. Viisaita neuvoja on olemassa, mutta juuri käsillä 
olevaan tilanteeseen on vain yksi neuvo luovuttaa ja tilanne harkintaa. Taistelijan sielu. 
Siitä on meille kaikille hyötyä. Elämä on joskus hiilivalkealla olemista kun ei oikein 
itsekään tiedä, mitä tekisi. 
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Elämänkumppani on tullut kuvioihin mukaan –63 vuoden lopulla, tosin puhemiehen 
välityksellä. –64 huhtikuussa olen mennyt kihloihin mieheni kanssa. Hänen vanhempansa 
asuivat toisella paikkakunnalla ja sitten mekin muutimme heidän luo asumaan. Meidät 
vihittiin 1965. Mieheni sukulaisia oli vihkiäisissä mukana, minun sukulaisia ei ketään. 
Minä olin siinä kotona. Tein taloustyöt. Mieheni kävi ansiotyössä. Hänellä oli usein 
menoja kavereitten kanssa. Minä joskus pyysin mukaan, mutta ei mua huolittu. 
Miehelläni oli silloin jo meidän kihloissa ollessa toinen tyttö, nainen. 

-65 syksyllä muutimme mieheni kanssa asumaan kahdestaan. Ensimmäinen lapsemme 
syntyi 1966. Minä todella rakastin miestäni ja lastani. Niillä vähillä ja niukoilla eväillä, 
mitä olin lapsuuskodistani saanut. Siis ei minulla ollut äidin mallia. Minä olen tässä 90-
luvulla löytänyt äidin, josta voin ottaa mallia ja neuvoa. 

Itse on hankittu miehen kanssa kotiimme tavarat, millä päästiin alkuun niin sanotusti jalat 
oman pöydän alle. Olin töissä huopatehtaalla. Toinen lapsemme syntyi 1968. Nämä 
mieheni kavereitten kanssa menot jatkuivat yömyöhään. Minä aavistelin, että jotain on 
vinossa. Ei voi olla oikeita reissuja. Minä tietysti kyselin, että onko sulla toinen nainen. 
Vastasi, että ei ole. Aikaa kului. Minä otin asian taas puheeksi ja sanoin, että asia pitää 
selvitä. Sanoin miehelleni, että hae se tyttö tänne, minulla on asiaa hänelle. Niin hän haki 
sen nuoren 17-vuotiaan tytön. Minä otin vieraan vastaan, tervehdin, pyysin istumaan ja 
laitoin kahvin kammariin vieraille (mieheni ja tyttö). Kaadoin kahvin kuppiin. Herrasväki 
nautti kahvista ja onnestaan. Minä toin pöytään vihkiraamatun, perhekuvan ja otin 
sormestani sormukset siihen raamatun päälle ja sanoin, että siinä on ohjeita teille 
kummallekin. Jatkoin vielä, että kun 9 kuukautta kannat kuormaa sydämesi alla, onko 
tämä oikein. Laitoin sit kammarin oven kiinni, että herrasväki sai olla rauhassa. He joivat 
kahvinsa ja mies lähti saatille. Yö siellä taisi mennä. Aivan niin kuin ei heidän mielestään 
olisi ollut mitään väärin. Siis minä olen ollut helppo uhri. En osaa pitää puoliani. 

Siinä se elämä on mennyt päivä toisensa jälkeen. Kolmas lapsi syntyi 1969. Tähän aikaan 
elämä on ollut tasaisempaa perhe-elämää. Mielestäni minulla on ollut pitkä pinna, ainakin 
joskus ollut. Kaiken sen uhalla, mitä näkee ja kuulee, on hauskaa aina uskoa ihmisistä 
hyvää. Ja vaikka joskus joutuu pettymään, silti joka päivä uudestaan luottaa 
ihmissydämeen. 

Elämä on kuin sipuli. Kuorit sitä kerros kerrokselta ja välillä itket.  

- Olen kulkenut pitkän matkan, mutta olen vasta tässä.  

”Olet vasta tässä”, he sanovat. 

Mutta kukaan ei kysy kuinka kaukaa olen tähän hetkeen tullut. 
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- Kärsimys on hedelmä. Jumala ei salli sen kasvaa sellaisella oksalla, joka on liian heikko 
sitä kantamaan. 

Jumala ei koskaan sulje ovea avaamatta toista. 

Epätoivon hetkellä emme ajattele, mikä on oikein tai väärin, vaan sitä mikä auttaa meitä 
elämään eteenpäin. 

Paljon järkeä me tarvitsemme ja pisaran hulluutta elääksemme huomiseen ja huomisen 
yli. 

Kevensin taas taakkaani, joka on ollut raskas kantaa. Kehun sen verran itseäni, on ollut 
kovaa maata jalkojen alla. 

Olen kokenut elämässäni äärettömän vääryyden, mutta siltikään en antaisi yhtään hetkeä 
pois. Ne ovat elämäni rikkauksia. Ei elämä aina samaa rataa kulje. onni voi olla 
jokaisella, kun on vain tyytyväinen kohtaloonsa. Pitäisi uskaltaa muuttaa itseään ja oppia 
kuuntelemaan sisintään. Etsimme onnea. Se on tunnetila.  

”On paljon omenoita, joissa ei ole matoja.” 

Leluni on ollut käpyjä, heiniä, erilaisia kasveja. En muista että minua olisi pidetty edes 
sylissä koskaan. Pelon talosta muuttaa rakkauden taloon. Se on rankkaa työtä itsensä 
kanssa. Vilpitön kiitokseni, että jaksoitte kuunnella. Annan jääkaapin oveen perhosen, 
virkatun muistoksi tästä hetkestä. 

13.5 Elämäntarina 5. 

Synnyin kuudenneksi ja samalla viimeiseksi lapseksi köyhään kirvesmiehen perheeseen. 
Tosin köyhyys ei minua haitannut vielä moniin vuosiin. Asuimme pienessä 
maalaiskylässä. Minulla oli kolme veljeä ja kaksi sisarta. Asuntona hyvin pieni talo ilman 
mukavuuksia, mutta sopu sijaa antoi. Meillä ei riidelty juuri koskaan ainakaan minun 
muistini mukaan. Laulettiin paljon ja isä soitti kannelta (Tästä muistan itse melko vähän, 
mutta toiset ovat kertoneet.) Vieressä oli mummola ja kolmen setäni talot eli koko isäni 
perhe yhtä sisarta lukuun ottamatta asui samassa ryppäässä. En muista lapsuudestani 
kovin paljoa, jotain välähdyksiä sieltä täältä, joita en osaa ajallisesti tarkasti sijoittaa. 
Leikin serkkutyttöni kanssa ja läheisen maalaistalon pojan kanssa. Leikimme joskus 
puimalassa isää ja äitiä. Mummolassa kävin usein kuten muutkin lapset. Isovanhemmat 
kuolivat kun olin vielä leikki-ikäinen, joten kovin hyvin en heitä muista. 
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Isä oli arvostettu ahkera, aina valmis auttamaan eikä koskaan huonolla tuulella. Hän 
osallistui paljon kylän toimintoihin mm iltamissa näytellen ja soittaen. Kaikki pitivät 
hänestä ja toiset lapset jopa kadehtivat minua isäni vuoksi. Isä oli paljon poissa kotoa, 
teki usein kahta työtä rahaa kun tarvittiin ja koska oli mies, joka ei osannut sanoa ei. 

Insestikokemuksista isäni kanssa muistan selvästi kaksi tapausta, niitä oli useampiakin, 
koska kummallakin kerralla muistan tienneeni, mitä tulisi tapahtumaan. (Voi olla että 
näihin kahden tapauksen muistoihin yhdistyy osia useammasta) Hän tuli vuoteeseen 
illalla viereeni ja alkoi muka etsiä näppylöitä (se sana oksettaa minua vieläkin). Lopulta 
hän kosketteli minua joka paikasta ja rohkaisi koskettamaan itseään. En oikein olisi 
halunnut kosketella häntä, mutta se mitä hän teki minulle tuntui hyvältä ja halusin hänen 
jatkavan. Kerran hän jäi kanssani saunaan veljien lähdettyä ja asetti minut lattialle 
selälleni. Hän hankasi puoliksi jäykistynyttä siitintään häpyäni vasten ja tutki ja katseli 
minua. Tuolta kerralta minulla ei ole muistikuvaa mielihyvästä, mutta ei muustakaan 
tunteesta. Muistan hänen kysyneen oliko minun paha olla siinä kovalla lattialla. Nämä 
leikit eivät milloinkaan johtaneet varsinaiseen yhdyntään eikä isä koskaan satuttanut 
minua eikä pakottanut minua mihinkään. 

En muista tarkkaan milloin nämä leikit alkoivat ja milloin ja miten loppuivat. Minulla on 
sellainen mielikuva, että kouluun mentyäni niitä ei enää olisi ollut. Masturboin paljon, 
lähes pakonomaisesti aivan pikkulapsesta aikuisuuteen saakka. 

Äiti oli herttainen, kiltti, iloinen ja herkkä. Hän ei ollut kovin hyvä talouden hoitaja tai 
järjestyksen pitäjä. Jollain lailla hän jäi isän varjoon. Tietyömaan myötä hän alkoi 
muuttua. Hän hankki lisätuloja ruokkimalla työmiehiä ja myöhemmin hän meni 
tietyömaalle töihin kolmivuorotyöhön kirjaamistehtäviin. Hän alkoi tupakoida (aluksi 
isältä salaa) ja myöskin olla silloin tällöin juovuksissa (miehet juottivat). En aluksi 
ymmärtänyt, mistä hänen outo käytöksensä johtui, kun en ollut juurikaan humalaisia 
nähnyt. Vanhin veljeni sitten asian minulle selvitti. Muistan, että muutaman kerran 
juoksin äidin perään, kun hän suuttuneena tai loukkaantuneena lähti ulos. Nämä lähdöt ja 
riidat liittyivät jotenkin hänen juomiseensa ja muistan veljeni kieltäneen minua 
juoksemasta äidin perään. Näillä kerroilla äiti saattoi suunnitella kotoa pois muuttamista 
ja kysyi lähtisinkö mukaan. Minusta se olisi ollut hauskaa, olisin todella halunnut muuttaa 
äidin kanssa pois. Tuolloin olin noin 7 – 9-vuotias. 

Vanhin sisareni meni naimisiin ja muutti Ruotsiin, kun olin 7-vuotias. Hieman 
myöhemmin keskimmäinen sisareni sai aviottoman lapsen, joka kuoli pian synt. jälkeen. 
Sitten tämäkin sisar muutti Ruotsiin samoin keskimmäinen veljeni, joka oli vasta 15-
vuotias. Heitä kaipasin ja kadehdin. Sittemmin he kaikki ovat palanneet takaisin 
Suomeen. 
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Olin lapsena ja vielä murrosiässäkin hyvin epäsiisti ja likainenkin. En muista äidin juuri 
huolehtineen,  mitä laitoin päälleni. kampaamisesta,  hampaiden pesusta tai muusta 
peseytymisestä puhumattakaan. Minulla oli täitä toistuvasti tai jatkuvasti koko 
kansakouluiän ja pari kertaa tulin siitä syystä nolatuksi kerran koululuokan ja kerran 
leiriläisten edessä. Kastelin vuoteeni säännöllisesti n. 12-vuotiaaksi ja satunnaisesti vielä 
pari vuotta sen jälkeenkin. 

Koulunkäynti oli helppoa ja hauskaakin vielä kansakoulussa. Opin lukemaan sujuvasti jo 
5-vuotiaana ja kaikki oppiminen oli minulle helppoa. Oppikoulussa pinnasin paljon, 
mutta olin silti luokan parhaita. Erilaisuuden tunne oli oppikouluaikana hyvin voimakas. 
Vanhempani olivat tuolloin pahoissa rahavaikeuksissa ja jouduin selvittelemään puuttuvia 
kirjoja yms. varusteita. Myös äitini juominen paheni kaiken aikaa. Olin aneeminen ja 
laiha. Ruoka oli enimmäkseen puuroja ja vellejä. Haaveilin, että kun pääsen töihin ostan 
hirveästi lihaa ja nakkeja. 

Pelkäsin pimeää, ukkosta ja tulipaloja. Näin toistuvasti unta: juoksen pellolla pakoon 
traktoria, jossa on jonkinlainen puskulevy. Se saavuttaa. En jaksa enää juosta. Juoksen 
kotini ohi vievää polkua. Näen isän kuokkimassa kasvimaalla tai perunapellolla. Hän on 
melko lähellä, mutta ei katso minuun päin. Traktori saa minut kiinni, jään puskulevyyn 
kuin magneetilla. Yritän huutaa isää, mutta en saa ääntä. Herään aina siihen kun yritän 
huutaa isää.  

Ollessani noin 9-10-vuotias, vanhin veljeni, minua 10 vuotta vanhempi, teki minulle 
seksuaalista väkivaltaa. Yhdyntää ei tapahtunut, vaan suuseksiä, mutta se oli pelottavaa. 
Rautainen ote, josta en päässyt aneluista ja rimpuiluista huolimatta pois. Ilmeisesti hän oli 
jollain lailla ahdistellut minua aiemminkin, koska muistan arastelleeni jäädä hänen 
kanssaan kahden. En tiedä johtuuko siitä, että en voi antaa kenenkään suudella 
sukuelimiäni, mielellään ei edes rintojanikaan. Se tuntuu inhottavalta ja likaiselta. Koen 
sukuelimeni likaisiksi vaikka olisin kuinka pessyt. Itse voin kyllä harjoittaa suuseksiä ja 
sen toiselle tuottama nautinto tuntuu hyvältä. Myöhemmin kiristin kirjelapulla rahat 
Ruotsin matkaan sisareni luo tuon tapauksen avulla eikä siitä koskaan ole sen enempää 
puhuttu. Tosin en olisi kertonut kenellekään, vaikkei hän olisikaan antanut rahaa, mutta 
halusin niin epätoivoisesti lähteä kesälomalle Ruotsiin. 

Vaikka - runsaista poissaoloista huolimatta - suoritin keskikoulun luokkani kolmanneksi 
parhaalla keskiarvolla, en lähtenyt lukioon. Voi kuinka olenkaan sitä katunut! 
Luokanvalvojani, vanhin veljeni ja jopa rehtori yrittivät kannustaa minua lukioon, mutta 
mielestäni se ei ollut minua varten. Myöskään isän mielestä lukio ei ollut kovin 
tarpeellinen. Mielestäni olin niin erilainen kuin ne muut, joille lukioon meno ja opiskelu 
oli itsestään selvää. He olivat ”paremmista perheistä”, he olivat tavallisia, ”oikeanlaisia” 
nuoria ja varakkaampia. Minulla oli kiire päästä töihin hankkimaan omaa rahaa, tulemaan 
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toimeen omillani. Tunsin olevani jotenkin vanhempi kuin he ja itsenäisempi, kokeneempi. 
(No ainakin olin yksinäisempi ja sen verran omalaatuinen, ettei minua oikein pidetty 
joukkoon kuuluvanakaan.) 

Äidin juominen oli kaikenaikaa lisääntynyt ja jonkinlaisen hermostollisen vian vuoksi 
hän jäi sairauseläkkeelle ennen kuin lopetin koulunkäynnin. Sen jälkeen juominen 
muuttui lähes päivittäiseksi tissutteluksi. 12-vuotiaasta alkaen olin ruvennut huolehtimaan 
pyykeistä, siivouksista ja muista kotitöistä enenevässä määrin. Tavallaan halusinkin 
syrjäyttää äidin, koska inhosin häntä hänen juomisensa vuoksi. Kun lopetin koulun ja 
menin töihin 16-vuotiaana, olimme muuttaneet uuteen, veljeni rakentamaan taloon ja 
aloin myöskin sisustaa isän ja äidin puolta talossa. Minun piti toki maksaa kotiin 
asumisestani ja kun en halunnut aina antaa selvää rahaa juotavaksi, ostin huonekaluja, 
mattoja jne. Olin äidille ajoittain varmasti hyvinkin julma. Näytin avoimesti, miten 
merkityksetön hänen panoksensa perheessämme oli. Oli meillä hyvätkin hetkemme, 
mutta suurimman osan aikaa halveksin ja inhosin häntä. Kunpa hän vielä eläisi haluaisin 
pyytää anteeksi. Hän ei jaksanut ja kukaan ei tukenut, vaan hänet syrjäytettiin. 
Murrosiässä olin aivan kuriton ja kamala. Vanhemmat eivät mahtaneet minulle mitään ja 
eivät oikein yrittäneetkään. Luulen, että he pelkäsivät minua, olin kova ja näytin 
halveksuntani. Aloin tupakoida, juoda ja kulkea poikien kanssa (itseäni vanhempien) jo 
12-vuotiaana. 14-vuotiaana tulin raskaaksi ja minulle tehtiin abortti. Yhtä suhdetta kesti 
aina 2-3 vuotta, sitten kyllästyin ja aloitin uuden suhteen ensimmäisen halukkaan kanssa. 
Yksin en osannut olla. Rakastetuksi tulemisen tarve oli hirvittävän vahva. Halusin 
hurmata jokaisen miehen, joka vastaani tuli. Ei ollut merkitystä pidinkö heistä. Halusin 
saada heidät ihastumaan itseeni ja nautin siitä, että tiesin heidän haluavan minua, vaikka 
eivät olleetkaan kaikki edes vapaita. Suhteisiin en heidän kanssaan silti onneksi ryhtynyt 
johtuen siitä, että minulla oli aina vakituinen poikaystävä.. 

Äiti kuoli keuhkosyöpään, kun olin 23-vuotias. Olin tuolloin jo tutustunut nykyiseen 
mieheeni ja äidin kuoleman jälkeen muutin hänen luokseen toiselle paikkakunnalle. 
Itsetuntoni oli pohjalukemissa. Mieheni oli muusikko minua 10 vuotta vanhempi ja 
pelkäsin, etten olisi hänelle kyllin fiksu ja kaunis. Tämä oli luultavasti ensimmäinen 
suhde, jossa en ollutkaan se, jonka tahdon mukaan toimittiin. Se sai minut vakuuttuneeksi 
siitä, ettei minua oikeasti rakastettu. Yritin olla sellainen kuin kuvittelin hänen haluavan, 
masennuin ja hän huolestui. Hänen kannustuksestaan läksin kouluun. Sain hyvän 
ammatin ja hyvästä todistuksestani johtuen työpaikkoja oli jopa valittavaksi asti. 

Pari vuotta myöhemmin tulin raskaaksi. Menimme naimisiin ja ostimme asunnon.. Olin 
lapsesta tosi onnellinen. Minulle oli aiemmin tehty endometrioosi leikkaus ja olin 
pelännyt, etten koskaan saisi lasta. Poikani  oli minulle mielettömän rakas ja on toki 
vieläkin samoin kuin toinen poikani, joka syntyi seitsemän vuotta myöhemmin. 
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Opiskelun, työn ja ennen kaikkea lasten ansiosta omanarvon tuntoni on noussut ja 
varmuutta on tullut lisää. Kun vanhempi poikani oli 3-vuotias, muutimme kaupunkiin. 
Isäni kuoli samana vuonna sydänkohtaukseen autoonsa. 

Insestikokemuksistani kerroin miehelleni toisen lapsemme syntymän jälkeen, kun hän 
ihmetteli seksuaalista haluttomuuttani. Yksityiskohtia en ole kertonut. Mieheni piti 
isästäni hyvin paljon enkä halua hänen muistoaan kokonaan pilata. Veljeni teosta en ole 
kertonut, koska en halua rikkoa välejämme veljeeni. En edes tiedä johtuuko 
haluttomuuteni insestikokemuksistani. 

Nykyään elämäni on kunnossa. Meillä molemmilla on työtä, olemme terveitä ja meillä on 
kaksi ihanaa poikaa ja oma talo. Avioliittomme on ihan hyvä. Pidämme samoista asioista, 
viihdymme yhdessä ja elämämme on tasapainoista. Naiseudestani en osaa oikein nauttia. 
Koen olevani milteipä sukupuoleton ja tulisin vallan hyvin toimeen ilman seksiä. Joskus 
oikein huumaavan hetken koen aavistuksen siitä. mitä voisi olla, jos uskaltaisin antaa 
itseni… mutta kynnys on liian korkea. Silloin tällöin mietin, mistä kaikesta jään paitsi, 
mutta huonomminkin voisi olla. 

Ajoittain masennun. Saan ahmimiskohtauksia oksenteluun asti. Haluaisin olla kaunis ja 
haluttava. Tunnen olevani vastenmielinen. Tuntuu, ettei minun koskettaminen tai 
näkeminen voi ketään kiihottaa jne. Lasten kasvatukseen liittyy pelkoa ja ahdistusta. 
pelkään, että heidän elämänsä voi tavalla tai toisella mennä pilalle. Pelkään olevani huono 
kasvattaja. Joskus tulee ajatus, että kuinka ihmeessä edes kuvittelin pystyväni tähän – 
elämään normaalia elämää – täyttäväni äidin ja vaimon paikan. Mutta enää en voi 
perääntyä.  

Vanhimman sisareni kuoltua syöpään olen oppinut arvostamaan enemmän pieniä asioita 
ja nauttimaan niistä. En osaa vihata ketään enkä haluakaan. Joku ryhmässä sanoi, että 
ellei opi vihaamaan, ei voi toipua. Siksikö oireilen? En halua kertoa sisaruksilleni isästä, 
koska he rakastivat häntä paljon. Minullakin on joskus ikävä, vaikka emme kovin 
läheisiksi tulleetkaan. Tiedän, että hän halusi minulle elämässäni pelkkää hyvää. Kuinka 
voisin vihata häntä tai veljeäni, joka myös on minua tukenut ja auttanutkin joskus. Lisäksi 
veljeni kantoi huolta opiskelustani ja murrosiän hurjasta menosta, kun vanhemmat eivät 
jaksaneet tai uskaltaneet. 

En osaa turvautua muihin kuin itseeni. En uskalla antautua toisten käsiin. Minun pitää 
aina hallita tilanne, enkä uskalla antaa tunteille valtaa. Kukaan ei pääse minua todella 
lähelle enkä uskalla täysillä rakastaa (muita kuin lapsiani). Tästä kaikesta huolimatta olen 
selviytynyt mielestäni ihan hyvin ja minulla on ollut onnea matkassa. 
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13.6 Elämäntarina 6. 

Jotenkin tuntuu oudolta kirjoittaa oma elämäntarinansa paperille. Vieläkin oudompaa on 
lukea sitä ääneen. Välillä salaa, kuin elinvuosia, nautiskellen hiljakseen, milloin 
ahdistuen, milloin riemastuen. Olinhan tuonkin kokenut, miksi en siis jaksaisi tarpoa 
nytkin eteenpäin tässä pirun viidakossa, missä seison. Välillä tuntuu, etten voi 
hengittääkään. Tunnen vain vellovaa vihaa – jaksamattomuutta avioliitossani ja ainaista 
epäonnistumista ihmissuhteissani. Kuitenkin ennen kuin palaan tähän hetkeen, on viisaria 
käännettävä vuoteen –57, hetkeen jolloin synnyin. 

Synnyin perheeseen, johonka oli 5 vuotta odotettu lasta. Pojasta haaveiltiin, mutta tyttö 
tuli. Olen elämäni ajan kuullut siitä, että olin hyvin itsenäinen ja omatoiminen jo pienestä. 
5-vuotiaana hoidin hammaslääkärissäkin käynnit täysin itse. 7-vuotiaana hoisin 
huushollia, kävin kaupassa, imuroin ja tein muita pikku hommia. Lapsuuteni alkoi, kun 
synnyin ja se loppui 5-vuotiaana. Tuolloin omistin jo jotain iljettävää: omistin oman 
likaisen salaisuuteni.  

Vanhempani aina rakensivat jotain: omakotitaloa, kesämökkiä, autovajaa ym., joten heillä 
ei ollut turhia aikoja tarjota minulle. Päinvastoin olivat vain kiitollisia sedälleni, joka 
jostain kumman syystä oli ottanut kasvattamiseni, hoivaamiseni, hellimiseni 
tehtäväkseen. En aina tiennyt, mistä pienen lapsen kuului olla kiitollinen, mistä ei. Setäni 
aiheuttamasta kivusta en kuitenkaan osannut olla kiitollinen. 

