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Lukijalle

Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan 
ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista tukiverkostoa. 
Tällöin on oleellista, että tietoa tarjolla olevista palveluista on helposti 
saatavilla.

Tämä opas on tehty parantamaan ulkomailla asuvien ja liikkuvien suo-
malaisten elämänlaatua. Oppaan avulla on helpompaa valmentautua ja 
sopeutua elämän mukanaan tuomiin, joskus odottamattomiin ja usein 
yllättäviinkin tilanteisiin.

Ulkosuomalaisten oma kokemus osoittaa, että tarvitaan koottua tietoa, 
joka auttaa sellaisten asioiden ennaltaehkäisyssä, tunnistamisessa ja 
hoidossa, jotka saattavat sekoittaa normaalin päiväjärjestyksen. Op-
paassa käsitellään yleisluontoisesti elämään liittyviä kriisejä ja painote-
taan niistä selviytymistä. Oppaan lopussa on runsas yhteystietoluettelo, 
joka helpottaa syvemmän tiedon ja avun löytämistä kriisissä. Lisäksi lo-
pussa on tiivistelmä siitä, kuinka toimia kriisissä.

Oppaan laatijat katselevat elämää samasta perspektiivistä kuin oppaan 
lukijat. Ulkomailla asuminen on avartavaa, mukavaa ja antoisaa, samal-
la se on kuitenkin haastavaa kulttuurien erilaisuuden, sosiaalisen ver-
koston muuttumisen ja elämän erilaisuuden vuoksi.

Tämä opas on uusi versio aiemmin ilmestyneestä Ulkosuomalaisen 
kriisioppaasta. Oppaan ovat työstäneet yhteistyössä Lontoon merimies-
kirkossa työskentelevä projektikoordinaattori Maria Onuigbo ja Bene-
lux-maiden projektikoordinaattori Jarmo Karjalainen. Muina oppaan asi-
antuntijoina ovat toimineet Merimieskirkon yhteyspäällikkö Jussi Ollila ja 
kulttuuritutkija Maija Karjalainen.

C’est la vie, c’est soit – sellaista elämä on, olkoon niin. Elämällä on 
annettavanaan meille kaikille paljon, välillä iloa ja onnea, välillä odotta-
matonta surua ja murhetta. Sellaista elämä on, olkoon niin... on kutsu 
hyväksyä elämä eri variaatioineen sellaisena kuin se on.

Samalla se on kutsu nauttia siitä täysin siemauksin, myös
ulkomailla. 
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MUUTTAMINEN JA SOPEUTUMINEN – 
SINNE JA TAKAISIN

Päätös muuttaa ulkomaille on iso muutos 
ja moniulotteinen päätös. Lähteminen vaa-
tii monenlaisia käytännön järjestelyjä, jotka 
voivat tuntua työläiltä. Käytännöllisten ongel-
mien ohella omaa sisäistä prosessointia ja 
muuton myötä perheessä tapahtuvaa roolien 
muutosta ei pidä unohtaa.

Muutto on prosessi, jota voi kuvata eräänlaisena spiraalina. Usein työ on syy lähteä ja siksi seu-
raava kuvio on tehty työntekijän näkökulmasta. Lähtemisen vaiheet pysyvät kuitenkin samoina 
olipa syy lähtöön opiskelu, välivuosi, puolison työ, uteliaisuus tai eläkepäivien vietto toisenlai-
sessa ympäristössä.

Lähtisinkö?

Ennen lähtöä on tärkeää tietää ja selvittää miksi on lähdössä. Motiiveja lähteä on varmasti 
yhtä monta kuin on lähtijöitäkin. Lähtijän on hyvä tietää, onko syy lähtemiseen halu kokeilla sii-
piä suuressa maailmassa, eteneminen uralla, kansainvälisen kokemuksen saaminen tai vaikka 
kielten oppiminen. Mikä tahansa syy lähtöön onkaan, muutto ulkomaille ei ole ratkaisu koti-
maassa oleviin ongelmiin. Ongelmat ihmissuhteissa tai muut käsittelemättömät asiat nousevat 
helposti pintaan ulkomailla. Ulkomailla oltaessa ystävät, suku ja muu tukiverkosto ovat kaukana 
kotimaassa ja siksi omien kipupisteiden käsitteleminen ulkomailla on huomattavasti haasteelli-
sempaa. Samoin avun saaminen monissa käytännön asioissa voi osoittautua hankalammaksi 
kuin kotimaassa. Myös kielen outous ja ihmisten erilainen käyttäytyminen ovat muuta kuin mihin 
on kotimaassa tottunut.

