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Poika ja purjevene 1930-luvun Vaasassa. 
On selviydytty 1920-luvun lamasta. 



Kokemus 
toiveikkuudesta ja 

osallisuudesta – kaikkien 
yhteinen tarve

Arviolta joka kymmenes lapsi elää perheissä, jonka tulot ovat 
alle maamme suhteellisen köyhyysrajan. Köyhyys on edelleen 
poissulkeva tekĳä yhteiskunnassa. Köyhyyden torjumisessa myös 
ihmissuhteiden ja osallisuuden merkitys on suuri.

Teatteri Tuike Helsingissä käsitteli köyhyyttä 
maaliskuun 2020 alussa pidetyssä Aistit avoinna 
-festivaalissa. Pieni tulitikkutyttö -esitys kosket-
ti alkavan epidemian aikana ehkä entistä enem-
män. Tyttö ei saa kauppaamiaan tulitikkuaskeja 
myydyksi eikä uskalla mennä köyhään kotiin, ei 
ole turvaa maan päällä. Ohikulkijat ilkkuvat ja 
eivät auta lapsirukkaa.

Yö pimenee, pakkanen kiristyy, tulitikut läm-
mittävät ja tytön mieli seikkailee ihanissa asiois-
sa, kunnes kaikki loppuu. Punahuivinen mum-
mo löytää kuolleen tytön ja ihmettelee, miksei 
kukaan ole auttanut; hän itse niiden joukossa, 
jotka eivät auttaneet.

Suomen ”tulitikkutytöt”
Suomessakin asuu ”tulitikkutyttöjä”, sillä arvi-
olta joka kymmenes lapsi elää perheissä, joiden 
tulot ovat alle maamme suhteellisen köyhyysra-
jan. Köyhyys on yhä edelleen poissulkeva tekijä 
yhteiskunnassa.

Poikkeusoloissa huono-osaisuus ja sen seu-
raukset yhteiskunnassa todennäköisesti kasva-
vat. Toimeentulotuen ja lastensuojelun tarpeet 
saattavat myös jäädä piiloon ja näkyä vaikka 
ruokajonoissa. Ihmisten, erityisesti lasten, arki 
tarvitsee tukea ja solmuja on avattava taloudel-
lisesti vaikeinakin aikoina. Tämän osoitti vast-
ikään ilmestynyt Pelastakaa Lapset -järjestön 
kyselytutkimus, jossa lapset itse kertovat ko-
ronaepidemian vaikutuksista hyvinvointiinsa 
(Lapsen ääni 2020 -raportti). 

Taloudellinen köyhyys ei välttämättä tarkoi-
ta köyhää elämää, vaan ihmissuhteiden ja osal-
lisuuden merkitys on myös suuri. Erik Allardt 
tarkasteli 1970-luvulla hyvinvoinnin käsitettä ja 
totesi sen koostuvan kolmesta ulottuvuudesta: 
materiaaliset resurssit, ihmissuhteet, vaikutta-
minen ja osallisuus.

Osallisuus on vahvasti yhteydessä hyvin-
vointiin. Matalan osallisuuden kokemuksen on 
todettu liittyvän muun muassa vakavaan psyyk-
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kiseen kuormittuneisuuteen, yksinäisyyteen ja 
huonoksi koettuun työkykyyn (Sokra, 2020). 

Osallistavasta toiminnasta toivoa
Lasten ja nuorten kokemusta hyvinvoinnista voi-
daan vahvistaa monin eri keinoin. Esimerkiksi 
luontoperustaiset toiminnot voivat lisätä nuor-
ten hyvinvointia elvyttävyyden, osallisuuden ja 
kokemuksellisuuden kautta. Yksi kuvaus tästä on 
väitöskirjatutkimus pohjoissuomalaisten nuorten 
tyttöjen hyvinvoinnista vuodelta 2018. Yhteensä 
153 Lapin maakunnassa asuvaa 13–16-vuotiasta 
tyttöä osallistui tutkimukseen. Aineisto koostui 
nuorten tyttöjen kirjoituksista sekä yksilö- ja ryh-
mähaastatteluista.

– Tulokset osoittavat hyvinvoinnin tarkoitta-
van pohjoissuomalaisille nuorille tytöille sitä, että 
he ovat terveitä, heidän elintapansa ovat suotui-
sia ja heillä on positiivisia kokemuksia elämästä 
ja sosiaalisista suhteista, kertoo Sokra-hankkeen 
Pohjois-Suomen alueen tutkija Varpu Wiens Dia-
konia-ammattikorkeakoulusta. 