Lapsuudestani muistan sen, kuinka keskussairaalan lasten osastolla ulvoin vanhempieni 
perään, jotka toistuvasti (krooninen virtsatietulehdus) joutuivat jättämään minut sinne 
hoitoon. Setäni kävi sielläkin minua katsomassa, mutta muistan, että siellä ei tarvinnut 
häntä pelätä. Sain jopa uusia nukkejakin kadottamieni tilalle. Tunsin pelkoa, vihaa, inhoa, 
rakkautta, kaipuutakin setääni kohtaan. Vanhempani koin jotenkin vieraammiksi aivan 
kuin ulkopuolisiksi ihmisiksi. Välillä tuntui, etten tuntenut heitä ollenkaan. 

Sukumme toimi hyvin paljon yhdessä. Olimme maalla vaarin tilalla kesätöissä aina 
kesäisin. Viikonloppuisin olimme äidinpuolen sukulaisissa. Aikuiset joivat ja juhlivat 
elämäänsä. Minä ainoana lapsena porukassa seurasin sivusta. Joskus tuntui, että 
elimmekö me perheenä yhdessä ollenkaan. Välillä en edes tiennyt, mikä se perhe 
oikeastaan oli. 

Muistan, että inhosin noita kesiä. Sain juosta tavan takaa piiloon ja lymysin, milloin 
venevajassa, milloin aitan parvella. Juoksin karkuun niitä käsiä ja sitä hyvänä pitoa. 
Juoksin yksin, sillä minulla ei ollut edes leikkikaveria. Meinasin joskus tukehtua siihen 
pelkoon ja yksinäisyyteen. 
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Leikkimisestäni muistan sen, että se oli paljolti nukkejeni hautaamista paloaukkoon. 
Kostin niille pakanoille pahaa oloani. Kuritin niitä! Myöhemmin iän varttuessa aloin 
kurittamaan itseänikin. Milloin anorektikkona sain hoitoa, milloin muuta käyttäytymistäni 
puitiin lääkärissä. Kiukkusin näet kaikille. Kävin syyttömienkin kimppuun. Ainut 
läheiseni oli kummitätini, äitini lapseton sisar, jonka luokse usein pakenin. Hänellekään 
en kuitenkaan koskaan puhunut mitään. En tohtinut, sillä sehän oli vain minun ja setäni 
välinen salaisuus.  

Kasvoin sitten ja aloitin koulun. Alaluokilla en olisi halunnut mennä tunneille. Tunsin 
alituisesti vatsa- ja pääkipuja. Neuvotteluja opettajan ja koululääkärin kanssa oli, mutta 
minäpä tyttö en puhua pukahtanut. Sitten kun iän myötä tajusin, että sitä koulua oli 
käytävä, uppouduin siihen täysin rinnoin. Sehän oli pakopaikoista oivin. Liityin joka 
kerhoon, mihinkä vain pääsin. Sen ajan kun siellä olin sain turvapaikan - ei tarvinnut 
pelätä setääni. Loppujen lopuksi koulu oli pelastukseni. Panostin siihen kaikkeni ja tein 
erinomaiset paperit niin lukiosta kuin ammattiin valmistavasta koulustakin. Siellä 
pärjäsin, mutta muualla en.  

Minulla oli siis kaikki käsissäni. Taloudellisesti hyvinvoipa perhe, hyvät paperit, 
rauhallinen aviomies, johonka olin turvautunut 15-vuotiaasta saakka. Toisaalta oli 
kuitenkin se jatkuva pakko seksi – naiminen, josta en puhunut edes miehelleni saatikka 
vanhemmilleni. 

Ennen aviomieheeni tutustumista olin jo pitemmän aikaa kulkenut edellisen 
poikaystäväni kanssa, joka humalapäissään aina pieksi minua. Lopulta kun hän hakkasi 
leukaperäni, vanhempani heräsivät ja vaativat jättämään hänet. Muistan vieläkin 
tuskaisesti, miltä tuntui pitää rautoja 6 viikkoa. Rautoja, jotka sitoivat leukani paikalleen. 
Nyttemmin saman vian johdosta olen joutunut kaksi vuotta pitämään kiskoja ympäri 
vuorokauden. Vihaan sitä tunnetta, kun tämä mies asuu mieleni lisäksi myös suussani. 
Loppujen lopuksi hän kohdisti vielä uuden väkivaltansa minuun ollessani 18 vuotta. Hän 
raiskasi likaisien , haisevien kavereittensa kanssa minut täällä kotitielläni. Vieläkin 
tunnen makaavani alasti siinä takin päällä sohjossa, tupakin tumpeilla poltettavana. En 
muista miten selvisin siitä kotia, mutta en puhunut siitä niin vanhemmilleni kuin 
poikaystävällenikään. 

Setäni koski minuun 5-vuotiaasta 26-vuotiaaksi. On paljon, josta en halua puhua. Osa on 
kuin huuhtoutunut mielestäni. Jokin tapahtuma nykyäänkin tuo hänet elävänä uniini, 
ajatuksiini, vaikka vain Tabac-partaveden tuoksu kaupan jonossa, pam ja tunnen setäni 
läsnäolon. Elin siis ainoana ”lapsiaikuisena” aikuisten ehdoilla. Se oli sitä lapsuuttani ja 
nuoruuttani. Poikaystäväni oli vain yhden illan pelko, setäni useamman. Yhteistä heissä 
oli kumminkin se, että kumpaakin miestä vihaan, niin pirun paljon vihaan. Inhoan ja 
itsellenikään en kehtaa tunnustaa, että kaipaan. 
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Elämäni jatkui ja takerruin kilttiin ja rauhalliseen mieheen kuin oljenkorteen. Kaikki asiat 
rauhoittuivat hetkeksi, kun muutimme toiseen kaupunkiin. Se aika elämässäni on ollut 
yksi seesteisimmästä ajasta. Sitä kesti kolme vuotta, kunnes me äitini robottimaisesta 
painostuksesta muutimme uusiin virkoihimme tänne nykyiseen asuinpaikkaamme. No me 
ostimme oman asunnon ja ahdistukseni alkoi taas. Harmi, etten uskaltanut silloin puhua 
miehelleni, sillä setäni heilui taas auttamassa, kuin heikkopäinen, kun mieheni oli poissa 
kotoa vuorotyön vuoksi. Jos kysyt, miksi annoin setäni taas koskea minuun, syy oli se, 
että hän kiristi minua: ”Puhun kaikille, että sinä olet vuosia halunnut minua kaikkien 
selkien takana – syy on sinun.” Tätä hoki setäni.  

Tämän muuton jälkeen elämässäni alkoi fyysisen sairastumisen kausi. Purkautuiko 
henkinen pahaoloni fyysisesti? – epäilenpä. Kahdentoista seuraavan vuoden aikana 
kymmenen leikkausta. Oli mm. kohdun ulkopuolisia raskausleikkauksia (2 kpl), 
munatorvien aukaisuja, endometrioosin poistamista, kystien ja kohdun poistamista ja 
kaksi selkäleikkausta 8 kuukauden välein. Eli ikävuoteni 20 – 32 oli yhtä kyytistä 
repimistä ja leikkaamista. Se oli vaikeaa aikaa, kun minä inhosin jo sitä, jos joku 
käsivarresta kädellään koski. 

Mieluisin leikkaukseni kaikesta huolimatta oli kuitenkin vuonna –84 suoritettu 
keisarinleikkaus. Sain kuuden vuoden yrittämisen jälkeen nelikiloisen pojan. Ainut musta 
pilvi taivaallani oli kuitenkin se, että en tiennyt oliko se mieheni vai vuonna –84 kuolleen 
setäni poika. Itsekseni vatkasin asiata tuolloin. Vasta nyt uskallettuani puhua miehelleni 
sedästäni ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä, on tuo isyysasia voitu tarkistaa. 

Koko raskausaika oli riistävää. Makasin sairaalassa tuon tuostakin utopaari tiputuksessa, 
kun lapsi meinasi mennä kesken. Elimistöni hylki sikiötä, joka onneksi syntyi 1984. 
Suuren osan raskausajasta vietin osastolla. Olin jo talon vakiokalustusta. Siellä olin 
kuitenkin turvassa setäni naimista, jota en oman miehenkään kanssa saanut harrastaa. 

Olin aivan taintunut äidiksi tulemisen onnesta. Se minulta kuitenkin äkkiä vietiin, kun 
kaksi päivää synnytyksestä meille ilmoitettiin, että vauva on kuuro. Saimme jo lähetteen 
sairaalatutkimuksiinkin ja itkimme suurta suruamme. Onneksemme perhetuttavamme – 
sairaalan korvalääkäri – halusi tutkia pojan ja silloin selvisi, että pojan korvissa oli vika, 
joka voitiin korjata. Tuosta lyhyestä kuuroudesta tuli elämääni kuitenkin uusi pelko. 
Pelkäsin, että kaikesta vakuuttelusta huolimatta lapseni on sairas ja pidin sitä omana 
syynäni. Olinhan joutunut raskauden aikana syömään niin monia lääkkeitä. 

Tähän elämäni saumaan setäni 40-vuotiaana kuoli yhtäkkiä sydämen pysähdykseen ja 
minun naimiseni loppui. Mutta herra paratkoon olisinpa toivonut, että hän olisi elänyt. 
Tämä kuoleman jälkeinen syyllisyys jätti minuun uuden tuskan. En ollut saanut puhuttua 
hänen kanssaan asioita selväksi. Yhä uudelleen ja uudelleen yöllä unissani hän koskee 
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minuun. Pelottaa sulkea silmät. En osaa näyttää surevalta sukulaiselta. APUA. 
Hautajaiset menivät kuin sumussa. Siinä setäni poika ja vaimo itkivät rakastaan mitään 
tietämättöminä. 

Elämässäni alkoi opettelemisen kausi: Miten opin uudelleen elämään - ilman setääni. 
Vaikka vihasin häntä – jotenkin myös salaa rakastin. Nyttemmin, kun minulla on omia 
syrjähyppyjäni ollut, olen kostanut näille uusille tuttavuuksilleni sedältäni saamaa 
kohtelua. Aluksi olen ollut rakastettava ja sitten täysi huora. 

Muuten minulta on kysytty, että mitenkä en nuorempana tullut raskaaksi sedälleni. No 
olinhan omatoiminen ja pyysin gynekologiltani (perhetuttavamme) 12-vuotiaana 
minipillereitä. Kuukautiseni alkoi, kun täytin 10 vuotta. Pitkän kiistelyn jälkeen tämä ko. 
lääkäri lopulta tokaisi, että lapsella on aikuisen kujeet. Paskat hän tiesi, että olin ollut jo 
niin kauan aikuinen. Aikuisen tulehdustauteja oli jo nuoresta hoidettu. Vasta 38-
vuotiaana, monen kymmenen vuoden yhteistyön jälkeen, myönsin lääkärin olleen 
oikeassa, kun hän oli epäillyt seksuaalista hyväksikäyttöä. Nyttemmin mietin, että miksi 
hän ei ollut puuttunut asiaan topakammin. No sain aika selvän vastauksen, kun lopulta 
sitten kerroin hyväksikäytöstä ja, että olin ollut monenlaisissa terapioissa: ”Terapia on 
mielestäni turhaa. Miksi penkoa kipeitä asioita.” Siinä oli ammatti-ihmisen mielipide. 
Ihmisen, johon olin niin turvautunut, kun muuta apua ei vuosien saatossa tullut. Enkä 
uskaltanut hakea. 

No niin, nyt oltiin sitten elämäntilanteessa, että minulla oli ammatti, työpaikka, vauva, 
oma koti, osa ohitettuja leikkauksia, setäni kuolema ja hyvä kiltti aviomies. Kaiken olisi 
pitänyt olla hyvin, mutta kun ei! Sisäisesti olin aivan rikki ja tuolloin jo olisin tarvinnut 
apua, mutta kun en tiennyt, kenen puoleen olisin uskaltanut hakeutua. Pelasin siis peliäni 
korttitalossani. Painoin vähitellen hyväksikäyttöni villaisella taka-alalle. Monesti palasin 
vain unissani elettyyn aikaan. Meni 10 vuotta kunnes sairastuin voimakkaaseen 
masennukseen. Itsetuhoajatukset alkoivat pyöriä päässäni, mutta tästä kerron sitten 
myöhemmin. 

Palaisin vielä tuohon 26-vuoden ikään, ikään, jota en toisaalta haluaisi edes muistella. 
Tuolloin perheemme joutui yhteen kovimpaan koitokseen, mihinkä olemme joutuneet. 
Olin siis palannut vauvan kanssa sairaalasta kotiin ja makasin liikuntakyvyttömänä 
välilevyn pullistuman vuoksi. Kun olin odottanut lasta, mieheni oli puhunut jostain 
patista nivusissaan. Minulla oli kuitenkin itseni kanssa niin paljon tekemistä, että en 
jaksanut pysähtyä tuohon asiaan. No nyt lapsi oli kaksi viikkoa vanha ja hänen isänsä 
pakotin lääkäriin. Tuosta ajankohdasta kului viikko, kun hänet leikattiin. Diagnoosi syöpä 
– syöpä, joka 8 kuukauden päästä levisi keuhkojen väliin. Sitten alkoi säde- ja 
sytostaattihoidot. Minä takerruin lapseeni, imetin ja hellin häntä tuskassani. 
Sädesairaalasta ei annettu välillä edes toivetta, että mieheni selviytyisi, kuitenkin 
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markkinoille tuli tuolloin uusi lääke ja luojan kiitos mieheni munuaiset kestivät sen. Niin 
hän alkoi vähitellen siitä toipumaan ja ryntäsi kesken sairaslomien työhön. Minä itsekin 
esimieheni ansiosta palasin työhön ja lapselle saatiin hoitopaikka. Työ oli tuolloin apu 
selviytyä eteenpäin. Nyttemmin on tullut vaiheita ettei työkään ole enää auttanut. Niin se 
elämä vaihtelee, välillä jaksaa enemmän välillä ei. 

Niin vuodet sitten kuluivat ja vaihdoimme aina isompaan ja isompaan asuntoon, kunnes 
kolme vuotta sitten rakensimme omakotitalon ja otimme koiran. Olipa se sekin 
yhdenlainen koitos – yhteinen yrityksemme. 

Mutta mitä minulle sitten tapahtuikaan, että olen nyt 38-vuotiaana 
työkyvyttömyyseläkkeellä ja olen joutunut luopumaan pysyvästi urastani. Kaikki alkoi 
siitä, kun jouduin omaishoitajaksi 5-vuotiaalle tytölle. Tyttö oli insestin uhri ja kun 
jouduin kulkemaan perheneuvolassa työparini kanssa selvittämässä ko. lapsen asioita. 
Oma lapsuuteni vyöryi kuin kolona päälleni. Ensiksi unissani, sitten päivisinkin. En 
pystynyt syömään, nukkumaan, työhön meno alkoi ahdistamaan. Lopulta selkäni alkoi 
kahden leikkauksen jälkeen oirehtimaan niin paljolti, että jouduin vuoden sairaslomalle. 
Olin sen jälkeen määräaikaisella eläkkeellä ja sitten eläkelaitokseni lähetti minut 
invalidisäätiölle, jossa asiat alkoivat hiukan purkautumaan. Elettiin vuotta –93. Siellä 
minä en kuitenkaan puhunut vanhemmistani, joita olin alkanut vihaamaan enkä 
hyväksikäytöstäni. Sairaalasta jouduin sitten kuntoutustutkimusyksikköön, jossa lopulta 
repesin ja minun todettiin olevan akuutissa psyykkisessä kriisissä. En tajunnut, mitä se 
tarkoitti. Halusin vain kuolla pois. Tuolta kuntoutusyksiköstä minut ohjattiin kuin 
tahdoton riepunukke psykiatriselle polille, jossa kaiken kaikkiaan olin kolme vuotta 
terapiassa. Useampaan otteeseen olen ollut osastolla levossa ja joudun käyttämään useita 
lääkkeitä. Kaikkein kiitollisin olen siitä, että polilla sain auttajakseni psykologin, tuon 
ihanan äidillisen, hellän, pehmeän naisen, jonka avulla olen voinut seksuaalisen 
hyväksikäytön pukea sanoiksi. Nykyään olen seksuaalisesti kuollut. En jaksa miestäni, 
vihaan vanhempiani ja mikä pahinta en tiedä, miten suhtautuisin lapseeni, 12-vuotiaaseen, 
itseäni isompaan poikaan. Pelkään satuttavani häntä ja kuitenkin hän on niin läheinen – 
liiankin läheinen minulle. Kunpa joku auttaisi minua – en jaksa puhua – parempi 
perääntyä. Pelkään, että kaikki tulee esille. Kaikkein pahinta elämässäni on se, että 
mieheni ja vanhempani eivät oikein hyväksy näitä terapioita. Tätäkään, mihin nyt 
perheneuvolaan olen mennyt. Tänne minut ohjattiin osastolta. 

En tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. En jaksa tällä hetkellä edes odottaa, että se toisi 
mitään hyvää. Tätä elämänkertaa olen neljään otteeseen kirjoittanut. Välillä 
voimakkaastikin ahdistuen. Sen kuitenkin nyt myönnän, että on helpotus puhua näistä 
asioista. Kiitän, että olen saanut voimavaroja osallistua ja olla oikeutettu olemaan tässäkin 
ryhmässä. Osaan myös olla kiitollinen siitä maallisesta hyvästä, jonka olen saanut 
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osakseni. Kuitenkin olen pohjimmiltani katkera kaikille miehille. Vihaan olla nainen. 
Onneksi minulla ei ole enää kohtua. 

Jälkikirjoitus: Reilun vuoden päästä tästä elämäkerran kirjoittamisesta. 

Olen pystynyt puhumaan vanhempien kanssa. Isäni ja hänen veljensä ovat olleet isänsä 
seksuaalisesti hyväksikäyttämiä. 

En tarvitse terapiaa, en lääkkeitä. Jaksan perhettäni ja toimitan päivittäiset askareeni. 
Olen pysyvällä eläkkeellä. 

Ihmissuhteissani olen kehittynyt. Sain tältä perheneuvolan kurssilta tosi rakkaan ystävän, 
jonka kanssa keskustelemme lenkillä ollessa viikoittain. Kaiken kaikkiaan elän aika 
normaalia elämää. Täytän 40 vuotta ja kiitos avun, jota sain osakseni, pystyn nyt elämään 
normaalia elämää perheeni kanssa.  

13.7 Elämäntarina 7. 

(Seuraava on kirjoitettu ensimmäisen ryhmäistunnon jälkeen (1996) päiväkirjavihkoon) 

Hitto tuntuu, että koko tähänastinen elämä on yhtä hyväksikäytetyksi tulemista, ensin isä, 
sitten naapurinpoika, serkku ja entiset miehet seksuaalisesti, mutta myös naiset käyttäen 
hyväksi avutonta tilaa, kun ei osaa pitää puoliansa ja sanoa ei, mikä on seurausta siitä, 
että on ollut pakko miellyttää ihmisiä, olla kiltti, kiltti, KILTTI ja tehdä niin kuin ne 
sanoo. 

Perkele, ettei edes tiedä, milloin on neitsyytensä menettänyt, siihen pitäisi jokaisella olla 
oikeus. Hyväksyntää piti hakea kaikkialta ja luuli ettei muuten ole hyväksytty kuin 
antautumalla kaikille halukkaille. 

Meidän perheessä nainen oli yhtä kuin huora. Jos/kun tultiin poikien kanssa, eihän sitä 
mitään muuta voinut olla, sitä ei nähty muuta kuin seksuaalisesti, SAIRASTA. MITÄ 
POLKEMISTA, RIISTOA, LAPSUUDEN MENETTÄMISTÄ. ENTÄ LAPSEN 
OIKEUDET? NO RUOKAA OLI, KATTO PÄÄN PÄÄLLÄ JA KULISSIT 
PYSTYSSÄ. SE RIITTI. EI AINAKAAN LAPSELLE! 

Synnytystuskat ovat olleet tosi kovat. Vuosia on jo vierähtänyt tässä sekamelskassa, 
mutta päivääkään en vaihtaisi pois, on tämä niin mielenkiintoinen tutkimusmatka ollut, 
tutustuminen aivan uuteen ihmiseen, siis todelliseen omaan itseen, joka on löytynyt 
kuorien alta. 
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Minulla kaikki alkoi toukokuussa –95, jolloin romahdin täysin. Muuta en pystynyt 
tekemään kuin itkemään ja itkemään. Olin ihmeissäni, tyrmistynyt. Mikään ei tuntunut 
elämisen arvoiselta, ei lapset, ei mies, ei mikään. Jäin sairaslomalle. Kävin terapeutilla, 
joka sanoi, että joko sairaalaan lepolaan tai jonkun ystävän luo. Minulla kaikeksi onneksi 
oli hyvä ystävä, joka tuli ja vei minut luoksensa. Olin joitakin päiviä siellä lepolassa, 
yksin päivät, ystäväni oli illat seuranani. 

Miten tähän oli tultu?  

Siten, että sain talvella tietää isäni käyttäneen sisareni tytärtä hyväksi jo edellisen joulun – 
siis joulun aikaan – sisareni kertoi minulle talvella asiasta ja asiaa rupesivat työstämään 
ko. henkilöt. Itse koin jääväni koko jutun ulkopuolelle, vaikka asia niin läheltä liippasi 
minua. Tämä tapahtuma oli kaiken laukaseva tekijä, niin surulliselta kuin se onkin 
sisareni tyttären kannalta, se antoi minulle alkupotkun paranemisen taipaleelle. 

Takaisin lepolaan, jossa vietin muutaman yön ja päivän. Alkuun olin niin väsynyt, että 
jaksoin tuskin kättäni tai jalkaani nostaa. Kaikki voimat oli poissa. Olin niin yksin. 
Onneksi oli Taivaan Isän armollinen, suuri käsi, jolle voi tipahtaa just sellaisena kun on. 
Seuraavassa päiväkirjamerkintöjä siltä ajalta: 

- Kukahan tuolla meikäläisen sisällä on? 
- Suojele itseäsi! 
- Mitä minä haluan? 
- Että sitä voi tuntea itsensä arvottomaksi! 
- Saahan sitä olla välillä heikkokin!! 
- Pittää välillä pysähtyä! 
- Elä tässä ja nyt! 
- Jokainen on sellainen kuin on. 
- Riitä ihan tällaisena. 
- Ei tarvitse lunastaa paikkaa tekemällä. 
- Minä olen minä enkä mitään ulkoapäin tulevaa 
- Latausaikaa on suotava itselle aika ajoin. 
- Ihan niin kuin jotain yrittäisi tulla ulos tuolta sisimmästä, mitähän se sitten on. 
- Luulin, koska olin niin kiltti, että kaikille pitää antaa, mitä ne haluaa. Ei saa sanoa 

ei. 
- Haavoja on joka puolella. Ei ole vielä niin isoja laastareita, millä paikata haavat. 

 

Olin kolme kuukautta sairaslomalla. Kävin aina terapeutin luona, joka aina 
kysymyksillään ja kotitehtävillään tökkäsi eteenpäin. Keräsin voimia kesän aikana. Sain 
tukea mieheltäni ja ystäviltäni. Pikkuhiljaa edettiin minun sisäisen paranemisen kanssa. 

Vähitellen rupesin pääsemään kosketuksiin tunteiden kanssa. Olin pitänyt itseäni 
tunneihmisenä ja yhtäkkiä huomaakin, että on ollut aivan tunnekuollut näihin päiviin asti. 



 

235 

Nyt pystyn tuntemaan vihaa ja katkeruutta, jotka ovat olleet tähän päivään asti täysin 
kiellettyjä tunteita. Jotenkin olin elänyt rauhassa, että minun on helppo näyttää rakkauden 
tunteita ja ottaa niitä myös vastaan, mutta ei asia niin ollutkaan. Hitaasti - mutta varmasti! 

Mikä on auttanut kestämään: 

- hengellinen vankka pohja – turva 
- koti – mies – on turvapaikka 
- luottamus huomiseen 
- optimistisuus 
- terapeutti 
- ryhmä – kanssakävijät – terapeutit 
- kirjoittaminen 

Miten hyväksikäyttö näkyy elämäni ongelmissa? 

- liika kiinnostus ruokaan, melkein oksentamiseen saakka. 
- itsearvostus – kunnioitus – vähättelen aina tekemisiäni 
- vaikea sanoa ei, liika kiltteys. Tässä olen jo edistynyt. 
- vaikea ilmaista omia toiveita, tunteita 
- tunnelukot, ne on vain niitä möykkyjä, vaikea eritellä. 
- vaikeudet seksuaalisuuden alueella 

o en osaa ilmaista mitä haluan. 
o orgasmivaikeudet yhdynnässä 
o jännittyneisyys, ahdistunut olo 
o ei iloinen, mukava asia  

- en osaa olla tarpeeksi itsekäs, siis en tykkää itsestäni tarpeeksi 
- itsetunto heikko. Olen herkkä toisten sanomisille 
- selittämätön kyllästyneisyys elämään 
- epäluottamus toisia ihmisiä kohtaan. Toisaalta yliluottamus. 
- vaikea ottaa vastaan rakkautta, hellyyttä, läheisyyttä 

…? olipa helpottavaa, että on kanssasisaria, joiden kanssa jakaa ja kasvaa. 

