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Tarvitsemme toinen toisiamme.  Rohkaisemme itseämme ja muita olemaan inhimillisenä 

vastavoimana elämisympäristössämme ja yhteiskunnassa tapahtuvalle kehitykselle, jota voi 

luonnehtia monella tasolla tapahtuvaksi pudotuspeliksi, peliksi joka ruokkii erityisesti 

riittämättömyyden ja häpeän tunnetta.  Työsosiologi Matti Kortteisen kymmenen vuotta sitten 

tekemä kuvaus suomalaisesta työelämästä pitää edelleen tänä päivänä paikkansa.  Kortteisen 

mukaan työtä luonnehtivat pärjäämisen pakko ja nöyryytysten pelko.  Kysymys on globaalista 

ilmiöstä.  Kaikkialla on paineita alasajoon ja karsintaan.  Yksilötasolla se ilmenee niin, että tavallaan 

on juostava, jotta pysyisi edes paikoillaan. 

Vaikka kysymys on rakenteellisista ongelmista, lääkkeeksi tarjotaan yksilöön kohdistuvia keinoja.   

uhka koetaan yksilöllisenä, vaikka kysymys on rakenteellisesta ilmiöstä.  Tieto siitä, että tilanteessa 

on tuhansia muita ihmisiä, ei vahvista. 

Yhteiskunnassa pudotuspeli näkyy kaikkialla.  Siitä hyvä esimerkki on TV-n viihdeohjelmat, aina 

pudotetaan joku tyyliin: ”ota veitsesi ja häivy”.  Tällainen kulttuuri heijastaa yleistä yhteiskunnan 

arvottomuutta.  Millaisen arvomaailman me välitämme lapsille ja nuorille? 

Lasten hyvään kasvuun ja kehitykseen liittyvä iso asia, joka on aivan liian vähän esillä 

yhteiskunnallisessa keskustelussa, on köyhyyskysymys. Se marginalisoituu hyvinvointipuheessa.  

Julkisen sosiaalipolitiikan vastuu pakenee yleisiin yhteiskuntapoliittisiin perusteluihin.     

Vanhemmat tarjoavat lapselle sekä aineellisen että henkisen turvan.   Miten tämä on mahdollista 

tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa.  On arvioitu, että 70 % mielenterveyteen vaikuttavista 

päätöksistä tehdään muualla kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa.   Yhteiskuntapolitiikassa vallitsee 

syvä ristiriita lasten hyvän kasvun edellytyksistä olevan tiedon ja poliittisten päätösten välillä. Lisääntyvä 

lapsiperheköyhyys vaikuttaa tulevien aikuisten mieliin.  Lapset kokevat helposti samaa kuin 

vanhempansa: köyhyys on häpeä.  Kasvuilmapiiri on tärkeä tekijä.  On tärkeää, että yhdessä 

vahvistamme toivon ja tukemisen, välittämisen kulttuuria. 

Kirjailija William Styron kuvaa kirjassaan Pimeän kuva (1999) omaa selviytymistarinaansa.  Kirja on 

kertomus itse eletystä ja koetusta syvästä masennuksesta ja sen voittamisesta.  Tarinan alussa on 

kuvaus pimeästä.  Siinä kirjailija kuvaa omaa tunnettaan: ”Mitä kammosin ja kauhistuin, se 

tapahtui, mitä eniten pelkäsin, se kohtasi minut.  Ei rauhaa, ei lepoa, ei tyventä hetkeksikään, yhä 

uudelleen tuska lyö ylitseni.” Styron sanoo, että hänen ystävältään saamansa tuki oli uupumatonta 

ja korvaamattoman arvokasta, minkä turvin hän selviytyi ”pimeästä maailmastaan” ja 



itsetuhoisuudestaan.  Hän sanoo: ”Ystäviltä, rakastetulta, perheeltä saattaa vaatia melkein 

uskonnollista antaumusta saada kärsivä ihminen vakuuttumaan elämän arvosta, mikä niin usein 

on ristiriidassa ihmisen oman arvottomuuden tunteen kanssa, mutta tuollainen antaumus ja 

rakkaus ovat estäneet lukemattomia itsemurhia”. 

Omasta kokemuksensa pohjalta kirjailija toteaa:  ”On erittäin tärkeätä, että niille, joita tuo 

koettelemus on kohdannut ehkä ensimmäistä kertaa kerrotaan, että sairaus kulkee oman kulkunsa 

ja että he selviävät siitä”. 

 

 

 

  