– Luonto ja sen elementit saavat aikaan merki-
tyksellisiä aistikokemuksia ja eheyden tunnetta. 
Samoin vuorovaikutus eläinten kanssa toi positii-
visia tuntemuksia, kuten hyväksyntää ja lohtua.

Sokra-hankkeen erikoissuunnittelija Tytti 
Tuulos THL:stä korostaa, että kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin ja huono-osaisuuden ja eriarvoisuu-
den kaventamiseen voidaan vaikuttaa. Toiveik-
kaampaan tulevaisuuteen sisältyy kaikkien ih-
misten tarpeiden ja voimavarojen huomioiminen.

Tietämyksemme lisääntyessä ihmisen ja ympä-
ristön välisestä kanssakäymisestä voidaan tunnis-
taa myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa 
olevien tarpeita ja toiveita. Näin päästään edelleen 
luomaan uusia mahdollisuuksia ja vahvistamaan 
toiveikkuutta ja osallisuutta kokonaisvaltaisesti.

Lupaavia esimerkkejä ja uusia käytäntöjä Suo-
mesta löytyy EU:n sosiaalirahaston Sokra – So-
siaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatio-
hankkeen verkkosivuilta. Tytti Tuulos rohkaisee 
tekoihin heikoimmassa asemassa olevien osalli-
suuden puolesta.

Oppilaat keskittyvät 
tukiopetustunnilla 
Jordaniassa, YK:n 
naisten pakolaisleirillä 
toimivassa koulutuskes-
kuksessa (Oasis Center 
and Empowerment of 
Women and Girls).
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TEKSTI: Riitta Salasto

Kohderyhmästä toimijoiksi
Osattomuuden, niukkuuden ja toivottomuuden 
teemat ovat maailmanlaajuisia. Yltäkylläisyyden 
aika saattaa olla loppumassa ja tuloerot kasva-
vat. Epidemia koettelee eniten kehittyviä maita ja 
humanitaariset kriisit lisääntyvät. On selvittävä 
niukkenevien luonnonvarojen maailmassa. Ruo-
ka-apua ja pakolaisleirien koordinointia tarvitaan.

Agendan 2030 tavoitteena on kääntää globaa-
li kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi ja 
ihmisoikeudet, taloudellinen vauraus ja yhteis-
kunnallinen vakaus turvataan ympäristön kan-
nalta kestävällä tavalla ja äärimmäinen köyhyys 
poistetaan maailmasta. Loppuuko vesi planeetal-
ta, jossa autoja pestään vedellä? Työtä tehdään 
muun muassa ulkoministeriön, YK:n ja Euroopan 
unionin hankkeissa.

Köyhyydessä ei ole kysymys vain rahan puut-
teesta tai eriarvoisuudesta, vaan siitä, millaiset 
mahdollisuudet köyhillä on parantaa itse ase-
maansa. Kehitysmaaprojekteissa löytyy myös 
esimerkkejä, miten kohderyhmästä on selviydytty 
toimijoiksi. Tavoitteena on onnistunut integroitu-
minen yhteiskuntaan.

Jordaniassa asuu 1,3 miljoonaa pakolaista 
maan ollessa johtava toimija Syyrian pakolais-
kriisin hoidossa. Vuonna 2012 YK avasi ensim-
mäisen Oasis-keskuksen Zaatarin pakolaisleirillä 
Pohjois-Jordaniassa. Vähitellen Oasis-malli on 
laajentunut koskemaan naisten voimavaroja ja 
voimaantumista tukevaksi monialaiseksi palve-
luksi. Tällä hetkellä YK toimii neljässä Oasis-kes-
kuksessa kahdella Jordanian leireistä, Zaatarissa 
ja Azragissa.

Vaikka alkuperäinen H. C. Andersenin satu 
tulitikkutytöstä on julkaistu 1800-luvulla, on sen 
sanoma edelleen yllättävän ajankohtainen. Jotta 
tytön kohtalo ei tänä päivänä toistuisi, tarvitaan 
yhteisiä tekoja eriarvoisuuden ja osattomuuden 
poistamiseksi ja toiveikkuuden lisäämiseksi. Kai-
ken keskiössä on vuorovaikutus toisten ihmisten 
ja ympäröivän maailman kanssa, sillä mitä parem-
min tiedostamme ja ymmärrämme omat tunteem-
me, sitä paremmin tunnistamme niitä toisissa.
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Varpu Wiens Tytti Tuulos
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