Olen siis selviytyjä! 

Tähän päivään mennessä en ole pystynyt puhumaan vanhempieni kanssa hyväksikäytöstä. 
Pientä yritystä on joskus ollut, muttei minkäänlaisia tuloksia ole tullut. Minun ajatukseni, 
kysymykseni on kierretty kaukaa. Käyn vanhempieni luona hyvin harvoin, noin neljä 
kertaa vuodessa velvollisuuden tunteesta lapsia kohtaan, että he tarvitsevat mummon ja 
papan – ei tämäkään hyvältä tunnu, mutta muunlaiseenkaan ratkaisuun en ole vielä 
kyennyt. 
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Seuraavanlaisen kaavion ole itselleni jossain vaiheessa kirjoittanut: 

- armahdus 
- armo 
- tunteiden tunnistaminen 
- tunteiden läpikäyminen 
- vapautuminen, eheytyminen 
- kasvu 

 

Tällä hetkellä mietin, mitä minusta isona tulee. Teen rohkeasti omia ratkaisuja. Olen 
nainen ja ylpeä siitä! 

13.8 Elämäntarina 8. 

Minun tarinani 

Maalaistalon tyttönä sain kokea työn tärkeyden. Se oli kuin mittari, jolla arvokkuutta 
mitattiin. Kun en ollut syntynyt pojaksi, en ollut hyväksytty. Mutta jos tein työtä, sain 
edes jotain huomiota osakseni. Minusta tulikin ahkera uurastaja jo pienenä lapsena. Mutta 
olinko sitä todella?  Luulin olevani aivan yhtä paljon, kuin luulin haluavani olla poika. 
Vanhemmat ne poikaa halusivat en minä. Mutta minusta kasvoi työteliäs poikamainen 
tyttö. Olin aivan vakuuttunut, että olin sellainen. En todellakaan ollut. Mutta mielistelijä 
olin. Vanhempieni armopaloja, huomiota minä halusin. Ei pieni lapsi selvinnyt ilman 
rakkautta, joten yrittäminen ja miellyttäminen olivat keinoni, joilla sitä kerjäsin. Mutta 
koska suoritukseni olivat mittareina, ei mikään riittänyt, vaan suorituksia vaadittiin lisää 
ja lisää, muuten en ollutkaan mitään. Kuka niitä eniten vaati? Minä itse tietenkin, vaadin 
itseltäni täydellisyyttä, virheettömyyttä. Sellaista vaadin, mikä ei ole meille ihmisille 
mahdollista. Yritin olla jotain muuta kuin olin, sitä, mitä vanhempani halusivat, sitä mitä 
he arvostivat. 

Meille oli tullut työmieheksi kulkumies, joka jäi sitten asumaan ja auttamaan talon töissä. 
Hän oli usein myös kotimiehenä vanhempieni ollessa poissa. Olin ehkä neljän tai viiden 
ikäinen, kun hän seksuaalisesti lähenteli minua. Muistan tapauksesta vain sen, että olin 
hänen vuoteellaan selälläni. Hän oli määrännyt, että täytyy pitää housun lahetta sivussa. 
Housujani en riisunut. Näin hänen laskevan housunsa alas ja paljastavan itsensä. Kun hän 
tuli kohdalleni, otteeni heltisi ja hän painoi elimellään housuni päälle vain kerran. 
Naurahdin ja vilkaisin sivulleni, että huomasiko toinen sen, että en tehnyt niin kuin piti. 
Vierelläni oli nimittäin kaksi muuta lasta ja minä olin kolmantena. Pääsin vähällä, en sitä 
silloin ymmärtänyt, mutta lapsi vierelläni sai suuren tuskan ja minun kohdallani oli jo 
puoleksi veltto elin. Tämän sain tietää lähes neljäkymmentä vuotta tapahtuman jälkeen. 
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Siitä en koskaan puhunut, mutta se kulki aina mukanani. Niin selvät muistikuvat, niin 
suuri häpeä. Palkkio oli karamelli, niin tietenkin, eihän 50-luvun Suomessa lapset 
karamellejä saneet, joten namusedälle tämä oli helppo homma. En muista karamellin 
saamista, en kuinka sinne jouduin, kuinka poistuin, mutta tämä iljettävä tapahtuma on 
kirkkaana mielessäni ja sen vuoksi olen pelännyt.  

Mistä pieni lapsi voi tietää, että on tehnyt jotain niin hävettävää, että koko elämä 
rajoittuu? Onko se sitä, kun salaisuutta on pidettävä heikoilla voimillaan sisällään? Mikä 
tässä minun tapauksessani oli se suurimman häpeän aihe? Tätä kysymystä olen pohtinut 
ja miettinyt. Olisiko se oma syyllisyys oma osuus tapahtumaan. Tiedän, että sikamainen 
äijä käytti lapsia hyväkseen. Mutta koska syyllisyys jää asumaan hyvin syvälle ja sitä on 
vaikea poistaa, helpottaisi varmaan jos saisin selville juuri sen tunteen, joka eniten häpeää 
tuottaa. Tämä tapahtuma jäi lapsuuden varhaisista vuosista kulkemaan mukanani, enkä 
sitä edes pitänyt sen kummempana, kuin että siitä ei voinut puhua kenellekään. Se oli 
minun ikioma asiani ja häpeäni. Minä olin syyllinen tapahtumaan ja sillä siisti. Tämä 
nousi vasta esiin ongelmieni kasasta, joita oli pakko alkaa selvittämään ja purkamaan pois 
kymmeniä vuosia myöhemmin. Uhkailiko mies, sitä en tiedä, mutta puhumasta hänen on 
täytynyt kieltää. 

En muista koskaan olleeni isäni sylissä. Olin se ei-toivottu tyttö. Olisin ehkä hyväksynyt 
kohtaloni, mutta kun näin hänen hellittelevän ja hyväksyvänkin lapsia, oli 
huonommuuteni osoitettu oikeaksi. Mutta minähän mielistelin ja miellytin, jotta edes 
rippeitä saisin. Turhaahan se kaikki oli ja sillä tuhosin itseäni ja elämääni, mutta muuta en 
ymmärtänyt. Äiti oli kiireinen ja hänen tuskansa oli suuri. Minusta ei saanut olla haittaa 
sillä olinhan jo riesaksi syntynyt. Äiti halusi minut itsensä tueksi ja osakärsijäksi hänen 
rinnalleen. Niin hän juoni asiat ja minun kohtalonani oli jäädä vanhenpiani auttamaan. Jo 
koulusta he ottivat pois talon töihin, en siis saanut edes oppivelvollisuuttani rauhassa 
suorittaa. 

Kun sitten isäni alkoi minua puhuttelemaan oikealla nimelläni, olin ymmällä. He 
nimittäin käyttivät haukkumanimeä, joka koski minuun hyvin kipeästi. Myös koulussa 
sain kuulla nimittelyn, mutta en voinut kenellekään tuskaani kertoa, koska myös kotona 
sillä nimiteltiin. Isäni muuttui imeläksi ja maireaksi enkä tiennyt, mitä se oli. Olinko 
viimeinkin saanut hänen hyväksymisensä lapsenaan? Saunassa hän heitti vettä syliini. 
Pelkäsin aina, milloin se taas tapahtuisi. Olin alta kymmenvuotias, kun hän aloitti tämän 
pelin. Koska minut oli uhrattu talon töihin, olin hyvin paljon isän kassa kahden. Hän 
näytteli itseään aina, kun vain oli mahdollista. Teki tarpeensa minuun päin ja kulki halko 
avoimena, jos vain minä olin näkemässä. Sitten hän alkoi hipoman minua. Työtilanteissa 
työvälineillä, kuin vahingossa, joten en voinut edes valittaa. Kaikki tapahtui, kuin mitään 
ei tapahtuisi, varkain ja ovelasti. En ensin ymmärtänyt mistä oli kyse, mutta vähitellen 
tajusin, että minun jalkovälini oli hänen kohteensa. Meillä oli puusee ja näin hänet 
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kurkkimassa sen alla, kun olin tarpeillani. Kun menin saunaan, hän kurkki ikkunasta tai 
ovenraosta. Aamulla hän tuli herättämään ja vetäisi peitot päältäni ja kouraisten samalla. 
Joskus havahduin unesta ja kirkaisin, mutta yleensä olin vaiti ja taistelin peitostani. 
Turhaan olisin huutanut, ei äiti tullut, ei ollut auttajaa, yksin olin taistelemassa. Minusta 
tuli säikky, pelkäävä, häpeilevä. En voinut missään olla rauhassa, sillä isäni oli 
vaanimassa jatkuvasti. Yllätin joskus hänet alusvaatelaatikoltani, tiesin hänen mylläävän 
sitä säännöllisesti. 

Mietin usein vieläkin, mitä minun olisi pitänyt tehdä? En voinut näyttää mitään toteen. 
Kaikki tapahtui salakavalasti. Minähän olin sitä paitsi opettanut heidät, etten koskaan 
valita, vaan teen kaikkeni, että minut hyväksyttäisiin. Kuinka olisinkaan pystynyt 
vastustamaan, ärähtämään, kun pelkäsin kuollakseni jotain kauheaa tapahtuvan joka 
hetki, ellen miellytä. Olin siis vaiti ja häpeäkerrokseni kasvoi kasvamistaan.  

Muistan hämärästi tapahtuman, kun isäni oli silmät kiiluen oudon ja pelottavan näköinen. 
Hän näytti seisovaa peliään ja vaati minua ottamaan sitä käteeni. Kieltäydyin ensin, mutta 
sitten en uskaltanut häntä vastustaa ja koskin siihen. En muista selvästi muuta kuin 
valtavan pelon ja paniikin, joka minulla oli isän oudon katseen ja olemuksen vuoksi. 
Vielä viime vuonna näin unen, jossa huusin, etten siihen koskenut. Elin helvetissä, 
vanhempieni vankilassa eikä minulla ollut keinoa päästä sieltä pois. 

Kerran olimme kellarissa ja hän puhui maireasti, hipoi jalkoväliäni kuin vahingossa ja 
kertoi pornojuttujaan. Minulle tuli tunne, etten halua väistää enää. Hänen onnistui saada 
minut kiihtymään. Työtehtävä onneksi loppui pian, mutta häpeä, mikä minulle siitä jäi, on 
kulkenut siitä lähtien mukanani. En kehdannut katsoa vanhempiani silmiin, punastuin, jos 
joku vilkaisikin minuun. Häpesin kuollakseni itseäni. Pelkoni ja häpeäni hallitsi minua ja 
minun oli elettävä niiden kanssa niin kuin vain voin. Kuitenkin niin, ettei pelkoni ja 
häpeäni näkyisi. Täytyi siis alkaa tekemään kovaa kuorta, jotta heikkous ei paljastuisi, 
jotta suuri salaisuus pysyisi piilossa. Se oli minun ikioma salaisuuteni, häpeäni. Minä 
olen se saasta, se kuvottava ihminen ja enkä edes ymmärtänyt, miksi ja mitä häpesin ja 
miksi olin niin helvetin huono.  

Mutta koska joka hetki ei voi olla varpaillaan, koviksena ja kaikille hymyilevänä, 
pulpahtaa salaisuus kätköstään. Se tulee yllättäen juuri silloin, kun sitä vähiten toivoisi. 
Se tulee silloin, kun ei pääse pakenemaan, kun kasvot on pakko pitää näkyvillä. 
Paniikkikohtauksiksi niitä kutsutaan. Minun salaisuuteni nousi punastumisina, häpeilyinä 
ja lähes hysteerisenä pelkona milloin missäkin tilanteessa. Hyvin usein kuitenkin kahvi- 
ja ruokailutilanteet saivat tämän aikaan. Lisäsin vauhtia elämääni, kiirehdin ja pakenin. 
En tietenkään ymmärtänyt silloin, mitä tein, mutta nyt tiedän, että pakenin itseäni, omaa 
tunnettani, jota en pystynyt kohtaamaan.  
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Kerjäämällä ja rukoilemalla sain luvan vanhemmiltani päästä tansseihin 
kuusitoistavuotiaana. Kun sitten palasin kotiin ikkunasta hiljaa ja varoen, oli isäni 
vastassa. Hän huusi ja raivosi: ”Huora, sinä saatanan huora.” Hän löikin, mutta se ei 
koskenut niin kuin hänen sanansa. Olin kauhuissani ja peloissani. Olen ymmärtänyt vasta 
lähiaikoina, että isäni oli mustasukkainen minusta ja halusi omistaa. Ehkä hänen 
suunnitelmansa oli vielä kesken minuun nähden. Äitiä ei nytkään näkynyt missään, ei 
tullut apuuni. Minun tehtäväni oli auttaa äitiä hänen huonosta olostaan, ei hänen minua. 
Niin äitini oli asiat ajatellut eikä ymmärtänyt hänkään muuta. 

Kun sitten pääsin pois kotoa ja avioiduin, tuli muutosten vyyhti elämääni. Lasten syntymä 
ja heidän kanssaan vietetty aika kotona on ollut parasta aikaa elämässäni. Elin lapsieni 
kautta. Tunsin heidän ilonsa omanani, heidän surunsa tuskanani. Heidän kehittymisensä 
ja tarpeensa olivat elämäni keskipisteitä, enkä muistanut syyllisyyttäni, joka kuitenkin oli 
mukanani, asui minussa. Mutta kun lapset kasvoivat ja jokahetkinen huolehtiminen ei 
ollut enää välttämätöntä, tuli puristava ja paha olo. En ole mitään, olen surkimus, huono 
ja hävettävä. 

Oli lisättävä vauhtia rattaisiin, sillä muuten en olisi kestänyt sitä tunnetta, joka vaati tulla 
esille. Harrastin ja aloin opiskelemaan, sillä siihenhän minulle ei ollut annettu 
mahdollisuutta. Oletin, että kun suoritan opintoja, olo helpottuu, koska siitä oletin 
johtuvan pahan oloni. Siitä myös syytin vanhempiani. Kulutin itseäni sumeilematta, 
rääkkäsin, en säälinyt tippaakaan. Rasitin itseäni henkihieveriin, kun paha olo alkoi 
työntyä esille. Päiväni venyivät pitkiksi ja välillä olin nääntyä taakkojeni alle. Otin aivan 
ylivoimaisia urakoita, mutta sisulla selvitin ne. Vuosikausia vauhtini oli aivan liian kova 
sekä fyysisesti että henkisesti. Jälkeenpäin ajatellen se oli ainoa mahdollisuuteni selvitä, 
sillä minulla ei ollut muuta keinoa selvitä elämässäni. Pakenin itseäni tietämättäni, että 
yleensä pakenin. Luulin sen olevan elämääni, luulin olevani se uurastaja, se tehopakkaus, 
joka olin ollut koko elämäni. En tiennyt, että se oli ollut keinoni selvitä lapsuudesta. 

Mutta elämän herra ei antanut elämäni valua hukkaan. Ei antanut minun kuolla taakkojen 
alle, vaan vaati pysähtymään. Olin elänyt elämääni tukka putkella hurjalla vauhdilla, 
taakseni katsomatta. En voinut olla samassa työpaikassa kovin pitkään, vaan aina etsin 
uuta. En ollut mihinkään tyytyväinen kuin hetken. Olin aina matkalla johonkin, en 
koskaan pysähdyksissä. Elin haavemaailmoissa tai uusia uria suunnittelemassa. En 
kestänyt paineita kovin pitkään, sillä vaatimustasoni oli täydellisyys ja vanhan 
kertaaminen, kohtaaminen, mahdottomuus. Olin hyvin uupunut enkä varmaan olisi 
kestänyt henkisesti kauan. Silloin tuli totaalinen pysähtyminen onnettomuuden muodossa, 
kuin toivottu vieras. Mutta en osannut silloinkaan antaa itselleni oikeutta lepoon ja 
hiljaisuuteen, vaan vaadin suoritteita heti kun kykenin. Sisäinen tuska puristi rinnassani, 
mutta en tiennyt mitä se oli ja miksi en kestä ja jaksa. En saanut itselleni rauhaa. Aloin 
taas polttaa elämäni kynttilää molemmista päistä, uuvuttamalla itseni. 
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Vihdoin kuitenkin tuli aika laittaa eletty elämä esille. Oli kohdattava totuus. Se oli 
tuskallista ja syytin ja syyllistin toisia ja itseäni. Laitoin välit poikki sukulaisiin ja 
tuttuihin. Halusin hautautua yksinäisyyteen, pois niiden läheltä, jotka olivat elämäni 
tuskan aiheuttajia. Lopulta löysin myös tien perheneuvolan seksuaalisten 
hyväksikäytettyjen ryhmään. Sinne tullessani olin 44-vuotias, nyt olen 47. Ryhmässä oli 
pakko sanoa ääneen, mitä on tapahtunut sekä kirjoittaa se vielä ulos itsestä. Olin lukenut 
kirjoja ja hakenut apua jo usean vuoden ajan, mutta ryhmässä alkoi rohkeus kasvaa. 
Kirjoitin sisarilleni kirjeen ja kerroin, miksi olin halunnut vetäytyä yksinäisyyteen. 
Sisariltani sain myös tukea ja lähestyimme toisiamme. Veljeni sanoi, että syitä aletaan 
keksiä, kun menee huonosti. Hän oli hemmoteltu ja kaiken saanut lapsi. Silloin minusta 
tuntui pahalta, mutta ei tunnu enää. Kuinka hän voisikaan ymmärtää, kun ei ole kokenut 
minun elämääni.  

Tällä hetkellä olen työtön ja epävarmuus työntää päätään yhä esille. Olen hukannut 
elämässäni monet tilaisuudet, kun en ole voinut jäädä paikoilleni. Häpeäkohtaukset ovat 
vähenneet lähes olemattomiin, mutta jokin tilanne tekee vielä paniikinpoikasen. Luulen, 
että kauan padottu viha ja katkeruus ei huku hetkessä, vaan vie aikaa. Ne ikään kuin asuu 
kehossamme ja oivalluksien kautta vähitellen katoaa. Näin uskon ja toivon. Puhuin 
isälleni asiasta kahden kesken viime keväänä. Hän kielsi kaiken eikä pitänyt sitä minään. 
Näin kuitenkin pelon hänen katseessaan, niinpä sanoin, ettei hänen tarvitse pelätä, en 
paljasta häntä äidille. Sanoin myös, että asiasta ei puhuta enää, minun vaan oli se 
sanottava itseni takia sinulle. Se minun piti sanoa, miten paha olo minulla oli ja miten 
paljon se jätti minuun arpia. Oli hyvä, että puhuin. Tuntuu kuin olisin puhdistanut ilmaa 
ympärilläni. Minun on vapaampi hengittää. 

Avioliitossani olen ollut tyytymätön ja kykenemätön nauttimaan seksistä. Olen myös 
tuntenut vastenmielisyyttä mieheni penistä kohtaan. Näen hänessä usein isäni. Luulenkin, 
että olen avioitunut ihmisen kansa, joka muistuttaa isääni. Uskon, että se on elämäni 
kohtalo, sillä se pakottaa purkamaan padotut tunteet, koska jokin muistuttaa siitä 
jatkuvasti. Minun oli pakko lähteä lopulta hakemaan apua ja puhua ääneen, koska 
tyytymättömyys elämääni oli sietämätöntä. 

Olen myös pyrkinyt muuttamaan miestäni koko avioliittoni ajan, kuin isääni muuttaisin. 
Nyt ymmärrykseni on kasvanut, enkä enää kuluta itseäni hänen vuokseen, vaan pyrin 
auttamaan sitä pientä tyttöä, jonka jätin lapsena oman onnensa nojaan. Itseni minä 
heitteelle jätin, toisten poljettavaksi. En puolustanut, vaan annoin kärsiä, vain siksi, että 
olisin hyväksytty. En itsenäni, vaan sellaisena kuin he halusivat. 

Olen opetellut anteeksiantoa. Toisille se on ollut helpompaa kuin itselle. Kuitenkin 
oivalluksien myötä olen alkanut itsenikin hyväksymään juuri tällaisena kuin olen, en 
täydellisenä, vaan elämänkoulun vajavaisena oppilaana. Lapsiani olen aina rakastanut ja 
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yrittänyt heille antaa sitä huolehtimista, mitä ilman itse jäin. Olen heistä onnellinen. 
Heidän vuokseen minunkin on pitänyt jaksaa elää silloinkin, kun se on ollut lähes 
toivottoman tuntuista. 

Luulen, että suurin häpeän syy on minulla ollut se, että omat haluni olivat hävettäviä. 
Kaikki tunteet, mitkä minussa oli, tuntuivat hävettäviltä. Meidän seksuaalisuutemme 
alkaa kehittyä heti syntymän jälkeen. Mielihyvää voi lapsikin kokea, varsinkin ihmistä 
kohtaan, johon luottaa ja turvaa eikä tiedä, että kyseessä olikin petos eikä vanhemman 
ihmisen rakkaus lasta kohtaan. Itkenyt en ole juurikaan lapsena, enkä myöhemminkään, 
vasta nyt olen löytänyt tien itkuni lähteelle. Itku on ollutkin yksi parhaista lohduttajistani. 
On ihanaa pystyä itkemään kaikkien padottujen itkujen jälkeen. 

13.9 Elämäntarina 9. 

Synnyin pienen eteläsuomalaisen kaupungin sairaalassa vuoden ensimmäisenä lapsena 
vuonna 1965 eli 30 vuotta sitten. Varhaislapsuuteni ja samalla koko lapsuuteni vietin 
mummoni hellillä käsivarsilla. Tätä kesti 5 ensimmäistä elinvuottani. Vanhempani eivät 
minusta liioin välittäneet, koskapa en ollut poika. Jo pienestä yritin olla apuna isälle ja 
äidille navetalla, pelloilla ja metsässä hyväksymisen toivossa. Eli lyhyesti  sanottuna 
yritin olla isälle poika ja äidille tyttö ja molemmille siltä väliltä. Jo 2 ½-vuotiaana jouduin 
vahtimaan kehitysvammaista siskoani sängyssä. Hän oli sisaruksista 3. Siinä välissä oli 
kuolleena syntynyt poika. Voi miksi minä en menehtynyt veljeni sijasta! 

4-vuotiaana tuli lisää lastenhoitokokemusta, kun sisaruksista 4. syntyi. Olin noin 4½-
vuotias, kun olin jo pesemässä kakkoja jääkylmällä vedellä. Sitä en vieläkään tiedä, 
kuinka olin onnistunut keplottelemaan hänet rintojeni korkeudella olevaan lavuaariin… 
Kun huomasin, etten kelvannutkaan yrityksistäni huolimatta, päätin muuttaa taktiikkaa: 
Kunhan koulu alkaisi, niin saisivat huomata, ettei minua ainakaan huonon 
koulumenestyksen takia tarvitse hylkiä. Mutta sitä ennen ehti mummoni kuolla, jonka 
jälkeen alkoi seksuaalinen hyväksikäyttö isäni sedän taholta. Mikä sika hän olikaan. 
Aluksi hän houkutteli huoneeseensa karkeilla ja ennekuin huomasinkaan, hän oli jo 
lukinnut oven perässämme kiinni. Seuraavaksi hän ilman pienimpiäkään selittelyjä oli jo 
ehtinyt sitoa käteni ja jalkani kiinni sänkyynsä ja tunkea resun suuhuni, ettei vain 
avunhuutoyritykset onnistuneetkaan. Alkuun tuo iljetys kosketteli minua sormillaan. Voi 
että, kuinka se silloin koskikaan ja kuinka syvästi häntä vihasinkaan. Mutta kukaan ei sitä 
huomannut. Tätä samaa kesti pari vuotta. Kun sitten menin kouluun ja osasin kirjoittaa, 
hän houkutteli minua kirjoittamaan kirjoituskoneellaan joitain tekstejä luvaten 
vaivannäöstäni joko karkkeja tai muutamia markkoja. Pahaa aavistamatta suostuin 
ensimmäisen kerran ja otteet kovenivat heti. Silloin hän jo työnsi kalunsa sisääni satuttaen 
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minua helvetillisen paljon. En kuitenkaan uskaltanut kertoa tästä maanpäällisestä 
helvetistä kenellekään, koska pelkäsin kostotoimenpiteitä. 

