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TERVETULOA KYNTTILÄILTAAN VOIKKAAN VIRTAKIVEEN 10.9.15 KLO 19 

 

Lämpimästi tervetuloa tähän meidän yhteiseen kynttiläiltaan.  Tästä 

illasta on meille muodostunut jo perinne.  On tärkeää, että 

kokoonnumme näin yhdessä ja vahvistamme toinen toisiamme. 

Suomessa päivän viettoa koordinoi Suomen Mielenterveysseura 

yhteistyössä mielenterveysjärjestöjen sekä Surunauha ry:n, itsemurhan 

tehneiden läheisten järjestön kanssa. 

Me olemme täällä Kouvolassa halunneet järjestää oman paikallisen 

tilaisuuden. Tähän tarkoitukseen meillä on tämä Virtakivi upea paikka, 

joka mahdollistaa myös palavien kynttilöiden laskemisen virtaavaan 

Kymijokeen.   Runot, laulu ja musiikki kynttilöiden myötä 

voimaannuttavat ja antavat meille kaikille uutta elämänuskoa ja iloa. 

Yhdessä koettu ilo kantaa.   

 

Tämä itsemurhien ehkäisypäivä on merkittävä, sillä Suomessa 

itsemurhakuolleisuus on edelleen Pohjoismaiden korkein.  Se on myös 

huomattavasti korkeampi kuin länsimaissa keskimäärin. Mistä se johtuu 

ja mikä siihen vaikuttaa?  Tukholman Karoliinisen instituutin 

tutkijaprofessorin mukaan kysymykseen on vaikea vastata, sillä syyt 

ovat niin monimutkaisia.  Me pääsimme Annikki Arvilan kanssa 

tutustumaan Karoliinisessa Instituutissa toimivaan Kansainväliseen 

mielenterveysongelmien ja itsemurhien ehkäisy- ja tutkimuskeskukseen 

yhdessä Suomen mielenterveysseuran kriisikeskusverkoston johdon 

kanssa.  Tutkijat kertoivat, että samalla kun lääkkeiden käyttö on 

lisääntynyt ovat myös itsemurhat lisääntyneet.  Tutkijat kertoivat myös, 

että tulosten mukaan itsemurhariski kasvaa kun on geneettistä alttiutta, 
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mutta se ei yksin riitä vaan lisäksi vakavana vaikuttavana tekijänä on 

esim. kaltoin kohtelu. 

 

Yhtäältä tämä Itsemurhien ehkäisypäivä levittää eteenpäin sanomaa 

siitä, että itsemurha on estettävissä, toisaalta sen avulla halutaan 

vähentää itsemurhiin liittyvää häpeäleimaa.  Iso kysymys on voidaanko 

riskialttius sitten tunnistaa?  New Scientist –lehti kirjoittaa, että vain 

kaksi prosenttia masentuneista surmaa itsensä.  Huomatkaa vain 2 %. 

 

Miten me sitten voimme auttaa ja ehkäistä, kun ihminen on vaikeassa 

elämäntilanteessa.  Avuksi on tehty erilaisia toimintaohjelistoja, siitä 

miten voisimme toimia. Toimintaohjeet ovat tärkeitä, kuitenkin katson, 

että ihmisen olemassaololle on olennaista toivo.  Professori Pauli 

Niemelä on teksteissään ja opetuksessaan korostanut toivon 

välittämisen merkitystä sosiaalityössä.   Sosiaalityö kuten kriisityökin on 

muutostyötä ja ilman toivoa ei muutosta voida tehdä.  Toivon 

välittämiseen liittyy hyvyys ja ihmisrakkaus.   Ilman ihmisrakkautta ei 

auttamistyötä voida tehdä. 

Toivo voi viritä äärimmäisen vaikeassakin tilanteessa, jos nähdään ja 

vaistotaan pienikin hyvyyden hetki.  Kaiken ei tarvitse olla hyvää, vaan 

olennaista on se, että hyvyys on olemassa ja läsnä aistittavissa. 

 

Tämä sama ajatus toimi myös punaisena lankana, kun me kuvasimme 

viime viikolla pidetyillä valtakunnallisilla sosiaalipäivystyspäivillä 

fiktiivistä tukitapaamista draaman keinoin.  Meidän ihanan Piipin ohje 

tukihenkilöille oli, että asiakkaamme kohtaamisessa pitää näkyä 

”rakkauden katse”. Tuo katse kertoi välittämisestä ja aidosta 

kohtaamisesta, se avulla nuorta tyttöä kannateltiin ja saatiin 
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mahdollinen itsetuhoisuus vähenemään ja onnistuttiin saamaan hänet 

saattaen vaihtaen ammattiavun piiriin. 

Me voimme olla rinnalla kulkijoita ja toimia toivon ja unelman 

säilyttäjinä sellaisessa tilanteessa, jossa läheisellä tai meidän 

asiakkaallamme itsellään ei  kaoottisessa elämäntilanteessaan ole 

voimia toivoa parempaa. 

 

Toivon ylläpitäminen on merkittävää myös meille järjestötoimijoille 

itsellemme.  Yhteiskunnallinen epävarmuus luo haasteita meille.  

Postmoderniin yhteiskuntaan liittyy kaiken pirstaloituminen. 

Uskohyvinvointivaltioon on hiipunut voimakkaan ekonomistisen 

ajattelun myötä.   Helposti se aiheuttaa kyvyttömyyttä toivoa 

parempaa. Silloin voi kadottaa myös hyvyyden. 

 

Toivomme, että tämä yhteinen kynttiläilta vahvistaa toivon kokemista, 

luo uskoa ja toivoa ja antaa voimia olla inhimillinen rinnalla kulkija. 

Muistetaan, että toivo on olennaista ihmisen hyvinvoinnille ja 

jaksamiselle. 

 

 