Lopuksi, kun en tullutkaan vapaaehtoisesti hänen huoneeseensa, hän raahasi ja retuutti 
minut sinne ja taas kaikki jatkui. Sen paskiaisen touhuiluista minulle jäi elinikäiset 
vammat. Kaiken tuon seurauksesta omat elimeni vammautuivat pahoin ja tämä paskiainen 
siitä huolimatta jatkoi aloittamaansa touhuilua, kunnes täytin 13 vuotta ja hän joutui 
sairaalaan Parkinsonin taudin vuoksi. Tosin tuolloin koin suunnatonta helpotusta siitä, 
että nyt on kaikki viimein ohitse. Pelkäsin kuitenkin hänen lomilla ollessaan samaa 
tapahtuvan uudelleen. Pelkoni oli siinä suhteessa onneksi turha. Pelkäsin kuitenkin hänen 
kuolemaansa saakka. En uskaltanut lähestyä ketään poikaa ja kartoin poikia ja miehiä 
kuin ruttoa ja tunsin itseni perin juurin likaiseksi ja saastaiseksi. Kiitos hyväksikäytön. 
Kun minut 5 vuotta sitten raiskattiin, en tuolloin mennyt terveyskeskukseen, vaan kävin 
vain suihkussa haluten unohtaa kaiken. Mittani tuli kuitenkin täyteen ja itseinho ja 
itsetuhovietti voimistuivat entisestään. Kerta toisensa jälkeen yritin itsemurhaa joko 
viiltelemällä tai syömällä voimakkaita psyyken lääkkeitä. Muutaman kerran 
onnistumiseni oli likempänä kuin olin osannut aavistaakaan. Kerran vanhempani ja 
sisarukseni oli kutsuttu teholle, koska elämäni lanka oli tuolloin ollut vain säikeestä 
kiinni. Elin ainoastaan koneiden varassa pitkät ajat. Kun siitä sitten kuitenkin selvisin, 
jouduin osastolle. Siellä alettiin työstää tapahtunutta, mutta reagoin siihen anorexialla eli 
täydellä syömättömyydellä, josta en vieläkään ole päässyt kokonaan irti. 

Jonkin ajan kuluttua minut siirrettiin sairaalaan suljetulle osastolle, jossa aluksi olin 6 
kuukautta. Sen jälkeen oli lyhyt tauko ja vuorossa osasto 1. Tapahtunutta ja toteutunutta 
helvettiä työstettiin myös siellä. Omahoitajani kanssa pääsimme melko pitkälle. Vuoden 
1994 lopussa hän ehdotti minulle tätä insesti ryhmää, jossa asiaa edelleen työstetään eri 
keinoin. Tulppa on minulla edelleen kiinni eli en juurikaan kykene osoittamaan 
minkäänlaisia tunteita, koska pelkään, mitä siitä seuraisi. 

13.10 Elämäntarina 10. 

OMA ELÄMÄNKERTANI 

Jotenkin tuntuu hullulta kirjoittaa elämäänsä paperille. Eivätkös sellaista yleensä tee 
kirjailijat, näyttelijät ja muut julkimot. Miksi tavallisen tollon pitäisi pistää elämänsä 
paperille? Mä vaan kysyn. Okei aloitetaan sitten. 

Synnyin keskussairaalassa 27. marraskuuta klo 15.00 vuonna 1975. Äitini oli tuolloin 18-
vuotias eli aika nuori vielä. Vanhempani menivät vihille minun ollessani 2-vuotias. 
Lapsuusvuoteni menivät kutakuinkin mukavasti isommitta ongelmitta. Kouluni 
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ekavuoden aloitin 7-vuotiaana. Ekana koulupäivänä olin täysin pihalla asioista, en 
tuntenut ketään, istahdin pyörätelineen päälle ja ajattelin, että tällaistako se sitten on. 
Kello soi ja asetuimme parijonoon niin kuin vanhemmat olivat opettaneet. Siitä alkoi 
koulutaipaleeni. Ollessani kolmannella luokalla vanhempani erosivat, koska äitini halusi 
uuden miehen. Ero saatiin nopeasti, koska isäni ilmoitti avioeron syyksi, että hän oli ollut 
uskoton äidilleni. Näin ei todellisuudessa ollut. Melko pian äitini meni uusiin naimisiin 
vuonna 1984. Sisarpuoleni oli syntynyt vain 2 vuotta aiemmin. Erossa minut määrättiin 
isälle ja sisko äidille. Isäni ja äitini sopivat, että asun äitini luona siihen saakka kunnes 
isäni saa hankituksi työpaikan ja asunnon. Siihen kului 2 kuukautta. Sitten muutin isäni 
luokse kuudeksi vuodeksi. Siihen mahtui tapahtumia jos jonkinlaisia. Niitä kaikkia en ala 
tässä kertomaan. Tärkein kuitenkin oli se, kun sain isältäni Labradorinnoutajan pennun. 
Kiinnyin siihen heti. Koira sai nimekseen Juuso. Aina kun tulin koulusta Juuso oli 
tienmutkassa istumassa ja odottamassa. Kun Juuso huomasi minut, se lähti ravaamaan 
kauhealla vauhdilla luokseni. 

Eräänä päivänä huomasin, että Juuso oli sairas. Aina kun se söi, niin 5 minuutin kuluttua 
Juuso oksensi kaiken syömänsä ruoan ulos. Katselimme tilannetta pari päivää, mikään ei 
muuttunut. Isäni vei Juuson eläinlääkärille. Juuso sai lääkkeitä, joista ei ollut hyötyä.. 
Taas lääkäriin. Tuolloin eläinlääkäri totesi, että Juusolla oli suolistotukos ja vain 
leikkauksesta olisi apua. Tuo leikkaus olisi tullut maksamaan 10 000 mk eikä meillä ollut 
sellaisia rahoja. Juuso oli syönyt kiven, joka oli tukkinut suoliston. Juuso piti lopettaa, 
ettei se kärsisi viasta, jota ei ollut rahaa korjata. En kyennyt viemään Juusoa 
eläinlääkärille lopetettavaksi, joten isäni vei sen. Tuon tapahtuman jälkeen itkin 2 viikkoa 
yhtä kyytiä. En syönyt enkä oikein juonutkaan. Isäni huolestui ja vei minut lääkärille, 
joka tutki minut ja totesi, että vika piilee psyykkisellä puolella, jolloin jouduin menemään 
koulukuraattorin juttusille. Puhuin kaikki koulukiusaamiset mm. sen, että yläluokkalaiset 
tytöt houkuttelivat minut metsään muka hamsteria katsomaan. Paskat siellä mitään 
hamsteria ollut. Äkkiä mut tönäistiin puuta vasten ja käteni ja jalkani köytettiin 
pyykkinarulla puuhun siten, että selkäni oli puuta vasten ja käteni puun takana ja jalkani 
puuta vasten ja sitten he alkoivat haukkua minua mitä inhottavimmilla nimillä ja alkoivat 
lyödä minua kovaa ohuilla oksilla kasvoihin ja paksuimmilla jalkoihin. En saanut kertoa 
tapahtumasta kenellekään tai tapahtuma uusiutuisi. Sitten puhuin kuraattorille Juusosta ja 
aloin taas itkeä, mutta puhuminen helpotti sillä rupesin taas syömään ja juomaan. Aika 
kului taas niin kuin ennenkin. 

Ollessani 13-vuotias tapasin ensirakkauteni. Aloimme seurustella. Meillä meni todella 
hyvin. Hän ehdotti, että kun täytän 16 vuotta menisimme kihloihin ja 18-vuotiaana 
vihille. Sanoin, että katsotaan miltä asiat silloin näyttävät. Tuli vuosi 1990. Pääsin ripille 
ja muutamaa viikkoa myöhemmin muutin äitini luokse jostain pikku riidasta isäni kanssa. 
Sitä päätöstä minun ei olisi kannattanut tehdä, sillä silloin alkoi elämäni helvetin 
ensimmäinen aste. Poikaystäväni alkoi juomaan ja muuttui väkivaltaiseksi ja 
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mustasukkaiseksi. Hän löi minua alkuun nyrkeillä ja kävin lääkärissä kymmeniä kertoja 
enkä kertonut vanhemmilleni mitään. En uskaltanut. Kerran sain poikaystäväni kiinni 
suutelemasta toista tyttöä. Taas tuli turpiin. Iskuja sateli ja menetin tajuntani ja kun 
heräsin, olin sairaalassa ja kaverini ja poikaystäväni katselivat minua ja sanoivat, että olin 
heille tärkeä ihminen. Kavereitani uskoin poikaystävääni en. Olin sairaalassa viikon. 
Päästessäni sairaalasta poikaystäväni tuli hakemaan minua. Pari päivää hän hieroi 
sovintoa ja suostuin siihen, koska hän vakuutteli, ettei tee sellaista koskaan enää. Pari 
kuukautta myöhemmin olimme parhaan kaverini kanssa kaupungilla. Tullessamme 
elokuvista poikaystäväni oli odottamassa meitä ja tietysti juovuksissa. Tappeluhan siitä 
tuli. Hän alkoi hakata minua, jolloin kaverini tuli väliin ja sai itsekin turpaansa. Minun 
hakkaamiseni jatkui. Silloin poikaystäväni otti puukon esille ja alkoi uhkailla minua. Hän 
löikin pari kertaa puukolla. Viimeisen iskun jälkeen ennen tajuntani menetystä, kuulin 
sireenin äänen. Sen jälkeen kaikki musteni. Taas herättiin sairaalan teholla ja lääkäri ynnä 
kaverit seisoivat vierelläni. Poikaystäväni ei ollut onneksi. Lääkäri sanoi, että jätä nyt 
hyvä tyttö se jätkä. Rupesin funtsimaan ajatusta ja päästessäni sairaalasta lääkäri kehotti 
minua ottamaan yhteyttä poliisiin, minkä myös tein. Poikaystäväni yritti saada minua 
perumaan rikosilmoituksen. Sanoin, ettei se käy. Suhteemme on ohi, sanoin. Kipeää sen 
sanominen teki, mutta oli se sen arvoistakin. Muutimme äidin porukan kanssa toiselle 
paikkakunnalle ja siellä alkoi helvetin toinen osa. Ollessani petaamassa äitini ja hänen 
miehensä sänkyä, tämä tuli taakseni ja kaatoi minut sängylle ja alkoi hipelöidä rintojani. 
Olin aivan kauhuissani. Sitten hän nosti puseroni helmaa ja rintsikoitani ja imi rintojani. 
Äitini tulo sisälle keskeytti tilanteen. Pukeuduin ja lähdin viemään koiraa ulos. Kului taas 
viikkoja ennekuin tapahtuma uusiutui. Tämä tapahtui useita kertoja. 

Muutimme pohjoiseen. Kesän loputtua elokuussa lähdin toiselle paikkakunnalle 
opiskelemaan. Luulin, että pääsin hänestä eroon, mutta hän kävi kerran viikossa luonani 
hipelöimässä minua. Yhdyntää meillä ei ollut, mutta kaikki oli sitäkin inhottavampaa. 
Marraskuussa –93 sain keuhkokuumeen ja minut otettiin sisälle Keskussairaalaan 2 
viikoksi. Joulukuun alussa tempasin ekan kerran lääkkeitä. Taas sairaalaan. En saanu 
nousta kahteen vuorokauteen ylös sängystä. Kaks viikkoa siellä tuli oltua. Tammikuun 
kävin taas koulua, mutten syönyt juuri mitään. Kouluterkkari lähetti terveyskeskukseen 
päivystäjälle. Taas sairaalaan, jossa tutkittiin ja tutkittiin. Kun mitään ei löytynyt, mut 
passitettiin mielisairaalaan. Olin siellä 3½ kuukautta, jonka jälkeen menin äitini luokse ja 
taas se alkoi. Elokuussa taas menin kouluun. Tällä kertaa eri paikkakunnalle. Syyskuun 
puolivälissä menin sairaalaan, koska minulta petti selkä ja sain angiinan, kuumetta oli yli 
40 astetta. En kertonut kellekään, että olin osastolla, en edes vanhemmilleni ja äiti kerkesi 
tehdä minusta katoamisilmoituksen poliisille. Isäni sai selville jostakin, että olen 
sairaalassa ja kertoi katoamisilmoituksesta ja soitin itse poliisille ja peruin koko jutun. 
Seuraavalla viikolla mut vietiin keskussairaalaan selkäydinkanavan varjoainekuvaukseen 
ja tietokonekuvaukseen. Niissä ei todettu mitään merkittävää, joten jouduin yleissairaalan 
psykiatriselle osastolle, jossa kaksi kertaa tempasin lääkkeitä. Lopulta mut siirrettiin 
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nykyiseen psykiatriseen sairaalaan, jossa pääsiäisenä otin unilääkkeitä ja särkylääkkeitä. 
Olin ollut 4,5 vuorokautta täysin tajuttomana ja heräsin keskussairaalan ensiapupolilla. 
Vuorokauden olin ollut teholla. Herätessäni olin tiputuksessa ja letkuja nenässä ja 
kurkussa. Viikonlopun olin taas psykiatrisella osastolla ja nyt otan lääkkeet valvonnan 
alaisena. 

13.11 Elämäntarina 11. 

ELÄMÄKERTA 

Synnyin vuonna 1960 toivottuna lapsena. Isä on kertonut, kuinka hän vauvana luovutti 
minut Jumalalle. 

Minulla ei ole paljon muistoja lapsuudesta. – Isä kertoi, että hän kerran lämmitti uunia 
vanhassa puutalossa, jossa asuimme ja oli laittanut pellit liian aikaisin kiinni. Olin veljen 
kanssa nukkumassa (hän on minua 1/2 vuotta nuorempi, vahingossa alkunsa saanut 
pikkuveli). Vanhemmat istuivat olohuoneessa pöydän ääressä juttelemassa. Yhtäkkiä 
äidiltä meni taju. Pää kopsahti pöytään. Isä oli heti tilanteen tasalla, vei äidin ulos ja haki 
lapsetkin pihalle. Myös minä olin tajuton. Veli oli OK. Hampaani olivat ihan läpinäkyvät, 
kuin kuolleella. Olin ilmeisesti henkihieverissä, mutta virkosin kuitenkin. Tämä osoittaa, 
että minusta on välitetty. 

Olin hoitopaikassa mummolla ehkä noin kaksivuotiaana. Lähdin kävelemään joen 
rantaan. Riisuin vaatteeni, ajattelin mennä uimaan. Vanhalla puusillalla seisoi joku nainen 
minua katselemassa. Siihen tuli toinen nainen. Ensimmäinen sanoi: ”Katso, tyttö on 
menossa uimaan!”  Toinen riensi heti apuun. Nappasi minut, etten päässyt hukkumaan. 

Äiti huolehti kodista, mutta jäi jostain syystä etäiseksi. Kotona oli kai aika tavallista. 
Hauska muisto oli, kun meille ostettiin Terhi-perämoottori. Isä kiinnitti sen pirtin 
penkkiin. Istuimme sillä ja leikimme, että olimme veneessä. 

Isovanhemmat 

Parhaat lapsuusmuistot ovat mummo A:n luota. Hän oli isän äitipuoli. Olin mummo A:n 
ja vaarin lempilapsi. Se osa lapsuudesta oli onnellista. Mummo laittoi hyvää ruokaa. 
Halusin aina mennä sinne yöksi. Heräsin siellä aamulla ihanaan kahvin tuoksuun. Minulla 
oli pieni punainen lelukuorma-auto, joka haisi pahalle. Siitä särkyi pyörä. Vaari sorvasi 
uuden puusta. Mummo A opetti minulle kaikki taloustyöt. Siellä vietettiin myös monta 
ihanaa joulua. – Siihen aikaan pimppiäni kirveli. Mummo A hoiti sitä perunajauhoilla. 
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Mistä kirvely johtui. Olin paljon alle kouluikäinen. – Vaarilla oli syöpä, johon hän kuoli, 
kun olin yhdeksän. Se oli raju juttu. 

Äidinäiti mummo B oli naimisissa miehen kanssa, joka ei ollut äidin isä, vaan alkoholisti, 
pelottava ihminen, jolla oli juopon käheä nauru. Jostain syystä mummon B:n luona ei 
ollut niin hyvä käydä. Uskovaisuus oli niin ahdistavaa, kieltoja ja sääntöjä. Jokin viehätys 
siellä kuitenkin oli. 

Ikävät muistot 

Ensimmäinen hyväksikäyttökokemus, jonka muistan tapahtui isän siskon luona. Koko 
perhe nukkui samassa huoneessa. Isä ja äiti rakastelivat. Hämärästi muistan, että isä 
samalla hyväili minuakin. Heräsin siihen. Jostakin syystä paikka oli minulle ahdistava. 
Isän siskon miehessä oli jotain, josta en tykännyt. 

 Olin 10-vuotias. Kun olimme kahdestaan kotona, isä näytti minulle alastonkuvia, joita oli 
ottanut äidistä…. 

Mukava muisto oli, kun isä sulkeutui keittiöön ja sanoi, ettei sinne saa tulla. Sieltä kuului 
kaikenlaisia ääniä. Jonkin ajan kuluttua saimme luvan tulla. Hän oli tehnyt jotain hyvää. 
Kerrankin saimme kermavaahtoa ja ananasta. 

Ystäviä  

Minua vuoden vanhempi tyttö, asui samassa talossa. Leikimme Tarzan-leikkejä ynnä 
muuta. Hän luki minulle kirjoja ääneen jne. En saanut kontaktia hänen vanhempiinsa. 
Lähdin aina heiltä ennekuin he tulivat kotiin.  

Olin jollakin ystävälläni yökylässä. Heillä oli kaksi japanilaista tanssihiirtä, jotka sain 
heiltä ilmaiseksi. Kävelin kotiin noin kilometrin matkan. Kotona äiti kertoi, että oli 
soitettu, että tytön äiti oli kuollut minun matkalla ollessani. Verisuoni oli katkennut 
päästä. Se tuntui kummalliselta. (Monella ei tuolloin vielä ollut puhelinta. Naapurit 
kävivät meillä soittamassa.) 

Joku tyttökaverini ajoi pyörällä, oli ylittämässä tietä. Vilkutin hänelle ja samassa hän ajoi 
auton alle. Juoksin kotiin etsimään huonetta, josta minua ei nähdä. Pelkäsin, että minua 
syytetään asiasta. Tytöltä katkesi jalka, mutta hän toipui. 
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Muutto 

Muuttoon liittyy paljon positiivisia asioita, mutta myös paljon negatiivista. Hyväksikäyttö 
oli kaikkein voimakkaimmillaan. Aina, kun äiti ei ollut kotona isä käytti tilaisuutta 
hyväkseen, milloin näytteli vehkeitään, milloin jotain muuta. Usein hän sanoi: 
”Pidetäänkö hauskaa äidin kustannuksella?”  Sitä kesti siihen asti, kun kerran vastasin, 
että ei. 

Isokokoinen kiltti poika antoi minulle lumikiteen muotoisen heijastimen. Laitoin sen 
takkiin, mutten uskaltanut näyttää äidille. Kerran äiti näytti takkiani vieraalle ja löysi 
heijastimen taskusta. Se oli hänen mielestään paha asia, että oli saanut pojalta jotain. 

Kun olimme asuneet uudessa paikassa jonkin aikaa, vanhemmat panivat talon myyntiin. 
Olin siitä hirveän vihainen. Sanoin kostavani sen. Sen teinkin seuraavalla tavalla. 

Otin ensimmäisen kännini nuorten kanssa. Piilotin kuistilta löytämäni pontikkapullon. 
Pidin sitä ensin piilossa viikon tai kaksi. Kuulostelin, kaivattaisiinko sitä. Riitta ja Jukka 
(johon olin ihastunut) olivat muuttaneet naapuriin. Riitan poikaystävä Simppa oli neljäs. 
Lähdimme pellolle erääseen latoon ryyppäämään. Join itseni tajuttomaksi. Pojat 
raahasivat minut pois. Isä etsi minua ja me menimme piiloon. Pojat veivät minut naapurin 
peräkammariin. Märät vaatteet oli riisuttu pois. Minulla oli vain rintaliivit ja alushousut. 
Heräsin siihen, että kaveri (poika) hieroi rintojani, mutta en voinut tehdä mitään. Kuulin 
pojan äidin kieltävän ja tämä sanoi lämmittävänsä minua. Pojat veivät minut johonkin 
aikaa kotioven taakse. Isä antoi heti siinä selkään ja lupasi aamulla lisää, muttei sitten 
antanutkaan. Hän kuulusteli, mitä olin juonut, mistä saanut jne. Tästä seurasi se, että olin 
tarkan valvonnan alla. Piti tulla kahdeksalta kotiin eikä yötä saanut olla missään. 
Valvonta loppui vasta kun täytin kahdeksantoista. 

Takaisin kaupunkiin ja myyjän uralle 

Asunto myytiin ja me muutimme mummo B:n asuntoon. Kissanpentuni Miki, jonka piti 
olla poika,  olikin tyttö (ja sai nimen Kiki), muutti mukana. Se oppi kulkemaan 
peräkammarimme ikkunan kautta sisään ja ulos. Kerran se ei tullutkaan takaisin. Ajattelin 
käydä etsimässä sitä yliopistolta, jonne kuulin löytöeläinten joutuvan. 

Äidin veli  sai kuulla omakotitalosta. Ostimme sen. Pääsin ripille niihin aikoihin. 
Ensimmäinen virallinen poikaystävä tuli kuvioihin tuolloin. Seurustelimme lähes viisi 
vuotta. Ryyppäsimme usein. 

Koulun jälkeen 15-vuotiaana menin kauppaan töihin noin vuodeksi. Sitten kauppa 
lopetettiin. Olin noin puoli vuotta työttömänä. Sen jälkeen pääsin valintamyymälään. 
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Kauppias kysyi haastattelussa, onko minulla poikaystävää. Hän iski silmänsä minuun. 
Hänellä oli hienoja Audeja, joilla hän ajelutti minua. Kerran, kun en tullut töistä ajoissa, 
kerroin vanhemmilleni silmä kirkkaana, että olin työnantajan kanssa ajelulla. – Kaupan 
alakerrassa ”hoitelin” hänet, kun hän kutsui. Sitä kesti ehkä vajaan vuoden. 

Olin hakenut toiseen kauppaan töihin ja minulle soitettiin sieltä. Sanoin itseni irti eikä 
kauppias pitänyt siitä. Luuttusin alakertaa, kun kauppias sulki minut komeroon. Minulla 
oli kauhea suljetun paikan kammo. Kun hän lopulta aukaisi oven löin häntä luutulla 
ympäri korvia ja sanoin, että tämä ei sitten vaikuta työtodistukseen. 

Uusi ajanjakso alkoi toisessa kauppaliikkeessä. Pääsin monille kursseille. 18-
vuotissyntymäpäivät vietin vielä kotona, mutta sitten aloin etsiä asuntoa. Katselin 
omakotitalojen yläkertojen ikkunoita. Jos niissä ei ollut verhoja, menin kysymään, oliko 
huoneita vuokrattavana. Kun löysin mukavan asunnon ja kerroin siitä poikaystäväni 
siskolle, tämä sanoi: ”Ai oot löytäny meille asunnon!”  En osannut sanoa ei. 

Asunto remontoitiin ennen muutamistamme sinne. Siivosin siellä usein, poikaystäväni 
sisko ei juuri koskaan. Välit hänen kanssaan alkoivat jossain vaiheessa kiristyä. Yhdessä 
asuminen ei onnistunut. Aloin etsiä itselleni asuntoa. Työnantajalla oli asuntoja, joista 
yksi oli tyhjillään ja sain sen. Poikaystäväni kävi siellä ja melkein asuikin, mutta sitten 
välit menivät poikki. 

Vielä asuessamme yhdessä poikaystäväni siskon kanssa, kerran saunassa kysyin häneltä, 
saisinko suudella hänen rintojaan. Hän kysyi: ”Minkä takia?” Vastasin että ei minkään. 

Käynti uudessa kaupungissa 

Eräänä vappuna tutustuin uuteen mieheen. Muutimme pian yhteen ja menimme kihloihin. 
Hän pääsi Itä-Suomeen opiskelemaan. Sain lähikaupungista töitä, joten lähdin mukaan. 
Asuntoasiat eivät oikein toimineet. Aluksi pääsimme asumaan isän sukulaisten luo. 

Viihdyin työpaikassani. Työnantajani kuuli vapautuvasta kalustetusta asunnosta, mutta se 
oli hirveän likainen. Omistaja oli vankilassa. 

Seuraavaksi vuokrasimme huonokuntoisen omakotitalon yläkerran. Poikaystäväni halusi 
koiran. Otimme shäferin. Minäkin halusin, joten otimme toisen. Koirat ulvoivat 
asunnossamme päivisin, joten meille tuli lähtö. 

Olin työnantajani kautta tullut uskoon, joten en halunnut jatkaa avoliittoa. Koska 
poikaystäväni oli murheellinen peruin puheeni. Hain töitä kioskista entisestä 



 

249 

kotikaupungistani ja muutimme, mutta en saanutkaan työtä. Soitin aikaisempaan 
työpaikkaani ja sain työn. Kysyin asuntoakin, joka löytyi sitten. 

Poikaystäväni alkoi tuntua vastenmieliseltä. Kun hän oli opiskelemassa Itä-Suomessa, en 
ollut kiltti tyttö… Väkivallan vuoksi sanouduin irti suhteesta. Entinen poikaystäväni olisi 
halunnut  

lämmitellä vanhaa suhdetta, mutta siitä ei tullut mitään. 

Perheen perustaminen 

Tapasin uuden miehen. Tyttökaveri oli juuri alkanut seurustella, minäkin halusin 
poikaystävän. Kun hän meni kihloihin, minäkin halusin. Ja naimisiin. 

Aloin pian odottaa poikaani. Ennen hänen syntymäänsä, minusta tuli hihhuli. Perhe-elämä 
ei muuttunut ainakaan parempaan suuntaan, mutta muilta miesjutuilta se varjeli. Toinen 
poikani syntyi, kun esikoiseni oli vajaan vuoden vanha. Menin töihin. Podin 
vauvakuumetta, mutta mieheni ei halunnut lasta. Niin kuitenkin kävi, että toinen poikani 
sai alkunsa, kuten myös kolmas poikani neljä vuotta myöhemmin. 

Kun nuorimmaiseni täytti kolme, piti miettiä mistä saisin rahaa. Suostuin 
perhepäivähoitajaksi. Alussa se oli ok, mutta vähitellen totaalinen riittämättömyys sai 
aikaan sen, että poltin itseni pahasti loppuun. Rupesin inhoamaan lapsia. Palasin entiselle 
uralleni kauppaan myyjäksi.  

Elämäni nainen 

Tyttöystävääni olin tutustunut joskus v.1995. Olin lukenut hänen kirjoittamansa artikkelin 
ja nähnyt tämän kuvan. Kerroin ystävälleni, että tähän ihmiseen haluaisin tutustua. 
Tapasimme äiti-lapsi –piirissä. Niihin aikoihin harjoittelin kitaran soittoa. Ihastuin hänen 
soittoonsa ja vaadin häntä opettamaan minua. 

Syksyllä –97 perustettiin lauluryhmä. Ystävättäreni tuli mukaan jossain vaiheessa 
säestäjäksi. Lauluryhmä sai uuden ulottuvuuden. Löysin paikkani lauluryhmän johtajana. 

Jossakin vaiheessa jouduin taas kriisiin. Olin ”Täyteen miehuuteen ja kokonaiseksi” –
seminaarissa ja huomasin, että lesbous kiinnostaa. Vuosien varrella olin nähnyt paljon 
unia, joissa olin naisen kanssa ja se tuntui hyvältä. Näihin aikoihin tämä ystävättäreni 
pyysi minua mukaansa kotikokoukseen. Edellisenä yönä olin nähnyt tällaisen unen, mutta 
se oli vastenmielinen. Olin epätoivoinen ja vihainen. Olisin halunnut jutella ystävättäreni 
kanssa, mutta en uskaltanut. Muistan, miten hyvältä tuntui, kun hän vaan kuunteli. 
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Kotimatkalla juttelimme. Hän laittoi minulle kirjeitä, joissa kertoi mm., että hänellä on 
lesboystäviä, eikä asia ole vieras. Tuntui hyvältä, kun sai päätä auki. Jossain vaiheessa 
rakastuin tähän ystävättäreeni ja myöhemmin hän minuun. Tätä suhdetta on nyt kestänyt 
jo yli kaksi ja puoli vuotta. 

Elämä on nyt repivää ja ristiriitaista, mutta myös antoisaa ja ihanaa. 

13.12 Elämäntarina 12. 

ELÄMÄNI 

Näin lapsena unia naismurhaajasta. Useampia raakoja unia. Olin ehkä 4 – 5 tai 6 vuotias. 
Asuin vanhempieni työsuhdeasunnossa. Taloja oli monia, kolmikerroksisia. Siis oli viisi 
taloa ja paljon lapsia. Leikimme suurissa ryhmissä usein. Oli poikia ja tyttöjä. Kesät 
vietin siirtolapuutarha-alueella. Siellä oli myös paljon lapsia. Näin kehityin teini-
ikäiseksi. 

Isäni työpaikalla oli yhteys ulkomaille. Isäänikin kyseltiin sinne töihin. Mielikuvitukseni 
liikkui paljon kansainvälisissä asioissa tämän takia. Samoin näin unia valaan matkoista 
kylmistä vesistä Kaliforniaan ja syvän meren kalojen sukelluksesta. 

Unet ja kansainvälisyys merkitsivät paljon minulle. Koulu sujui. Jotenkuten pääsin 
lukioon. Tätä edeltävä aika on mielessäni sekava. Olin liftannut eräänä kesänä ja kysyin 
lappu kourassa linja-autoasemalta erästä osoitetta, jonka olin saanut ystäviltäni. 
Tarkoitukseni oli jatkaa rockfestivaaleille. Nuori mies sanoi sen olevan heidän 
osoitteensa, minkä myöhemmin olen ymmärtänyt valeeksi. Lähdin hänen mukaansa. 
Talossa oli bileet. Ne kestivät yöhön. Oli kesäkuu ja kysyin, voisinko nukkua jossain. 
Sain mennä saunamökkiin rantaan. Yks poika kysyi saako hänkin tulla, koska muut 
aikoivat kokeilla tenttua. Sanoin kyllä. 

Yöllä heräsin, kun hän työnsi peniksensä mun sisuksiin. Olin kauhusta jäykkänä. Jotenkin 
hän oli saanut housuni pois mun heräämättä. Muistan hänen liikkeensä kuin unikuvana, 
ylös ja alas, kuin hän olisi ollut joku kone tai haamu ja pelko ja kipu lamautti minut. En 
pystynyt edes huutamaan. 

Myöhemmin elämäni 39-vuotiaana sormilla laskettavien rakkauskokemuksien jälkeen 
sain kohdata mieheni. Hän vihki minut vaimokseen ja loi minusta naisen. Elämä hänen 
päihdeongelmansa kanssa on ollut vaikeaa. Myös oma sairastumiseni skitsofrenia 
affectivaan on ollut vaikeaa, mutta 13,5 vuotta on edetty yhdessä. Muistoissa on paljon 
hyvää, mutta myös pelko ja kauhu ovat olleet usein läsnä ryyppyjensä ja uhoamisensa 
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takia. Hän särkee tavaroita ja uhoaa työkaluilla, mutta ei ole lyönyt minua kuin kerran. 
Hänen puheistaan päätellen hänetkin on raiskattu tyrmäystippojen avulla liftireissulla. 

Elämä jatkuu. 

Noin 16-vuotiaana ensimmäinen työpaikkani oli tavaratalon kemikaaliosastolla. Silloin 
haaveilin avioliitosta ja sain harmikseni ensimmäisen harhani. Ääni käski minua ottamaan 
sormuksen sormeeni. Muka joku arabialainen sormus. Tein sen ymmärtämättäni sokeasti 
harhoissani. Kun havahduin seuraavana päivänä olivat työtoverini jo huomanneet sen 
sormessani ja menetin työpaikkani. 

Sittemmin työelämäni on ollut pirstaleista eli pätkätyötä 35 eri työpaikassa. Mutta 
eläkkeelle päästyäni olen suoriutunut yo-merkantiksi ja käynyt ammmattikorkeakoulua n. 
70 ov. Olen nyt viittä vaille merkonomi. 

Lapsia minulla ei ole. Kaksi aborttia on ollut. Miehelläni on ollut koiria, jotka ovat olleet 
ystäviäni. Minulla oli aikoinaan yksi kissa. Veljen lapset ovat tärkeitä. Olen siis ainakin 
onnellinen täti-rouva.  

13.13 Elämäntarina 13. 

Mitä kertoisin omasta tarinasta. Mielikuva ja kuva sekoittuvat – laiha tyttö uimarannalla, 
punaraitainen pumpuliuimapuku, laihat olkapäät. 

Kuvia lapsuudesta – sadut, mielikuvat, piirustus, tanssi lukeminen. 

Naisten ketju, rakkautta ja vihaa 

Isät – pettämisiä ja pettymyksiä 

- elämäni todelliset miehet 
- itseyttä etsimässä. 

 

Kuvia lapsuudesta 

Muistan diakuvan itsestäni: laiha 5-vuotias punaraitaisessa, roikkuvassa uimapuvussa, 
takana meri ja kalliot. Lapsuuteeni kuuluu paljon tuulisia kesäpäiviä meren rannalla, äidin 
kanssa savesta muovailua ja piirtämistä. Myöhemmin kouluikäisenä piirtämis- ja 
maalaushetket muuttuivat lukemiseen. Kun olin noin kymmenvuotias, muutimme toiseen 
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kaupunkiin. Samassa talossa oli lasten kirjasto. Tuo satujen, mielikuvien ja haaveiden 
maailma on ollut aina minun henkinen kotini. Vuosien aikana se vain on muuttanut 
muotoaan: murrosiässä kirjat vaihtuivat tanssiin ja liikkumiseen ja nyt tänään täyttäessäni 
47 vuotta, liike on yhä enemmän sisäistä liikettä, taiteen ja tieteen rajat sekoittuvat 
minussa. Jotenkin koen, että kaikki lapsuudestani saakka on vahvasti läsnä ja tulee 
näkyväksi myös nykyisyydessäni. Kuva piirtävästä suurisilmäisestä tytöstä on muuttunut. 
Yhtäkkiä muistan myös sen, kuinka opiskeluaikana piirsin ja kuvitin liikunta-aiheisia 
julkaisuja. Piirtävästä nuoresta naisesta tuli mielikuvia tanssiva – ehkä iätön, joskus 
vanha, joskus pikkutyttö - jotakin terapeuttista siinä kaikessa on ollut. 

Tyttöjen ja naisten ketju – rakkautta ja vihaa. Sukuni naiset ovat vahvoja naisia: äitini 
synnytti minut 19-vuotiaana, minua ei oltu suunniteltu tulevaksi. mutta olen aina tiennyt 
olleeni  rakastettu ja äidilleni kaikki kaikessa. Vaikka nuori isäni saikin rukkaset äidiltäni 
ja kiukustuneena yritti järjestää minut lastenkotiin, ei äiti antanut periksi, vaan kaiken 
köyhyydenkin keskellä minulta ei puuttunut mitään 

Elämäni toinen vahva nainen on ollut isoäitini. Molemmat naiset ovat tuoneet elämääni 
paljon iloa, huumoria, lämpöä, hassuttelua kaikesta surusta ja vaivoista huolimatta. 
Molemmilla naisilla on takanaan avioeroa, juopottelevaa miestä, sairautta, 
yksinäisyyttäkin. Joskus nuoruudessani pelkäsin kokevani heidän kohtalonsa. Nyt äitini 
on löytänyt elämänkumppanin vanhoilla päivillään ja tunnen, että hän on vihdoin 
uskaltanut katkaista napanuoran väliltämme. 

Millainen äiti itse olen tyttärilleni? En tiedä voiko kukaan äiti ajatella äitiyttään 
syyllistymättä: olenko rakastanut liian vähän, liikaa, olenko vihannut, olenko 
ripustautunut tai tehnyt tyttäristäni liian riippuvaisia? Miksi  tyttäreni ei ole onnellinen, 
vaikka kaikki on hyvin? Mikä meni kasvatuksessa pieleen, kun kysyin, tyttö on 
ahdistunut ja etsii itseään vielä 20-vuotiaana. Tai miksi adoptiotyttäreni ei selviytynyt 
lapsuutensa traumasta vaikka adoptioveljensä selviytyi. Miksi tämä tyttäreni on niin 
kiinni minussa. Välillä tunnen rimpuilevani kahden tyttäreni välissä. Molemmat  
tarvitsevat minua, vai onko minun rakkauteni muuttunut kaulaa kuristavaksi 
napanuoraksi. Käytetäänkö tässä taas hyväksi? Adoptiotyttäreni on vieläkin, jo 9 vuotta 
minun tyttärenäni olleena, niin mustasukkainen isolle siskolleen, että meidän on tarkkaan 
vältettävä liian intensiivistä keskustelua hänen kanssaan. Meistä kaikista kolmesta 
vanhempi tyttäreni on irrottautumassa, napanuoraa nirhitään jo säie säikeeltä irti! 

Isät – pettämisiä ja pettymyksiä. 

Olin noin 25-vuotias kun biologinen isäni ilmoitti postikortilla tulevansa minua 
tapaamaan. Torstaipäivänä kello 18.00. Muistan sen hetken, odotusta, jännitystä, iloa, 
epävarmuutta. Hän oli mukava mies. Seuramiehiä. Varhaislapsuudestani on hämärä 
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muistikuva siitä, että istuin isäni sylissä. Sitten tuli vuosien tauko. Vain epäsäännöllisesti 
ja joskus jopa ulosoton uhalla, tippuvat elatusmaksut muistuttivat minua hänestä. Isä ei 
ollut kertonut minun olemassaolostani muille lapsilleen. Vasta aikuisena he saivat tietää 
minusta. Tunsin tulleeni hylätyksi moneen kertaan. Isä ei koskaan kysynyt mitä minulle 
oikeasti kuului lapsuudessa. Hän kuoli kolme vuotta sitten. Siellä hautajaisissa saatoin 
ensimmäisen kerran olla julkisesti, avoimesti isäni suvun edessä olla isäni vanhin tytär. 
Hautajaissaattueessa. 

Hylättynä, isättömänä olin sopiva uhri isoisäpuolelleni. Hän oli isoäitini toinen mies. 
Hiljainen, luotettava, kiltti. Ja ainoa mies minun varhaislapsuudessani. Muistan yhteiset 
hiihtoretkemme, piirustushetkemme, kaupassa käyntimme. Minä luotin häneen. Hänellä 
oli tapanaan hyppyytellä minua sylissään. Serkkuni Pirjo ei enää saanut olla hänen 
sylissään. Minulla ei ollut isää kieltämässä. Sitten jonakin päivänä, keskellä päiväunia 
tunsin kuinka isoisäpuoleni hyväili sukuelimiäni suullaan. Hän sai minut kiihottumaan. 
Luulenpa, että ennen tuota tapahtumaa, hän oli vähitellen totuttanut minut kosketteluunsa. 
Vielä tänä päivänäkään en kestä, että mieheni hyväilee minua huulillaan nivusista. 
Ruumis muistaa, vaikka minä en muistaisi. 

Myöhemmin muistan hämärässä eteisessä tervetuliaishalaukset, jotka tuntuivat 
vastenmielisiltä. Kouluikäisenä, kun minulla oli mahdollisuus, vältin hänen seuraansa. 
Vuosiksi unohdin sen kaiken, mitä välillämme tapahtui. Minun oli helppo unohtaa sillä 
asuimme toisessa kaupungissa ja tapasimme harvoin. Kun näin hänet viimeksi, noin 15 
vuotta sitten, vanhin tyttäreni oli viisivuotias enkä päästänyt häntä hetkeksikään 
silmistäni. Mutta minä säälin vanhaa ryppyistä miestä. Luulen, että minulla ei olisi mitään 
sanottavaa enää hänelle. Varmaankin hän on ollut kuolleena jo kauan. 

Sitten on vielä isäpuoleni. Hän astui elämääni, kun olin 6 – 7-vuotias. Iloinen, leikkisä 
mies, äidin aviopuoliso.  Mutta avioliitto kesti vain viisi vuotta. Isäpuoleni oli 
tuurijuoppo, joten käyttäytyi väkivaltaisesti humalassa. Muistan peloissani 
värjöttelemisen punaisen täkin alla. En halunnut nähdä mitään siitä, mitä isäpuoleni teki 
äidilleni. Mutta kuulin kyllä vaikka teeskentelin nukkuneeni. Isäpuoleni ei koskaan 
rakastanut minua. Minä olin hänelle yhdentekevä, äitini lisäke. Ehkä olisin ollut valmis 
rakastamaan häntä. Minä ihailin isäpuoltani, mutta hän ihasteli naapurin tyttöä, 
leikkikaveriani. Taisinpa olla mustasukkainen ja aika yksinäinen. Näin jälkeenpäin 
ajatellen hänkin petti minut.  

Tämän jälkeen jotkut nilkit miehet luikertelivat minuun raiskaten tai muuten 
hyväksikäyttäen. Vasta  nyt nelikymppisenä olen antanut sen kaiken itselleni anteeksi, 
mutta en heille. 
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Elämäni todelliset miehet 

Maaliskuun 26. päivä on 25-vuotishääpäivämme. Minä olin 19-vuotias, kun tapasimme. 
Hän ei ollut ensirakkauteni, mutta ehdottomasti elämäni rakkaus. Isolla R:llä. Ei mikään 
maailman paras mies: ei herttainen seuramies, vaan kiivassanainen pessimisti, usein 
kiukkuinen ja erittäin kriittinen. Mutta mies, joka ei ole pettänyt minua, kuten kaikki 
isäni. Hän on elänyt rinnallani, nähnyt ne kolme selkäleikkausta, tukenut silloin, kun olen 
tukea tarvinnut. Ja yhteiselomme on sujunut aina vain paremmin. Yhdessäoloon on alun 
kiihkeyden ja intohimon lisäksi ja tilalle tullut läheisyyttä, hellyyttä ja sanatonta 
ymmärrystä. 

Mutta paljon on myös arjesta tullutta ärtymystä. Vanhaa katkeruutta jostakin 
varhaislapsuudesta. (7-lapsisen perheen keskimmäinen, hiljaisempi kaksosista ja vielä 
joutui elvyttämään omaa kaksoissiskoaan, joka kuoli hänen käsivarsilleen 4 vuotta sitten.) 
Synkkämielinen mies, vastakohta kaikille elämäni spontaaneille, iloluontoisille naisille. 
Itseasiassa juuri iloluonteisuus, puheliaisuus ja hömpsötystaito miestäni kaikissa naisissa 
(hänen naisissaan) eniten juuri ärsyttääkin. Tosin tunnustan olevani hajamielinen ja 
joskus jämähdän kirjoittamaan tai lukemaan sen sijaan, että kulkisin rätin kanssa ympäri 
taloa. Juuri nyt hän makaa keskimmäinen tyttäreni ja poikani kainalossaan ja koko joukko 
katselee televisiota. Iän mukana on hänestä tärkeintä on tulla/olla hyvä isä.  Mutta joskus 
syyllistän häntä siitä, että hän on kovin ankara meille naisille. Meidän pitäisi olla 
’parempia’, mutta poikansa on ’riittävän hyvä’.  

Poikani tulee luokseni ja sanoo: ’äiti halataan!’ Voiko pieni poika olla niin mutkaton? 
Poikani on lapsistani ’helpoin’ ja tuntuu upealta tutustua tällä tavalla pieneen poikaan, 
nähdä hänen kasvavan aikuiseksi, luottaa ja rakastaa. Näen pojassani paljon hellyyttä, 
empatiaa, huolehtimista. Tuota pientä poikaa haluan rakastaa niin, että hän osaa 
tulevaisuudessa rakastaa naisiaan oikealla tavalla, kunnioittaen, ihaillen, rikkomatta 
rajoja. 

Tässä ja nyt – itseyttä etsimässä 

Luulenpa, että ruumiini on reagoinut elämässäni, vaikka en ole aina ollut siitä tietoinen. 
Jälkeenpäin olen pohtinut, miten selkäkipuni ja äitiyteni on kietoutunut toisiinsa. Silloin, 
kun lapset ovat olleet noin 2-vuotiaita, on minulla ollut vakavia selkävaivoja, jotka ovat 
invalidisoineet minut kuukausiksi. Viimeiset kolme kertaa 1990-luvulla olivat 
dramaattisimmat. Jouduin leikkauksiin ja ammattiura oli vaakalaudalla. Näin jälkeenpäin 
ajateltuna vakavat kriisit ovat pakottaneet minut kehittämään uudenlaisia ratkaisuja. 
Tietenkin yksi suurimmista elämän muutoksista oli kehitysmaakokemukseni. Tämä 
kokemus kytkeytyi paitsi elämänarvojen uudelleen muotoutumiseen niin myös lastemme 
adoptioon. Adoptiopoikamme laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja persoonallisuuden häiriöt 
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ovat koetelleet perhettämme ja uuvuttaneet minut äärimmilleen. Myös viimesyksyinen 
virkani menetys on ollut voimia vievä tapahtuma. Aina kuitenkin jälkeenpäin voin löytää 
uusia merkityksiä tapahtuneelle. Uskonkin, että yksikään eletty kokemus ei ole turha, 
vaikka kaikkea ei voi hyväksyä ja monen asian olisi toivonut olevan toisin. 

Selkäleikkausten jälkeen olen opetellut elämään tässä ja nyt. Luottamaan siihen, että 
elämä kantaa, että suoritukset, tehokkuus ja oikein tekeminen ei ole tärkeää. Tärkeää on 
antaa elämän kulkea läpi, kuulla ja nähdä maailmaa, toisia ja itseään.      

13.14  Elämäntarina 14. 

Elämäni 

Nyt aikuisena ymmärrän, että elämäni puitteet ovat syntyneet vanhempieni 
traumaattisesta suhteesta, joten kerron siitä ensin. Äitini on kotoisin pienestä mökistä, 
Karjalasta. Hänellä oli voimakastahtoinen uskovainen äiti ja hissukka isä. He joutuivat 
evakkoon Länsi-Suomeen äidin ollessa nuori. Isäni on savolaisen isäntämiehen ja 
piikatytön yhdynnän tulos. Isäni oli komea ja naisten rakastama jo sotaan joutuessaan. 
Isäni ja äitini olivat ihastuneet toisiinsa välirauhan aikaan tansseissa. Kihloihin ja 
naimisiin heidät pakotettiin, koska lapsi oli tulossa. Isä vammautui sodassa päähän ja 
makasi kuolleiden kasassa kaksi päivää ennekuin joku huomasi hänen olevankin 
hengissä. Sota oli siis perheellemme todellinen trauma. Nuorikko tuotiin pieneen 
yksihuoneiseen mökkiin, jossa asui isoäiti, isän äiti ja kaksi isän enoa. Voi vain kuvitella 
kuinka hankalaa nuorella naisella tuossa ympäristössä oli. 

Minä synnyin neljäntenä lapsena v –57. Muistan itseäni vanhemman siskoni inhonneen 
minua. Hän jätti minut häkkisängyn alle jumiin, josta kotiapulainen (naapurin tyttö) minut 
pelasti. Nyt ajattelen siskoni olleen ehkä aiheestakin mustasukkainen uudelle lapselle. 
Toinen tätä siskoa kolme vuotta vanhempi sisko oli kaunis, siro, luonnonkiharatukkainen. 
Veljeni on esikoinen, kolme vuotta vanhempaa siskoani vanhempi. Hän oli selvästi 
perinyt isäni ulkonäön. Toiseksi vanhin sisareni taas oli jykevärakenteinen. Hänellä oli 
piikkisuorat hiukset, kulmikkaat kasvot ja voimakas tahto. Hän oli äidin kanssa 
törmäyskurssilla jatkuvasti. Isän äiti asui meillä syytingissä. 

Voimakas muisto lapsuudesta on ensimmäinen polkupyöräni. Sain sen ehkä 5-vuotiaana. 
Äiti oli tavoittanut isän uskottomuudesta ja lähtenyt vanhempiensa luo toiselle 
paikkakunnalle. Pyörä oli lahjus minulle, jotta olisin kunnolla. Äiti tuli takaisin. 
Seuraavana vuonna syntyi pikkusiskoni. Elämämme oli vaihtelevaa, vain viinanjuonti 
viikonloppuisin oli varmaa. Isällä oli paljon ryyppykavereita. 
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Tapanin aamuna meillä lämpesi sauna jo viideltä. Jos isä ei ollut lämmittämässä, sen teki 
joku naapuri. Miehiä oli tupa täynnä ja viinapullot pöydän jalan vieressä. Rivot puheet ja 
tyttöjen taputtelu kuuluivat tapoihin. Minä olin niin poikamainen (ja poikaahan minusta 
oli toivottukin), että sain olla rauhassa. Yleensä minut hätyytettiin pois, koska kuuntelin 
jutut ja kerroin sopimattomissa paikoissa. Vakoilu ja viinan laimentaminen olivatkin 
selkäsaunan syitä enne kouluikää. 

Sotainvalideille hankittiin lomapaikka. Perheemme rakensi sitä ja vanhempani olivat 
isäntä ja emäntä siellä vuosikausia. Paljon ihmisiä, viinaa ja taistelua. Tehtäväni oli pitää 
pelokas pikkusiskoni poissa aikuisten jaloista ja äiti hengissä. Minulla on selvästi huono 
päivä tätä kirjoittaessani. Muistan kaikkea paskaa… Lomapaikkaan liittyi myös mukavia 
asioita. Sain jutella, olla muualta tulleiden kanssa ja elämänpiirini laajentui. Olin 
hyväksytty itsenäni eikä minun tarvinnut olla koomikko tai muuten yleismukava. 

Pienviljelijän lapsena opin tekemään töitä ja myös lintsaamaan. Kun oli liukas 
liikkeissään, pääsi helpommalla. Isoilla sisaruksillani oli pahoja ongelmia 
vanhempiemme kanssa. Ne ratkaistiin selkäsaunoilla ja viikkokausia kestäneillä 
kotiaresteilla. Meillä kaikilla oli pelkoja. Minä pelkäsin pimeää. Lapsuuteeni kuuluivat 
myös seksileikit. Normaalin raja varmaan ylittyi, kun mittailin 17-vuotiaan veljeni 
erektioita. 

Olin jo pienenä oppinut, että olen paha, huono ja ilkeä. 

OMA ELÄMÄNI 

Synnyin Itä-Suomessa kesällä –57. Veljeni oli silloin 11-vuotias ja kaksi sisartani 8- ja 5-
vuotiaita. Vanhempani olivat 31- ja 33-vuotiaita. Isä oli lehtolapsi ja äiti evakko. Elanto 
hankittiin pientilaa viljelemällä ja pientä puusepän verstasta hoitamalla. Muistan 
pitäneeni aina eläimistä ja olleeni navettahommissa aika taitavakin. Pikkusiskoni syntyi –
62, olin silloin 4,5-vuotias. Hän oli perheemme keskipiste jonkin aikaa. Viina ja vieraat 
naiset jäivät isältä vähäksi aikaa. Olin puhelias, nenäni joka paikkaan pistävä, 
haasteellinen lapsi. Opin käyttämään tietojani vanhempiani, lähinnä isääni vastaan. Sain, 
mitä halusin eli polkupyörän ja paljon vapautta. Turvaa en saanut, vaan roolini oli 
suojella äitiä ja pikkusiskoa väkivallalta. Selkäsauna oli vallitseva rankaisumenetelmä. 
Itse sain valita, heti, vai myöhemmin – minä yleensä pakenin ja selvisin välillä 
rankaisutta liukkaan kieleni ja kovan ääneni ansiosta. Rankaisun sai esim. viinan 
laimentamisesta, mummon karkkien varastamisesta, meidän asioiden kertomisesta 
naapureille eli valehtelusta tms. Pikkusiskon hoitaminen ja sen kanssa leikkiminen kuului 
minun hommiini. Kerran leikin, että hän on vanki ja sidoin sen puuhun ja karkasin 
naapuriin leikkimään… Karjasta luopuminen oli minulle tosi vaikeaa. 
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Me muutimme kaupunkiin Etelä-Suomeen minun täyttäessäni 12 vuotta. Isä oli 
sotainvalidi eikä hakenut mitään työtä kaupungista, äidillä taas oli kaksi työtä. Minun 
oletettiin hoitavan talouden!!! Elämä kotona kerrostalossa oli lähinnä helvettiä, joten olin 
mielelläni siskoni luona naapurikunnassa. Hän oli viimeisillään raskaana, kun lankomies 
aloitti minun kopeloimiseni. Olin kauhuissani. Tein kaikkeni, ettei minun olisi tarvinnut 
mennä heille, mutta vanhempani pitivät minua ’helvetin laiskana, joka ei viitsi edes 
sisartaan auttaa’. Sisaren poika syntyi toukokuussa ja oli usein auttamassa vauvan 
hoidossa. Illat, jolloin sisareni meni nukkumaan jo 7 – 7.30 olivat kamalia. Jos menin itse 
nukkumaan tai lukeman sänkyyn, tuli lanko kopeloimaan minua enkä pystynyt 
suojautumaan. Oli parempi pysyä nojatuolissa tai ei missään. Jos paetessani kaadoin 
lampun tai jotain, säntäsi sisareni moittimaan, että herätän vauvan ja saan kyllä 
nukuttaakin sen ja mitä miehen vanhemmat alakerrassa ajattelevat tällaisesta yöllä 
rymyämisestä. Oli heidän luonaan mukavaakin. Sain jäädä viikoksi hoitamaan vauvaa, 
kun he olivat reissussa. Mieleistä vastuuta hoitaa kolmen kuukauden vanhaa vauvaa. Olin 
jatkuvasti myös heidän kesämökillään. Jokaisena viikonloppuna viinalasti, vaimo, vauva 
ja minä järven rannalle. Minulle tarjottiin lonkeroa, kaljaa, viiniä, helmeilevää, viinaa… 
Vain nynnerö jätti ottamatta. Minun täytyi myös saunoa heidän kanssaan ja jos 
kieltäydyin, niin siskoni syytti kiukuttelusta. Lankoni kehui rintojeni kasvua jne. Siskoni 
tuntui mieheensä rakastuneelta ja sokealta. Keittiönurkkaus oli mökin vaarallisin paikka. 
Siellä joutui armotta takaapäin tulevan tissinpuristajan kouriin. Huusin usein, että IRTI. 
Kerran purin häntä niin pahasti käsivarteen, että poskihampaittenkin jäljet olivat selvästi 
näkyvissä. Siskoni oli kauhuissaan käytöksestäni. – Viikko sitten, kun puhuimme asiasta, 
siskoni ilmoitti, ettei sellaista ollut koskaan tapahtunut. Hänellä ei ole ollut pienintäkään 
aavistusta. – 

Onneksi ihmiset kasvavat, niin minäkin. Seuraavana kesänä olin piikana muussa 
perheessä. Sisaren poikani sai pikkusiskon. Minusta tuli kummi. 15-vuotiaana olin koko 
kesän piikana opettajani kesämökillä. Sitten sain kesätyötä rakennussiivoojana. Koulu, 
jota kävin, oli uskovaisen veljeni valitsema tyttökoulu. Tuplasin keskikoulun viimeisen 
eli viidennen luokan. Sen uusittuani jäin kesän jälkeen raksalle, kai vakituiseen työhön ja 
menin iltakoulun lukioon. Lukiossa ystävystyin ja tutustuin tulevaan mieheeni. Meillä oli 
mukavaa yhdessä muiden nuorten kanssa. Elämä oli elämisen arvoista.  

Tutustuin tulevaan anoppiini. Hän käveli perheensä ja minun ylitseni mennen tullen. Enkä 
kelvannut millään tavoin. Purin kihlauksemme. Olin taas piikana, nyt veljeni kahta 
pikkupoikaa hoitamassa. Veljeni lopetti työsuhteen epäillessään minun huoraavan 
tyttöystäväni kanssa, kun sänky on aina leveänä… Onni onnettomuudessa pääsin 
lastenohjaaja koulutukseen ja kesätöihin seurakunnalle. Armaani sai minut 
vakuuttuneeksi suhteemme mahdollisuuksista ja olin rakastunut häneen uudelleen.  
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Menimme kaikkien kauhuksi naimisiin lokakuussa –76. Olin 19-vuotias ja mieheni 20. 
Kirjoitin ylioppilaaksi –77. Muutimme uuteen kaupunkiin seuraavana syksynä, mieheni 
opiskelemaan ja minä hänen enonsa perheeseen piiaksi. Vuonna –78 pääsin lastenkotiin 
harjoittelijaksi, myöhemmin yökön sijaiseksi ja vakinaiseen työsuhteeseen yötyöhön. 
Puoliso opiskeli ja minä tein työtä. Yhdessä vierailtiin niin hänen kuin minun sukuni 
luona. Vanhempani olivat eronneet 30-vuotisen sotansa jälkeen. Miehen suku moitti 
minua, mutta luulin ohittavani haavottumatta turhat puheet. 

Vuonna 1980 syntyi esikoisemme. 1982 pääsin lastenhoitaja koulutukseen näppärästi 
yhtä aikaa miehen armeijan kanssa. Töitä sairaalassa ja lastenkodilla vuorotyötä 
ohjaajana. Vuonna 1985 sain lastenhoitajan viran päiväkodin pienten puolella. Seuraavat 
lapsemme syntyivät –87, -89 ja –91. Koko elämämme on ollut työntekoa, mutta nykyään 
yleensä mieleistä. Masennusdiagnoosi tehtiin minulle –99 ja samalla sairaalakeikalla 
muistin hyväksikäyttökokemukseni. Elämänkertaani kirjaama hyväksikäyttö ei ole ainoa, 
mutta se on traumaattisin. Sille en mahtanut mitään. Olen tottunut päättämään niin 
kehostani kuin teoistani, joten nöyrtyminen tämän todellisuuden edessä on ollut vaikeaa. 
Uuden rakentaminen vanhaa kohtaamatta osoittautui voimat hukkaavaksi reitiksi. 

TÄMÄN ON AUTETTAVA MINUT TASAPAINOON!!!!! 

13.15 Elämäntarina 15. 

Elämänkertani  

Synnyin sodan aikana maaliskuussa 1944 luovutetun Karjalan alueella, jonne olimme 
palanneet Itä-Suomesta lyhyen evakkotaipaleen jälkeen. Perheeseemme oli syntynyt 
vuonna 1941 kuollut poika ja vuonna 1942 vanhin veljeni. Isä oli sodassa ja ehti juuri 
tulla lomalle, kun aloin syntymään. Lomat olivat kolmen kuukauden välein, joten sain 
nimeni kolmen kuukauden vanhana, kun isä taas oli lomalla. Asuimme isän äidin 
mökissä, kunnes oli taas lähdettävä evakkoon kesäkuussa 1944. Isän äiti oli ollut erittäin 
väkivaltainen äiti isälleni, mutta ilmeisesti yritti hyvittää sen veljelleni, josta tuli 
mummon lempilapsi. Mummoni tuli hyvin toimeen miniänsä kanssa, koska tämä jousti 
kaikessa, kuten myöhemmin miehensäkin kanssa. Mummosta muistan hänen rujon 
ruumiinsa ja hurjat juttunsa. Mummolla oli kyttyrä selässä ja hän oli kiivasluontoinen ja 
puuttui toisten asioihin, mitä isäni ei sietänyt panematta välejään poikki äitinsä kanssa 50-
luvulla.  

Evakkoon läksimme äidinäidin kanssa. Äidinäiti oli sitten kanssamme kuolemaansa 
saakka vuonna 1961. Minä olin tämän mummoni lempilapsi. Hän on ainoa ihminen 
maailmassa, joka on sietänyt minua solvaamatta.  
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Olimme evakkotaipaleella aluksi Länsi-Suomessa. Maalaistalosta perheellemme oli 
annettu yksi kamari. Siellä äiti yritti pitää kaksi pientä lasta hiljaa, jotta talon 
vanhapiikaemäntä ei olisi häiriytynyt. Evakkomatkaa muisteltiin usein tuntien 
jonkinasteista katkeruutta vastaanottajien sydämettömyyden vuoksi. Olihan asemalla 
kuulunut kommentteja, että ihan nuo ovat ihmisen näköisiä nuo karjalaiset. Muutimme 
Länsi-Suomesta Etelä-Suomeen, jonne isä pääsi tehtaalle töihin. Nuorempi veljeni syntyi 
siellä 1946. Kun minä synnyin, oli vanhempi veljeni vuosi ja 8 kuukautta vanha ja oli 
mustasukkainen minulle. Kun nuorempi veljeni syntyi olin juossut pitkin parakkia, jossa 
kotimme oli ja huutanut riemuni kaikille, että meille tuotiin viikon vanha vaavi! Näistä 
ajoista en muista vielä mitään, mutta lasten lailla pyysin usein kertomaan, mitä olin tehnyt 
pienenä. Isä kertoi tarinaa, kuinka perheen naisväki ei saanut minun kaksivuotiskiukkuani 
hiljenemään, jolloin hän oli ottanut remmin ja antanut siitä, niin jopa oli tyttö hiljentynyt. 
Etelä-Suomen ajoilta on kaksi valokuvaa, joissa olen tosi vakavannäköisenä, toisessa 
kuvassa kadulla lapaset suussa, kun niin kovasti pelotti. 

Äiti lähti työelämään mukaan ja mummo hoiti lapset. Etelä-Suomesta muutimme Pohjois-
Suomeen, jonne vanhempani olivat saaneet työpaikat molemmat juomatehtaalle. Näistä 
ajoista muistan jo jotain. Asuntomme oli tehdastalossa kolmannessa kerroksessa. 
Ensimmäisessä kerroksessa oli tehdas ja varasto ja toisessa kerroksessa yleinen sauna, 
jossa näin joskus kuppaustakin. Asuntomme käsitti keittiön ja kammarin, josta en muista 
mitään, mutta varastohuoneiden vieressä oli vanhempieni makuuhuone: pimeä 
varastohuone, jonka lattialla oli patjat. Sänkyjä en muista olleen ja ehkä pieni ikkuna 
katonrajassa, joka oli verhottuna koko ajan. Sitten siellä oli vielä pimeä komero, jonka 
oven saattoi laittaa käännettävään linkkuun ulkoapäin. Sinne minut laitettiin, jos 
kiukuttelin. Muistan ainakin kerran tulleeni pois kesken arestin, kun olin saanut pelosta 
hysteeriset voimat ja potkaissut oven auki.  

Mitään insestiin viittaavaa en tuolta ajalta muista. Isä laittoi meitä hyviin piiloihin, kun 
leikimme, mutta olimmeko isän kanssa yhdessä ’piilossa’ en muista. Joskus alapäätäni 
kirveli, mutta muistoissani yhdistin sen kovakouraiseen saunottajaan, joka pesi alapäätäni 
saippualla. Jos insestiä tapahtui varhaislapsuudessani, oli siihen mahdollisuus siellä 
makuukomerossa, koska mummo työskenteli keittiössä eikä tullut äidin ja isän 
yksityiselle alueelle. Tuohon aikaan kävin Pelastusarmeijan pyhäkoulussa ja se oli 
todellinen pelastus, koska mummo kävi sunnuntaisin kirkossa ja äiti nukkui puolille 
päiville. 

Pohjois-Suomessa asumisen ajoilta muistan lämpimät vaput, jolloin sain olla polvisukissa 
ja nilkkaremmi kengissä ensimmäisen kerran. Muistan ihanat possumunkit, joita täti 
paistoi kioskissa. Istuskelin kioskissa syöden munkkeja tai vain haistellen ihanaa rasvan 
tuoksua. Välillä istuin tehtaalla ja katselin naisten työtä talouskaljapullopesulassa ja 
nukahdin istualleni koneiden tasaiseen lonksutukseen. – Siellä asuessamme rakastuin 
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parikin kertaa: naapurin pojan vaaleaan kiharapäähän ja erääseen toiseen, jonka kanssa 
keskustelimme syvällisesti nielurisoista! Halusin antaa suukkoja hänelle, mutta äiti näki 
sen kodin ikkunasta ja kutsui minut sisälle ja antoi valistusta, että poikien pussaaminen on 
erittäin rumaa. En saanut kuitenkaan sillä kertaa selkääni, kun lupasin, etten milloinkaan 
pussaile poikien kanssa. Lääkärileikeistä tuli selkäsauna, kunhan isä oli ensin käskenyt 
riisua vaatteet ja katsoa tarpeeksi veljeäni ja sitten tuli selkään paljaalle pyllylle ja lopuksi 
kädet kaulaan ja anteeksipyyntö. Eikä saanut olla vihainen, ei ainakaan omalle isälle. 
Miksi isän kanssa sai leikkiä, muttei lasten kanssa? 

Tuohon aikaan näin painajaisia, kuinka jokin paha ajoi takaa, enkä päässyt kouluun. 
Toisessa unessa menin käymään joen toisella puolella siltaa pitkin ja kun tulin takaisin, 
vanhempani olivat joko kuolleet tai olivat ikivanhoja kuolemaisillaan ja kaikki oli 
muuttunut. Itkin usein herätessäni. Asuinkaupungissamme näki vielä sodan vaurioita: 
paljon raunioita, joissa lasten oli jännittävä leikkiä ja löytää pieniä aarteita. Tuohon 
aikaan sain päähäni, että olen ottolapsi, adoptoitu jostain. Vanhempani eivät olleet oikeita 
vanhempiani. Vasta 12-vuotiaana minun oli pakko myöntää, että olin isän näköinen, siis 
sittenkin hänen tyttärensä!  

Pääsin veljeni mukana kouluun kuunteluoppilaaksi. Opin nopeasti tekstit lukukirjasta 
ulkoa ja olin lukevinani tunnilla. Isä järjesti laskukilpailuja veljelleni ja minulle ja veljeni 
harmiksi minä voitin. Olin myös innokas esiintymään kotona. Lauloin ja leikin iltojen 
iloksi, eihän ollut televisiota. Osasin virkata ja kutoa ennen kouluikää ja mummo neuvoi, 
miten siivotaan tarkasti. Meillä kävi isän ja äidin vieraita. Istuin pöydän alla liinana 
hapsujen piilossa ja kuuntelin aikuisten juttuja, kun he joivat Vinettoa ja pelasivat korttia. 
Isä joi myös miesporukassa itsensä aivan känniin. Olimme joskus saunassa piilossa isää, 
kun hän tuli juomaretkiltään. Vaikka en muista isän aggressiivisuutta, oli äidillä sääressä 
arpi, johon isä oli heittänyt ison rauta-avaimen. 

Kahden viikon kesäloma vietettiin mummon luona Keski-Suomessa. Sen ajan isä kesti 
äitiään. Junamatkat olivat jännittäviä ja toivat vaihtelua elämään. Vuonna 1951 myös 
perheemme muutti Keski-Suomeen ja asuimme aluksi isän serkun omakotitalon 
nurkkahuoneessa, kunnes miehet saivat yläkerran valmiiksi. Taas piti varoa metelin 
aiheuttamista, koska äänieristeet olivat huonot. Perheemme tilannetta sävytti tunne, että 
meidän porukka ei ollut mitään. Serkku oli jotain, kun hänellä oli kuorma-auto ja oma 
talo (joskin velkainen). Isällä ja äidillä oli pelko, ettemme vaan tehneet mitään pahaa 
toisille lapsille. Meille jos joku teki, se ei ollut vaarallista. Kunhan kukaan ei vain pääsisi 
valittamaan! Koska asuimme koko ajan pienessä asunnossa, josta kuului naapuriin ja 
koska mummo asui meillä, se rauhoitti tilannetta, elämäämme, koska aina oli tärkeää, 
mitä toiset ajattelivat. Mitä minä ajattelin pimeässä komerossa ja ollessani pilkan 
kohteena ja pelon vallassa, sillä ei ollut mitään väliä. Sehän oli kurissa kasvamista. 
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Aloitin kouluni. Olin hyvä oppilas ja vanhemmat saattoivat syystä olla tyytyväisiä. 
Veljeni oli jäänyt oppikoulun ensimmäiselle luokalle, joten minun piti pärjätä, etten 
tuottaisi häpeää. Työläispiireissä helposti hymähdettiin, jos joku yritti saada korkeampaa 
koulutusta ja jos epäonnistui. Muutimme asumaan juomatehtaalle yhden huoneen ja 
keittiön asuntoon. Siellä oli vinttihuone, jossa saatoin kesäisin asustaa. Sain vähän 
yksityisyyttä ja mahdollisuuden antaa mielikuvituksen lentää. Kaksitoistavuotiaana 
heräsin keittiössä aamulla, kun veljeni nosti yöpaidan kaulusta katsoakseen orastavia 
rintojani. Kasvatukseni jatkui nyt enimmäkseen viikon pituisin arestein, jonka sain 
kerrankin, kun olin tyttökaverin kanssa laskemassa puistossa liukumäkeä pojan kanssa. 
Minulla ei ollut koskaan monia ystäviä, mutta yleensä yksi oli. Vanhempieni mielestä 
kaikki kaverit olivat huonoja ja villitsivät minua pahaan.  

Tehtaan omistaja vaihtui ja meidän piti muuttaa taas parin huoneen puutaloasuntoon. 
Siellä isäni alkoi ahdistella minua seksuaalisesti. Hän halusi ihan kaikkien nähden 
koitella, ovatko rintani kasvaneet. Isä puhui varsinkin miespuolisille vieraille ivaten 
karvankasvustani. Isän suukottelun olin lopettanut jo aiemmin, kun hän oli työntänyt 
kieltänsä suuhuni. 

Äiti halvaantui vuonna –61 neljä kuukautta äitinsä kuoleman jälkeen. Kun koulu loppui 
keväällä, otimme äidin kotiin ja sain alkaa harjoittaa toiveammattiani, sairaanhoitoa 
kokopäiväisesti. Kolmena aikaisempana keväänä olin lähtenyt lapsenpiiaksi koko kesäksi 
kotoa pois, mutta nyt en suunnitellut minnekään menoa, vaan hoisin äitiä ja kotia koko 
kesän. Heinäkuun 19. päivänä isä antoi minulle rahaa ja kehoitti lähtemään iltamiin, kun 
en ollut koko kesänä käynyt missään. Se tanssireissu muutti elämäni. Tapasin elämäni 
miehen, jonka kanssa aloitimme tiiviin seurustelun. Se ei sopinut vanhempieni 
suunnitelmiin. Mummo oli järjestänyt minulle lukurauhaa pienessä asunnossamme, mutta 
nyt ei kukaan auttanut. Isä sanoi, että joudat tiskaamaan, kun joudat juoksemaankin. 
Kaiket päivät perheeni pilkkapuheena oli minun sulhaseni vaatetus ja olemus. 
Seksuaalisuuteni herääminen sai äidin vihantunteet nousemaan esiin. Hän purki vihaansa 
hakkaamalla jenkkikassia, jonka sanoi kuvittelevansa olevan minä. Olin 
hiekkalaatikkokomppaniassa ja rippikoulussa oppinut, että esiaviolliset suhteet ovat 
syntiä ja niinpä halusin mennä poikaystäväni kanssa naimisiin, koska en halunnut elää 
synnissä, enkä voinut kuvitella, että voisin ottaa ketään muuta, kun olin ollut hänen 
kanssaan. Olin hoitanut senhetkisen parhaani mukaan kodin, äidin, koulun ja seurustelun, 
mutta seuraavana vuonna olin kesän töissä tehtaalla ja erosin syksyllä koulusta ja menin 
lokakuun 6. päivä naimisiin vanhempieni luvalla 18-vuotiaana 24-vuotiaan muurarin 
kanssa. Koko seurusteluni ajan sulhaseni oli raitis ainakin minun kanssani, mutta 
kuuliaisia edeltävänä iltana hän lähti juopottelemaan työkaverinsa kanssa. Annoin itkien 
sormuksen takaisin hänelle, koska en halunnut juoppoa miestä, mutta hän pisti sormuksen 
takaisin sormeeni ja vei minut kirkkoon, jossa pappi puhui, että piti antaa anteeksi 7 
kertaa 77! 
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Anteeksiantoa sai sitten harjoitella seuraavan 37 vuoden aikana. Isästä pääsin vähän 
etäämmälle. Kävin kuitenkin aluksi päivittäin kotona ja jatkoin siivoamista ja auttamista. 
Kun sitten kuukauden kuluttua olin heti raskaana, otti oma perhe vähän kerrassaan sijan 
elämässäni ja koton käyminen oli vain ikävä velvollisuus. Olin mielettömän rakastunut 
mieheeni vielä kahden vuodenkin kuluttua, mutta mieheni henkinen sairaus alkoi ilmetä 
siinä, että hän työnsi minua pois luotansa. Olin masentunut esikoiseni syntymän jälkeen, 
mutta paranin jonkinlaiseen kuntoon noin vuoden sisällä (tai jälkeen). Ensimmäiset neljä 
vuotta olivat taloudellisesti tiukkoja. Kävin sairaanhoitajakoulua ja mieheni oli paljon 
työttömänä. Poikani oli ollut seimessä, mutta sairasteli usein ja silloin oli hyvä, että isä 
saattoi hoidella työttöminä kausina. Ei ollut rahaa viinaan ja se oli hyvä, sillä sain pitää 
raittiin miehen enimmäkseen. Kun mieheni joi joskus juhannuksena maalla kotonaan, ei 
hänestä ollut iloa eikä suruakaan. Hän istui pöydän ääressä ja luki sanomalehteä ja minä 
tanssin appiukon kanssa. 

Mieheni oli ottanut nuoren vaimon voidakseen kasvattaa mieleisekseen, mutta 
ensimmäinen takaisku tälle pyrkimykselle tuli, kun osoitin itsenäisyyttäni tekemällä 
päätöksen liittyä toiseen kirkkokuntaan 24-vuotiaana. Iloitsin siitä turvallisuuden 
tunteesta, jonka koin hengellisen elämäni elpymisen myötä. Siinä, missä iloni lisääntyi, 
mieheni koki tappion tunteita: hän ei ollutkaan enää elämäni ainoa palvonnan kohde. Olin 
elänyt vain perheelleni. Ei ollut muita ihmissuhteita kuin entinen perheeni ja mieheni 
perhe. Ennen kääntymystäni olin saanut toisen pojan. Nyt sain paljon ystäviä uudessa 
seurakunnassani, jossa aloin aktiivisesti toimia. Taloudellinen tilanteemme oli helpottunut 
ja miehelläni oli varaa häipyä välillä kapakkaretkille ja niiden jälkeen sain kuulla 
moitteita ja muulloinkin. Mieheni oli mustasukkainen ystävilleni eikä halunnut ystävystyä 
heihin.  

Elämä sujui jotensakin. Oli vaikeuksia lasten kanssa. Käytiin kasvatusneuvolassa ja 
keskusteltiin ongelmista. Mutta ongelmat lisääntyivät vuonna –73, kun aloimme rakentaa 
omakotitaloa. Mieheni vaipui syvään masennukseen, josta toipui kolmessa kuukaudessa, 
mutta lopetti lääkkeiden oton heti, kun voimat elpyivät. Talo saatiin tehdyksi seuraavana 
vuonna, mutta mieheni aggressiivisuus alkoi olla jokapäiväistä. Hän oli liittynyt 
kommunistiseen puolueeseen ja oli poliittisesti kovin jyrkkä. Sain kuulla moitteita ja 
syytteitä jopa Vietnamin sodan vuoksi. Meidän perheessä ei puhuminen loppunut, kun 
muuten niin hiljainen mies käännytti minua joka aamu Kansan Uutisten innoittamana. 
Viinan käyttö lisääntyi ja haittasi perhe-elämää varsinkin, kun mieheni jäi allergian 
vuoksi eläkkeelle 80-luvun taitteessa.  

Mummoni oli eronnut 21 avioliittovuoden jälkeen ja kun oma avioliittoni oli kestänyt 20  
vuotta, minulle tuli halu lopettaa tämä kärsimys, johon olin tiennyt joutuvani naimisiin 
mennessäni. Olin loppuun palanut valvoessani joka viikko sädesairaalassa ja lisäksi 
mieheni haukkui ja valvotti ryyppyöidensä takia lisää. Yritykseni irtaantua mieheni sai 
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minut perumaan lupaamalla lopettaa juomisensa. Tulin kotiin ja raivostuin itselleni, kun 
mieheni osti kahden viikon kuluttua konjakkipullon vanhimman poikamme kihlajaisten 
kunniaksi. 

Päätin seuraavaksi elämistä mieheni ehdoilla. Koska hän aina valitti, etten keskustele 
hänen kanssaan yöllä, vaan haluan silloin nukkua, sanouduin töistä irti kysymättä lupaa 
mieheltäni. Strategiani oli seuraava: kun näin, että miehelläni oli tulossa ryyppy-yö, en 
yrittänytkään käydä nukkumaan, vaan keskustelin hänen kanssaan. Kello 23 mieheni 
tuijotti minua ja sanoi:’ Mitäs kyttäät! Painu nukkumaan!’ Mikään ei ollut hyvä! Halusin 
olla kotona lasten takia. Mutta 80-luvun hoitajapulan vuoksi keikkailin suurin piirtein 
puolet ajasta. Mieheni mielestä olin työtä vieroksuva ja hän jaksoi muistuttaa siitä minua 
päivittäin. 

Seuraavaksi kokeilin perhepäivähoitajan työtä (mieheni luvalla!). Oli hieman jännittävää 
aamulla, kun mieheni törttöili kello 6 vielä täydessä seilissä ja lapset tulivat kello 6.30. 
Sen viiden vuoden aikana, jonka tein perhepäivähoitajan työtä, en joutunut kuitenkaan 
häpeämään miestäni lasten aikana, kun selitin lapsille, että mieheni on eläkkeellä ja 
tykkää nukkua pitkään. Sain vielä yllätyksekseni kolmannen lapsen vuonna –84. 

Vuonna –88 mittani mieheni kanssa täyttyi. Kello 3 saunan lauteilla katsoin 
tolkuttomassa humalassa olevaa miestäni, joka jaksoi kerta kerran jälkeen haukkua 
minua, uskoani, sukuani, ystäviäni ja harrastuksiani ja kysyin itseltäni, onko minun 
pakko. Ei totisesti! Seuraavana päivänä vein harkinta-ajan alkamispaperit 
oikeusaputoimistoon ja sain kuin sainkin avioeron aikaiseksi lokakuussa. Harkinta-ajan 
asuin kotonani ja sain nyt sellaista kohtelua ensimmäisen kerran moneen vuoteen, mitä 
pitäisi aviopuolisoiden välillä olla. Mieheni osti jopa korun! Hänen mielestään minusta ei 
ollut mihinkään, mutta niin vain tilasin muuttoauton ja vein kamppeeni ja 4-vuotiaan 
tyttäreni toiselle paikkakunnalle. Juuri kun sain kotini järjestettyä alkoi eroahdistus 
itkettää. En osannut hakea apua ulkopuolisilta. Ystäväni ajattelivat, että nythän asiat ovat 
hyvin, kun pääsin eroon juoposta miehestäni, niinpä soittelin miehelleni ja vesitin koko 
avioeron ja menimme maaliskuussa –89 uudelleen naimisiin 45-vuotispäivänäni. 

Uusi yritys oli ihanaa puoli vuotta, mutta sitten mieheni palasi entisiin haukkumisiinsa 
paitsi yövalvottamisia ei enää ollut. Mieheni masennus uusi –98 vuoden lopulla. Hän oli 
kokenut paljon menetyksiä: kommunismi romahti, äiti kuoli, kotitilan lunastus huolestutti 
ja minä asuin taas kerran poissa kotoa. Tyttäremme asui isänsä kanssa ja oireili 
murrosikänsä vuoksi. Tyttäreni ei suostunut tulemaan pieneen asuntooni asumaan joten 
yhden alkoholi- ja lääkeainemyrkytysviikonloppusairaalahoidon jälkeen palasin taas 
kerran hoitamaan kotiani ja perhettäni. Pojat asuivat jo omissa avoliitoissaan. Mieheni 
alkoi puhua itsemurhastaan maaliskuussa. Sain hänet sairaalaan hoitoon. Taistelin 
tyttäreni kanssa ja söin mielialalääkkeitä, kun kaikessa tässä mylläkässä oli unettomuus 
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alkanut vaivata. Tosin oli ollut myös positiivista stressiä: halusin käydä lukion loppuun ja 
luin yötä päivää aikuislukiossa. – Syyskuussa mieheni kotiutettiin avohoitoon ja heti 
viikon kuluttua hän hirtti itsensä. Kaikesta kauheudestaan huolimatta pääsin vapauteen 
37-vuoden ongelmastani! Nyt sain tukea kriisikeskuksesta, ystävistä, mutta en mieheni 
sukulaisista. 

Menin kriisikeskukseen viime syksynä, kun alakuloinen mieliala ei hellittänyt. Nyt 
tunnustin ensi kerran, että se mitä muistin isäni minulle tehneen, on kenties sittenkin 
vammauttanut sieluani. Isäni kuolinvuoteella kysyin, oliko hän kiusannut minua pienenä, 
kun ujostelin häntä. Hän kielsi kiusanneensa. Järkytyksekseni sain kuulla, että ”sovussa 
myö se tehtiin, sie ja mie. En mie koskaan pakottanut.” Nyt tässä taistelen, että pääsisin 
tasapainoon tämän tiedon kanssa, tiedon, jota veljeni eivät usko. Tiedon, joka sai minut 
tuntemaan itseni syylliseksi ja saastaiseksi ja taas pakottaa vatsanpohjaa.      

13.16 Elämäntarina 16 

Historian tuotteet – me pienet selviytyjät 

Olen historian tuote – oman henkilöhistoriani. Katsellessani vanhoista valokuvista 
isänäidinäidin ja isänäidinisän vakavia kasvoja ymmärrän, että olen yksi lenkki tässä 
sukupolvien jatkumossa. Oman nukkuvan lapseni rauhallisia kasvoja ihaillessani voin 
olla varma, että tämä jatkumo etenee eikä pääty minuun. 

Olin syvällä sisimmässäni surullinen lapsi. Ymmärrän sen vasta nyt aikuisena. 
Naamionani olivat iloiset kasvot, mutta sisälläni tyhjyys eli omaa, harmaata elämäänsä. 
Jo 4-vuotiaana minusta tuli sovittelija. Näin isäni raiskaavan äitini ja tällöin päätin olla 
äitini suojelija sekä sovittelija isän ja äidin välillä. Muistan, kuinka kouluikäisenä 
erilaisissa perhejuhlissa pelkäsin seurauksia, jotka tulisivat eteen juhlien jälkeen, kun 
äitini tanssi naapurin sedän kanssa. Yritin kaikin kymmenvuotiaan keinoin erottaa äitiä ja 
naapuria, jottei isäni suuttuisi ja äidille koituisi harmia tämän johdosta. Tällainen vastuu 
oli liian suuri lapsen kannettavaksi. Enkä tunne saaneeni siitä koskaan mitään kiitosta.  

4-vuotiaana alkoivat myös kosketteluleikit, joita isäni harrasti minun ja vanhemman 
sisareni kanssa saunassa. Muistan kuinka kerran lukitsin isäni saunaan, oven sai 
ulkopuolelta hakaseen. Näiden aikojen jälkeen en ole pitänyt saunomisesta ja näin olen 
jäänyt paitsi yhtä perinteisintä suomalaiskansallista tapaa. Aikuisiässä olen yrittänyt 
opetella saunomista uudelleen. Jostain syystä se ei tunnu erityisen nautittavalta vieläkään, 
jos en pysty yhdistämään sitä rakastamaani uintiin. Lapsuuden saunaretkistä muistan vain 
pimeän, kostean saunan ja alastoman, nihkeän isäni iljettävyyden. Muutamia vuosia 
vanhempana en enää suostunut lähtemään saunaan. Kosketteluleikit kuitenkin jatkuivat 



 

265 

vuosia, myöhemmin nuoremman sisareni kanssa. Jouduimme koskettelemaan isäni 
penistä ja kiveksiä hänen ollessaan vilvoittelemassa saunareissujensa välillä. Onkin 
pitänyt syntyä keskimmäiseksi lapseksi ja pitänyt kärsiä kaikesta hyväksikäytöstä 
kaikkein pisimpään. Epäreilua!  

Äidin suojelutehtävästä ja sovittelijana olosta kehkeytyi pitkään kestänyt rooli. Jokaisella 
työpaikalla olen ollut välikäsi kahden eri ryhmittymän välillä. Enää en halua tätä 
toimintaa jatkaa, sillä se on kuluttavaa enkä välitä sellaisista roolinaamareista ja 
käyttäytymiskoodeista, jotka raskauttavat mieltäni. Oman äitiyteni olen kokenut viime 
aikoina aivan uudella tasolla. Luulen, että lapsenikin aistivat tämän ja ainakin esikoiseni 
käyttäytymisessä olen havainnut muutosta avoimempaan ja rentoutuneempaan suuntaan. 
Tämä ilahduttaa minua suunnattomasti, koska esikoiseni on joutunut kantamaan suurta 
taakkaa menneisyyteni vuoksi ja aivan ilman omaa syytään. Hän on ollut perheemme 
ainoa miespuolinen jäsen avioeroni jälkeen jo kohta seitsemän vuotta. Olen torjunut hänet 
fyysisesti miespelkoni vuoksi pitkään. Koen olevani velvollinen korvaamaan puuttunutta 
läheisyyttä ja hellyyttä.  

Äitiyden problematiikkaa pohtiessani olen päässyt mielestäni eniten eteenpäin myös 
toipumisprosessissani. Katsellessani tyttärieni kehittymistä naiseksi, olen voinut peilata 
omaa puhkeavaa naiseuttani. Olen voinut heidän kanssaan nauttia naisellisista asioista eri 
tavalla kuin omassa lapsuudessani, jolloin jäädytin kaiken feminiinisyyteni. Insestin 
jatkuessa pitkälle murrosikään ja täysi-ikäisyyteeni saakka, ainoa mahdollisuuteni on 
ollut ”jäädytystekniikka” ja asian muistista pyyhkiytyminen. Tuolloin minulla ei olisi 
ollut mitään mahdollisuuksia setviä auki sitä vyyhtiä, johon olin korviani myöten 
sotkeutunut.  

Noin viisi vuotta sitten, ollessani tuolloin 31-vuotias,  onnellisena kuvautunut lapsuuteni 
sai pintaansa säröjä. Pikku hiljaa kuva särkyi kokonaan. Mieleeni nousivat muistikuvat 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä kronologisessa järjestyksessä alkaen 4-vuotiaasta ja 
päättyen vasta noin kuukausi sitten täysi-ikäisyyteeni. Isäni teot olivat järjestelmällisiä ja 
älykkäästi suunniteltuja koskien vuoron perään minua ja kahta siskoani. Syvimmin minua 
loukanneeksi tunnen ajan, jolloin olin 13-vuotias. Tämän ikäinen tyttö on niin 
haavoittuvassa iässä jo ilman suurempia traumojakin ja jos kuvassa on tällöin niin suurta 
väkivaltaa kun koin, voin vain ihmetellä miten ylipäänsä olen vielä täysissä järjissäni. 
Isäni hiipimiset huoneeseeni ja pakottamiset ottamaan häneltä suihin eivät voi olla 
jättämättä pysyviä haavoja sisimpääni.  

Pitkällisen terapian, hyvien ystävien, lohduttajien ja tukijoukkojen avulla olen selviytynyt 
tähän päivään. Lapsuuden perheessäni koen olevani muutostuuli. Olen nostanut kissan 
pöydälle, enkä suostu piilottamaan sitä enää kaappiin. Se miten kanssaihmiseni tähän 
reagoivat on heidän ongelmansa, ei minun. Roolini muutoksen tuojana ilman läheisten 



 

266 

tukea on raskas, mutta minulle ainoa mahdollinen. Jaksan kuitenkin vielä uskoa, että tämä 
tuuli tuo mukanaan loppujen lopuksi paljon hyvää. Sitä hyvää, johon olisin ollut 
oikeutettu koko lapsuuteni ajan.  

Olen tänään suhteellisen onnellinen, mitä se sitten ikinä tarkoittaneekaan. Minulla on 
kolme ihastuttavaa ja välillä niin raivostuttavaa, tervettä lasta, oma koti, muutama hyvä 
ystävä, mahdollisuus opiskella muutakin kuin elämää sekä mahdollisuus harrastaa. Olen 
taivaltanut pitkän, raskaan tien kohti omaa itseäni. Olen kulkenut kohti vapautta oman 
totuuteni kautta. Anteeksiantamuksen tie vapauttaa minut menneisyyteni taakasta. Olen 
kiitollinen tästä kaikesta. Jokainen päivä on uusi askel kohti vapautumista. Toivo elää 
minussa.  

13.17 Elämäntarina 17. 

Kuilun reunalta pelastunut 
 

Huudat tuskaasi. 
Vihaat tuskaasi. 
Kolhit itsesi haavoille kipusi kiviin. 
Revit hajoavin sormin tuskasi ohdakkeita. 
Eivät herää kuolleet huudostasi. 
Eikä se surmaa sinua. 
En ymmärrä kipusi kieltä. 
En osaa tuudittaa sinua uneen  
tuskalta suojaan. 
- Maaria Leinonen- 

Elämä ei säästänyt minua tältä kivulta. Sain sitä niin ison annoksen etten 
tiennyt onko siitä ulospääsyä.  En minä ymmärtänyt 1993 syksyllä kun 
menin psykiatriseen hoitoon, mikä oli kipuni suurin syy.  Sen tiesin, että 
huumeiden käyttöni ei enää säästänyt minussa mitään. Olin kolhinut itseni 
haavoille. Ahdistus oli ainoa tunne mitä enää pystyin erottelemaan. 
Vuorokausien valvominen ja syömättömyys ja kaikki se helvetti mitä näin, 
koin, kuulin olivat vieneet elämän haluni ja toivoni. Minua kalvoi jatkuva 
syyllisyyden tunne siitä mitä olin tehnyt tai mitä en ollut tehnyt toisin. Olin 
tuottanut suurta kärsimystä läheisilleni. Itseänihän minä tuhosin, itseäni 
vihasin. Olisin vain halunnut tehdä sen rauhassa, tuntematta syyllisyyttä. 
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Osaisit edes itkeä. 
Nyyhkisit hiljaa 
tai parkuisit kuin varpaansa satuttanut lapsi. 
Nukkuisit aamuun muistamatta miksi itkit. 
Olisit levollinen 
kuin routansa sulattanut  
sateen huuhtoma maa. 
Kevääseen valmis. 
- Maaria Leinonen - 

 En minä osannut itkeä. Ellen tuntenut kipua, sitä kun joku löi niin, että 
sain tuntea kuinka arvoton ja paha todella olen. Minun itkuni oli kuivunut, 
olin kuin huuhkaja erämaassa. Olisin niin halunnut itkeä kuin varpaansa 
satuttanut lapsi. Onneksi lääketiede oli keksinyt hyvät rohdot tuohon 
tuskaan. Minun pieni pääni oli sekaisin.   

Kipu kosketti 
viilsi syvään. 
Läheinen kuilun reunalla 
toinen jo suistunut 
mustaan syvyyteen. 
Kuinka tämän jälkeen - 
vieläkö joskus  
voisin nauraa 
olla huoleton 
mieli varjosta vapaa. 
- Maaria Leinonen - 

Minun elämäni lopunajan alku oli alkanut muutamia kuukausia 
aikaisemmin, kun heräsin öisin hirveisiin painajaisiin. Pelkäsin niin paljon. 
En tiennyt mitä pelkäsin. En kestänyt todellisuutta enää. Aloin juomaan 
rankemmin ja lopulta kovat huumeet tulivat kuvioihin mukaan. Huumeista 
tuli mahtava olo. Olin kaikkea mitä en ollut koskaan tuntenut olevani. 
Vapaa, rohkea ja kaunis. Todellisuus oli kuitenkin jotain muuta. Jo 
ensimmäinen lasku oli karmea. Sitä pelkoa ja ahdistusta en ollut koskaan 
aikaisemmin kokenut. Ainoa mikä auttoi, oli aineet.  Olin todella kuilun 
reunalla, minä ja ystäväni. Heistä usea on sieltä jo tipahtanut.  

Voisinko vielä nauraa? Onko elämää minua varten? Sitä minä vain, olisin 
halunnut lopulta ihan tavallista elämää. Ihan tavallisia nuoren naisen 
unelmia. Koti, perhe, lapsia...  Olinhan minä sitäkin kokeillut. Lapsi, 
avioliitto ja avioero - kaikki kolmen vuoden sisällä. Olin vain 
kaksikymppinen, kun kaikki tämä oli jo koettu. Ei se kipuani vienyt. Lisäsi 
vain. Olin pienen lapsen äiti, lapsi vielä itsekin. 
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Ei itkuni 
ei nauruni 
hyödytä ketään 
muuta tätä maailmaa 
kuilujen halkomaa. 
Entä itseäni -  
entä sinua 
mieltäsi varjojen järkyttämää 
pimeän rajalla? 
Entä jos muutun 
muuttuu maailma. 
Maailmani. 
Maailmasi. 
- Maaria Leinonen - 

Voi Jumala auta, että maailma muuttuu. Herra armahda, että minä voisin 
muuttua.  Tahdon vielä nähdä elämää. 

Kuka kestää maailman myrskyt. 
Aavalla merellä seilaan yksin peloissani. 
Meri on tyyni, kunnes myrsky yllättää. 
Suuret aallot vetävät mukaansa hukuttaen minut.  
Tule ja ota kädestä, vedä minut pois täältä myrskyistä. 
Pidä minusta kiinni, äläkä päästä otetta irti, 
ettei minun tarvitse hukkua uudelleen. 
- Kuilun reunalta pelastunut - 

Tuona syksynä 1993 alkoi minun taisteluni elämästä. Olin seuraavien 
vuosien aikana hoidossa vielä muutamissa päihdehoitolaitoksissa.  Vuonna 
1994 sain kokea todeksi armon, jota olin rukoillut. Elämäni sai uuden alun. 
Tie oli hidas ja ei aina niin helppo, mutta asiat alkoivat pikku hiljaa 
muuttua. Todellakin myrskyä riitti vieläkin. Oli hyviä jaksoja, mutta sitten 
sukelsin syviin vesiin ja sieltä nousu oli tuskallista.  1998 tammikuussa 
minut vedettiin pois myrskyistä , pääsin tyynemmille vesille ja sain alkaa 
käymään asioita läpi.  

Minun sieluni, mieleni, minun ruumiini oli raiskattu. En siihen ollut 
syyllinen. Minun hentoinen elämäni alku oli jo pienenä tyttönä, runneltu ja 
häväisty. Minun ei sitä häpeää tarvitse kantaa, mikä ei minulle kuulu. Olen 
vapaa antamaan sen häpeän sille kenelle se kuuluu. Sinä setä näytit mitä 
aikuiset tekevät, mutta enhän minä ollut aikuinen. Miksi et antanut minun 
kypsyä ja kasvaa rauhassa, kunnes olisin valmis siihen sen kanssa jota 
rakastan. Omasta vapaasta tahdostani, ja vain omasta vapaasta tahdostani. 
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Sain nähdä, että monet kaltaiseni hyväksikäytetyt olivat noissa isojen 
lasten orpokodeissa, päihdehoitolaitoksissa. 

Orpokoti tämä on - 
suuri karu orpokoti: 
eksyneet hylätyt isot lapset 
etsivät äitiä isää 
veljeä sisarta kysyvät. 
Ja pahinta 
että hukassa itseltään. 
Kysymässä 
kuka minä olen 
missä? 
Ja etsivä ei aina löydä 
Kysyjälle ei vastata. 
Mutta parempi 
eksyä ja kysyä 
kysyä ja eksyä 
kuin vaieta itsensä 
lopullisesti hukkaan. 
- Maaria Leinonen - 

Minä haluan huutaa niiden kaikkien puolesta, jotka eivät siihen itse 
kykene. Ei ole teidän syytänne, että sielu on vereslihalla. Älkää vaietko 
itseänne lopullisesti hukkaan. Huutakaa, huutakaa...minä huudan.   

Tule 
ota kädestä. 
Lujaa. 
Juostaan tuuli kiinni 
juostaan pois pimeä. 
Mennään tähän hellyyteen 
kuin lapsuuden aurinkokesään 
mansikka-aholle 
valkovuokkometsään. 
 - Maaria Leinonen - 

Vähän aikaa sitten äitini sanoi, että minä olin rohkea tyttö, kun jo viisi 
vuotiaana istuin talomme viidennen kerroksen parvekkeen kaiteella. Sitä 
minä jäinkin miettimään. Tämä hullu, itsetuhoinen elämäni. Alkoholi, 
huumeet, rikkinäiset ihmissuhteet. Mikä se oli se suurin kipuni? 
Hyväksikäytöstä en osaa sen enempää kuin mitä muistan. Tiedän vain sen 
tunteen sisälläni. Sen rikkimenneen osani., jonka tunteeni muistavat. Jotain 
on kuitenkin tapahtunut, jotain on niin paljon eheytynyt sisälläni, että minä 
todella voin elää, voin nähdä ja kokea elämää. Tänään voin avata silmäni 
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katsoa ympärilleni kirkkain silmin. Kävellä aamulla töihin, miettiä ja 
murehtia ihmisen jokapäiväisiä huolia. Iloita pienistä asioita ja suuristakin. 
Ja elää sitä ihan tavallista elämää, jota niin paljon lopulta toivoin. 

13.18 Elämäntarina 18. 

Oman elämän tarina 

Olen kuluneen viikon aikana mietiskellyt omaa elämääni. Olen katsellut vanhoja 
valokuvia ja lueskellut päiväkirjojani.  

Päiväkirjoistani kävi ilmi surumielisyys ja tunne siitä, että olin erilainen kuin muut. Olin 
monesti nuorena masentunut. Kirjoittelin runoja kuolemasta. Ihmettelin, miksi minulla on 
paha olla. Muistan, kuinka olin 15-vuotiaana rippileirillä ja olisin halunnut puhua jonkun 
kanssa. Ongelmani oli, etten tiennyt mistä asiasta halusin puhua. Minulla oli vain paha 
olo. En puhunut pahasta olostani kenenkään kanssa. 

Muutettuani pois kotoa ensimmäiseen omaan asuntooni alkoivat epäilykset. Poikakaverini 
hyväillessä minua sängyssä koin epämiellyttäviä tuntemuksia. Erityisen pahalta minusta 
tuntui poikakaverini nostaessa pitkää yöpaitaani. Muistikuvia ja tuntemuksia tuli lisää ja 
tiesin, että jotain on vialla.  

Aloin epäillä, että joku on tehnyt minulle seksuaalista vääryyttä. Kävin paikallisessa 
terveyskeskuksessa psykiatrin vastaanotolla. Kerroin naispsykiatrille muistikuvistani ja 
siitä, että epäilin jonkun käyttäneen minua seksuaalisesti hyväksi. Psykiatri ei osannut 
käsitellä asiaa ja hän ehdotti minulle syksyllä alkavaa keskusteluryhmää. 
Keskusteluryhmässä ihmiset keskustelivat arkipäivän ongelmista. Lähdin pettyneenä pois. 

Annoin asian olla kesän ajan, koska vietin kesäni lapsuuden paikkakunnalla. Syksyllä 
tulin takaisin opiskelupaikkakunnalle ja yritin unohtaa koko asian. Kävin baarissa ja 
ryyppäsin, vietin huoletonta opiskelijaelämää. Olin eronnut poikakaveristani keväällä. 

Luin Trendi-lehdestä jutun seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Jutun yhteydessä kerrottiin 
Tukinaisesta ja siinä oli myös puhelinnumero. Soitin Tukinaiseen ja sovin tapaamisesta. 
Kävin Tukinaisten toimistolla ja sain vihdoin ymmärrystä osakseni. Tässä vaiheessa 
epäilin isäni olleen hyväksikäyttäjäni. Sain Tukinaisilta listan Kelan korvaamista 
terapeuteista ja ohjeet terapian hakemiseen.  Valitsin terapeuttini, terapiani alkoi ja 
paranemiseni saattoi alkaa. 
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Olin helpottunut, koska tiesin mikä oli vialla, samalla kuitenkin pelkäsin. Lapsuuden 
muistikuvia tulvi mieleeni. Aiemmin en ollut muistanut lapsuudestani oikeastaan yhtikäs 
mitään.  Selvimpiin muistikuviin kuului suihinotto isältä 6-vuotiaana. Muistin hankalan 
asennon, nöyryytyksen ja pelon. 

Yksi pahimmista muistkuvistani oli se, kun isäni raiskasi minut takamuksesta. 
Muistaessani tämän poltin tulitikulla käteen. Konkreettinen tuska lievensi silloin sisäistä 
tuskaani. Minulla on vieläkin kädenselässä himmeä arpi.  

Kissani, Katin kuolema sai minut myös pahasti pois tolalta. Isäni tappoi Katin, hän halusi 
vahvistaa valtaansa minuun. Hän onnistui. Uskottelin itselleni aina noin parikymppiseksi 
asti, että Katti vain lähti omille teilleen. Kunnes sain muistikuvan, missä pidin velttoa 
kuollutta Kattia sylissäni tietäen isän tappaneen sen. Olin kymmenen.  

Katin kuoleman muistaminen saa vielä tänäkin päivänä kyyneleet kihoamaan silmiini. 
Teko oli isältäni erittäin julma, koska koin Katin olevan ainoa ystäväni ja olin todella 
onnellinen sen kanssa. Katti oli lohduttajani ja murheiden kuuntelija. Isäni tapettua Katin 
olin toivoton. Seuraavana kesänä 11-vuotiaana sain uuden kissan Kisun. En ensin 
uskaltanut kiintyä siihen, koska pelkäsin isän tappavan senkin. Isä heittikin Kisun 
kuumalla liedelle, jolloin kissanpennun kaikki tassut paloivat. Onneksi Kisu jäi kuitenkin 
henkiin. En ymmärrä kuinka kukaan voi olla niin julma kuin isäni. 

Muistikuvat olivat rankkoja ja pelkäsin niitä. En halunnut ja samalla halusin muistaa. 
Pakenin menneisyyttäni viinaan. Kävin baarissa ja join. Kun join riittävästi, ei tullutkaan 
hyvä olo vaan aloin parkua ja kokea itseni aivan huonoksi. Ryyppäämisen lisäksi iskin 
miehiä ja menin heidän kanssaa sänkyyn. Häpesin itseäni. Annoin käyttää itseäni hyväksi. 
Tätä vaihetta ei loppujen lopuksi kestänyt kovin kauaa, vajaan vuoden. Terapia alkoi 
tehdä tehtävänsä. 

Opin vähitellen hallitsemaan muistikuvia. Tiesin ettei niitä tule enempää kuin mitä 
mieleni jaksaa käsitellä. Pelkäsin kuitenkin muistikuviani. Muistikuvien lisäksi tulivat 
fyysiset kivut. Koin raiskaukset ja pahoinpitelyt uudestaan kehossani. Olin masentunut ja 
halusin usein kuolla. Jotenkin vain jaksoin. 

Lopulta olin käynyt läpi valtavan määrän menneisyyden muistikuvia ja olikin aika siirtyä 
tunteisiin. Ei riittänyt, että olin laittanut fyysisen kivun taka-alalle, olin myös jäädyttänyt 
tunteeni. Aloin oppia tunnistamaan erilaisia pahan olon tunteita. Ne eivät olleet enää 
mustia pelottavia möykkyjä, vaan niillä oli nimi: viha, tuska, häpeä, jotain 
mainitakseni.Opin myös muuttamaan käyttäytymismallejani. Aiemmin olin yrittänyt 
hukuttaa tuskaani viinaan ja itseni viiltelyyn, nyt puhuin ja kirjoitin. 
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Yksi suurimmista asioista mitä opin oli se, että aloin luottaa ihmisiin. Olin aina ajatellut 
ettei ihmisiin voi luottaa, ihmiset satuttavat, vain eläimiin voi luottaa. Ajattelin, että 
ihminen on paha, ennenkuin hänet todetaan hyväksi. Nyt aloin ajatella, että ihmiset ovat 
hyviä eivätkä halua minulle pahaa. 

Opin ajattelemaan tulevaisuutta. Aiemmin en uskaltanut ajatella tulevaa, koska pelkäsin 
että minut tapetaan ja mitäpä sitä antamaan itselleen turhaa toivoa. Elin päivän kerrallaan. 
Nyt aloin pohtia minkälaista elämä olisi tulevaisuudessa. Mitä minä oikeasti halusin 
elämässäni tehdä?  

Paranemisprosessin aikana tutustuin myös tulevaan mieheeni. Haaste luottaa toiseen 
ihmiseen niin paljon kuin nyt luotan mieheeni oli suurin ottamani, mutta se on 
kannattanut. Olen onnellinen, että uskallan luottaa. 

Olen oppinut itsestäni paljon asioita ja tiedän että tulen oppimaan vielä lisää. Olen 
nykyään paljon luottavaisempi tulevaisuuden suhteen ja tunnen itseni paremmin. En 
kaipaa enää kuolemaa, tiedän jaksavani. Minulla on nykyään todella paljon enemmän 
hyviä kuin huonoja päiviä. Koen hallitsevani omaa elämääni ja suunnittelen tulevaisuutta. 
Tiedän olevani vahva ihminen. 
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LIITTEET 

Liite 1. Milloin lapsen käyttäytyminen on normaalia ja milloin on syytä huolestua. 

Lähde: Toni Cavanagh Johnson: Understanding children's sexual behaviors. What's 
natural and healthy. Booklet. 1998. South Pasadena, California. USA 

Päiväkoti-ikäisten lsaten seksuaalinen käyttäytyminen 

Luonnollinen, terve Huolestuttava Etsittävä ammattiapua 

Koskettelee/hankaa 
sukuelimiään vaippoja 
vaihdettaessa, nukkumaan 
mentäessä, jän nittyneenä, 
kiihottu neena, peloissaan 

Jatkuvasti kos kettelee 
sukuelimi ään julkisesti, 
kielloista huolimatta 

Koskettelee/hankaa 
itseään sulkeutuakseen 
pois normaa leista 
lapsuuden 
toiminnoista.Vahingoittaa 
sukuelimiään 
koskettelemalla/ 
hankaamalla 

Tutkii eroja miesten ja 
naisten, tyttöjen ja poikien 
välillä. 

Jatkuvasti kyselee miesten 
ja naisten sukuelinten 
välisistä eroista tyytymättä 
mihinkään vastaukseen 

Leikkii mies- ja 
naisroolileikkejä vihaisella, 
surullisella tai 
aggressiivisella tavalla 
Vihaa omaa tai toisten 
seksuaalisuutta 

Koskettaa tuttujen aikuisten 
tai lasten ”yksityisiä 
alueita”. 

Koskettelee 
tuntemattomien aikuisten 
tai lasten tai tuttujen 
ihmisten ”yksityisiä alueita”, 
vaikka on kielletty. Pyytää, 
että häntä itseään 
kosketaan 

Salakähmäisesti 
koskettelee aikuisia. Saa 
toiset suostumaan 
kosketteluun. Vaatii, että 
häntä kosketellaan. 

Käyttää hyväkseen 
tilaisuutta katsella 
alastomia ihmisiä. 

Tuijottaa alastomia ihmisiä, 
vaikka on nähnyt useita 

Pyytää ihmisiä ottamaan 
pois vaatteet. Yrittää 
pakottaa ihmisiä riisumaan. 
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Luonnollinen, terve Huolestuttava Etsittävä ammattiapua 

Kyselee sukuelimistä 
rinnoista, yhdynnästä, 
vauvoista. 

Jatkaa kyselemistä, vaikka 
vanhemmat ovat 
vastanneet kaikkiin 
mahdollisiin kysymyksiin, 
jotka ovat ikään kuuluvia. 

Kyselee tuntemattomilta 
ihmisiltä sen jälkeen, kun 
vanhemmat ovat 
vastanneet kaikkiin 
kysymyksiin. Seksuaalinen 
tietous ylittää iälletyypillisen 
tiedon. 

Erektioita Jatkuvia erektioita Tuskallisia erektioita. 

On mielellään alasti. 
Saattaa näyttää toisille 
sukuelimiään. 

Haluaa esiintyä alasti 
julkisesti, vaikka 
vanhemmat ovat sen 
toistuvasti kieltäneet. 

Kieltäytyy pukemasta 
vaatteita päälle. Näyttää 
salaa itseään alasti 
julkisesti monien 
moitteidenkin jälkeen. 

Kiinnostunut katselemaan 
ihmisten tekemisiä 
kylpyhuoneessa. 

Kiinnostus kylpyhuoneen 
toiminnoista ei vähene 
päivien/viikkojenkaan 
kuluttua. 

Kieltäytyy jättämästä 
ihmisiä yksin 
kylpyhuoneeseen, on pakko 
päästä kylpyhuoneeseen. 

Kiinnostunut vauvan 
saamisesta/ 
synnyttämisestä.  

Poikien kiinnostus ei 
vähene päivien/viikkojen 
vauvaleikkienkään jälkeen. 

Ilmaisee pelkoa tai vihaa 
vauvoja, synnyttämistä tai 
yhdyntää kohtaan. 

Käyttää ”tuhmia” sanoja 
kylpyhuoneesta ja 
seksuaalisista toiminnoista.  

Jatkaa ”tuhmien” sanojen 
käyttämistä kotona kielloista 
huolimatta.  

Käyttää ”tuhmia” sanoja 
kotona ja julkisesti 
huolimatta useista 
moitteista 
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Luonnollinen, terve Huolestuttava Etsittävä ammattiapua 

Kiinnostunut omista  
ulosteistaan. 

Tuhrii ulosteillaan seiniä tai 
lattioita useammin kuin 
kerran. 

Leikkii ja sotkee toistuvasti 
ulosteillaan nuhteista 
huolimatta. 

Leikkii lääkäriä tutkien 
toisten ruumista. 

Leikkii lääkäriä toistuvasti 
huolimatta kielloista. 

Pakottaa toisia lapsia 
leikkimään lääkäriä ja 
riisumaan pois vaatteet. 

Panee jotakin omiin 
sukuelimiinsä tai 
peräaukkoonsa kerran 
uteliaisuudesta tai 
tutkimisen halusta. 

Panee jotakin omiin tai 
toisten sukuelimiin, vaikka 
on kielletty. 

Pakottaa, painostaa tai 
aiheuttaa tuskaa panemalla 
jotakin omiin tai toisten 
lasten sukuelimiin tai 
peräaukkoon. 

Leikkii kotia, toimii äidin ja 
isän roolissa. 

Leikkii ”päällekkäis leikkejä” 
toisten lasten kanssa 
vaatteet päällä 

Jäljiteltyjä tai oikeita 
yhdyntöjä ilman vaatteita, 
suuseksiä. 
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Lasten seksuaalinen käyttäytyminen esikouluikäisestä ala-asteelle 

Luonnollinen, terve Huolestuttava Etsittävä ammattiapua 

Kysyy sukuelimistä, 
rinnoista, yhdynnästä, 
vauvoista. 

Osoittaa pelkoa tai  
ahdistusta seksuaalisista 
aiheista puhuttaessa. 

Loputtomat kysymykset 
seksistä senkin jälkeen, kun 
on saanut tietoa. Seksiä 
koskevia tietoja liian paljon 
ikään nähden. 

Kiinnostunut katselemaan 
tai kurkkimaan ihmisiä, jotka 
ovat kylpyhuoneessa 

Tavataan jatkuvasti 
kurkkimasta ihmisiä, jotka 
ovat kylpyhuoneessa. 

Kieltäytyy jättämästä ihmisiä 
rauhaan kylpyhuone 
toimissaan 

Käyttää ”tuhmia” sanoja 
kylpyhuonetoimista, 
sukuelimistä ja seksistä. 

Käyttää ”tuhmia” sanoja 
aikuisten kanssa huolimatta 
siitä, että vanhemmat 
jatkuvasti kieltävät, 
rankaisevat ja käyttävät itse 
tervettä kieltä. 

Jatkaa ”tuhmien” sanojen 
käyttöä vaikka 
rangaistukseksi suljetaan 
pois koulusta tai muista 
toiminnoista 

Leikkii lääkäriä tutkien 
toisten ruumista. 

Tavataan leikkimästä 
jatkuvasti lääkärileikkiä 
kielloista huolimatta. 

Pakottaa lapsia 
lääkärileikkiin riisuakseen 
pois vaatteet. 

Pojat ja tytöt ovat 
kiinnostuneita lapsen 
saamisesta/ 
synnyttämisestä.  

Pojat pitävät yllä kuvitelmaa 
pidemmän aikaa, että he 
voivat saada vauvan. 

Lapsi ilmaisee pelkoa tai 
vihaa vauvoja tai yhdyntää 
kohtaan. 

Näyttää toisille 
sukuelimiään. 

Haluaa esiintyä alasti, 
vaikka vanhemmat ovat 
kieltäneet tai rangaisseet 
lasta siitä. 

Kieltäytyy pukeutumasta. 
Esiintyy alasti julkisesti 
useammankin moitteen 
jälkeen. 



 

282 

 

Luonnollinen, terve Huolestuttava Etsittävä ammattiapua 

Kiinnostunut pissimisestä ja 
kakkaamisesta. 

Leikkii ulosteen kanssa. 
Pissii tahallaan vessan 
pytyn ulkopuolelle. 

Leikkii tai tuhrii ulosteillaan 
toistuvasti. Pissii 
tarkoituksellisesti 
huonekaluille. 

Koskettelee ja hankaa 
sukuelimiään nukkumaan 
mennessä, jänniittyneenä, 
kiihottuneena tai peloissaan. 

Jatkaa julkisesti sukuelinten 
koskettelua, vaikka on 
kielletty. Hankaa 
sukuelimiään huonekaluihin 
tai muihin esineisiin. 

Koskettelee/hankaa itseään 
julkisesti tai yksinään ja näin 
sulkeutuu pois normaalista 
tekemisestä tai toiminnoista. 
Hankaa sukuelimiään toisiin 
ihmisiin. 
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Luonnollinen, terve Huolestuttava Etsittävä ammattiapua 

Leikkii kotia. Matkii kaikkia 
äidin ja isän rooleja. 

”Päällekkäisleikkejä” toisten 
lasten kanssa vaatteet päällä. 
Matkii seksuaalista 
käyttäytymistä nukkien tai 
pehmolelujen kanssa 

”Päällekkäisleikkejä” 
alasti. Yhdyntä toisen 
lapsen kanssa. Toisen 
lapsen pakottaminen 
seksiin. 

Takaa-ajoleikkejä toista 
sukupuolta olevien lasten 
kanssa. Kutitteluleikkejä. 

Käyttää ”tuhmia” sanoja, kun 
toiset lapset todella valittavat 
hänen tekemisistään.   

Käyttää rumaa kieltä 
toisen perheestä. 
Loukkaa toista 
sukupuolta olevia 
lapsia. 

Puhuu seksistä ystävien 
kanssa. Puhuu 
poika/tyttöystävän 
saamisesta.  

Seksipuheet aiheuttavat 
lapselle harmia. Romantisoi 
kaikki suhteet. 

Pitää tapanaan puhua 
seksistä ja 
seksuaalisista 
toiminnoista. Joutuu 
toistuvasti vaikeuksiin 
seksuaalisten 
puheittensa johdosta. 

Haluaa olla yksin, kun on 
kylpyhuoneessa tai vaihtaa 
vaatteita. 

Häiriintyy voimakkaasti, jos 
joku katsoo, kun vaihtaa 
vaatteita. 

Vaatii aggressiivisesti 
tai pelokkaasti 
yksityisyyttä. 

Kuuntelee tai kertoo 
mielellään ”tuhmia” vitsejä. 

Tavataan jatkuvasti 
kertomasta ”tuhmia” vitsejä. 
Matkii seksuaalista ääntelyä 
esim. huokailee tai voihkii. 

Jatkaa ”tuhmien” vitsien 
kertomista, vaikka on 
joutunut pois koulusta 
tai muista toiminnoista. 

Katselee alastonkuvia. Alastonkuvat viehättävät 
jatkuvasti. 

Haluaa masturboida 
alastonkuvia 
katsoessaan tai näyttää 
niitä 
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Luonnollinen, terve Huolestuttava Etsittävä ammattiapua 

Leikkii ikäistensä lasten 
kanssa pelejä, jotka liittyvät 
seksiin ja seksuaalisuuteen. 

Haluaa leikkiä seksiin liittyviä 
leikkejä paljon 
nuorempien/vanhempien 
lasten kanssa. 

Pakotta toisia 
leikkimään 
seksuaalileikkejä. 

Piirtää sukuelimet ihmiselle 
taiteellisista syistä tai koska 
ihmisen kuva on piirretty 
alastomaksi. 

Piirtää sukuelimet joillekin 
alastomille hahmoille, mutta 
ei toisille, tai ihmisille, joilla 
on vaatteet. Sukuelimet ovat 
kooltaan epäsuhtaiset 
ruumiin kokoon nähden.  

Sukuelimet ovat 
piirroksessa 
silmiinpistävin osa. 
Yhdyntäpiirroksia, 
ryhmäseksipiirroksia. 
Piirroksissa esiintyy 
sadismia tai 
masokismia. 

Tutkii eroja miesten ja 
naisten, poikien ja tyttöjen 
välillä. 

On sekaisin miesten ja 
naisten välisistä eroista 
vaikka on saanut vastauksia 
kaikkiin kysymyksiinsä. 

Leikkii mies- ja 
naisrooleja surullisella, 
vihaisella tai 
aggressiivisella tavalla 
Vihaa omaansa tai 
toisten seksuaalisuutta. 

Käyttää tilaisuutta 
hyväkseen tarkastellakseen 
alastonta ihmistä. 

Tuijottaa tai salaa yrittää 
tuijottaa alastomia ihmisiä 
siitä huolimatta, että on 
nähnyt useita ihmisiä alasti. 

Pyytää ihmisiä 
riisuuntumaan alasti. 
Yrittää pakolla riisua 
ihmisiä. 

Teeskentelee olevansa 
vastakkaista sukupuolta.  

Haluaa olla vastakkaista 
sukupuolta. 

Vihaa omaa 
sukupuoltaan. Vihaa 
omia sukuelimiään. 
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Luonnollinen, terve Huolestuttava Etsittävä ammattiapua 

Haluaa verrata 
sukuelimiään samanikäisten 
ystäviensä sukuelimiin. 

Haluaa verrata sukuelimiään 
paljon vanhempien tai paljon 
nuorempien sukuelimiin. 

Vaatii nähdä toisten 
sukuelimiä, rintoja, 
takapuolta. 

On kiinnostunut 
koskettelemaan toisten 
samanikäisten lasten suku- 
elimiä, rintoja tai taka- 
puolta tai saamaan toiset 
koskettelemaan omiaan. 

Haluaa jatkuvasti kosketella 
toisten lasten sukuelimiä, 
rintoja tai takapuolta. Yrittää 
päästä suu-, anaali- tai 
vaginaseksiin. 

Manipuloi tai pakottaa 
toisia lapsia sallimaan 
sukuelinten, rintojen tai 
takapuolen koskettelua. 
Pakotettua tai 
vastavuoroista suu-, 
anaali- tai 
vaginaseksiä. 

Suutelee tuttuja aikuisia ja 
lapsia. Sallii tuttujen 
aikuisten tai lasten suudella 
itseään. 

Ranskalaista suutelua. 
Puhuu seksualisoidulla 
tavalla toisten kanssa. Pelkää 
aikuisten halausta ja 
suukkoja. Ahdistuu julkisista 
hellyyden osoituksista. 
Suutelee tuntemattomia 
aikuisia tai lapsia. 

Ylituttavallinen 
vieraiden kanssa. 
Puhuu ja käyttäytyy 
seksuaalisesti 
tuntemattomien 
aikuisten kanssa. 
Fyysinen kontakti 
aikuiseen aiheuttaa 
suurta kiihottuneisuutta 
lapselle ja aikuiselle. 

Katselee toisten sukuelimiä, 
rintoja, takapuolta. 

Koskettelee/tuijottaa toisten 
sukuelimiä, rintoja, 
takapuolta. Pyytää toisia 
koskettelemaan itseään 
näistä paikoista. 

Vaivihkaa tai pakolla 
koskettelee toisten 
sukuelimiä, rintoja, 
takapuolta. Yrittää 
manipuloida toisia 
koskettelemaan 
itseään. 

Erektioita. Jatkuvia erektioita Tuskallisia erektioita. 
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Luonnollinen, terve Huolestuttava Etsittävä ammattiapua 

Panee jotakin suku 
elimiinsä/peräaukkoonsa 
saadakseen fyysisiä 
tuntemuksia uteliaisuudesta 
tai tutkimisen halusta 

Panee jotakin 
sukuelimiinsä/peräaukkoonsa 
usein tai kun se tuntuu 
epämiellyttävältä. Panee 
jotakin toisten lasten 
sukuelimiin/peräaukkoon. 

Käyttämällä pakkoa tai 
painostusta panee 
toisen lapsen 
sukuelimiin/ 
peräaukkoon jotakin. 
Vahingoittaa omia/ 
toisten lasten 
sukuelimiä/peräaukkoa. 

Kiinnostunut eläinten 
parittelukäyttäytymisestä. 

Koskettelee eläinten 
sukuelimiä. 

Seksuaalista 
käyttäytymistä eläinten 
kanssa. 

 



Kolmas painos. 286 s.

selkä  15mm

Vain muistamalla voi unohtaa kansi_3 painos.indd   1 31.3.2014   11:35:57