Työ kotimaassa

Työjakso ulkomailla

OrientaatioUudelleen 
orientoituminen

Paluu Rekrytointi

Muutto Valinta
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Muutosvaihe ja sopeutuminen

Ennen muuttoa kulttuurinen identiteetti ei 
ehkä tunnu kovin merkitykselliseltä, eikä sii-
tä ole välttämättä tietoinen. Muutto ulkomaille 
saa aikaan sen, että kulttuuriseen identiteettiin 
liittyviä asioita tiedostetaan. Ulkomaille muut-
taessaan huomaa nopeasti sen, että ihmisten 
arvostukset ovat erilaisia.

Ilmeisiin ja näkyviin seikkoihin liittyy paljon 
pinnan alla olevia perinteitä ja arvoja. Kohde-
maan historiaan ja uskonnollisiin suuntauksiin 
tutustuminen voi helpottaa monen kummastut-
tavan asian ymmärtämistä. ”Meillä Suomessa 
tämä asia tehdään näin” -ajatukset ovat osa 
oman ja vieraan kulttuuri-identiteetin törmäys-
tä. On helppoa huomata, mitkä asiat uudessa 
kulttuurissa viehättävät, vetävät puoleensa 
ja mihin on helppo sopeutua ja toisaalta ne 
puolet, jotka aiheuttavat ristiriitaisia tunteita, 
tuntuvat oudoilta, pelottavilta ja saavat aikaan 
epävarmuutta tai ahdistusta.

Muutoksen myötä uusista ja oudoista tilanteis-
ta aiheutuvaa stressiä kutsutaan kulttuuri-
sokiksi tai kulttuuristressiksi. Kulttuurisokin 
oireet ovat hyvin yksilöllisiä ja monimuotoisia. 
Toiset kärsivät kulttuurisiirtymistä ja niiden 
aiheuttamista muutoksista ja toiset eivät lain-
kaan.

Esimerkki: Kotimaassa peru-
na ja nakkikastike eivät välttä-
mättä ole lounasruuan ykkö-
siä, mutta ulkomailla huomaa 
kaipaavansa sitä jatkuvan 
nuudeli-keiton tai pelkän voi-
leivän sijaan.

Esimerkki: ”Paikalliset tulee 
aina liian lähelle, kun ne pu-
huu. Ne sanoo kyllä, ja mitään 
ei tapahdu. Ne elehtivät ihan 
liikaa tai sitten liian vähän. 
Vuorokausirytmikin on ihan 
outo, puhumattakaan ruoka-
ajoista. Niin ja ne puhuu liian 
kovaa tai liian hiljaa”.

 – Näitä ajatuksia on moni ulkomailla elänyt suo-
malainen kertonut.

 Muuttajan on hyvä muistaa 
   muutamia asioita:

Pohdi mitkä ovat lähtemisen syyt. Älä   •	
 lähde pakoon; muuttaminen kauas ei ole  
 ongelmien ratkaisukeino.    
 Käsittelemättömät kotimaan ongelmat   
 ja kriisit eivät häviä maan vaihtuessa.

Selvitä mahdollisimman paljon    •	
 käytännön asioita etukäteen

Kysele ihmisiltä, joilla on kokemusta   •	
 ulkomailla asumisesta

Perehdy kohdemaan kieleen ja   •	
 kulttuuriin

Huomioi kaikki perheenjäsenet ja   •	
 mahdollisesti erilaiset motivaatiot   
 muuttaa  tai olla muuttamatta. Keskustelu  
 yhdessä on tärkeää.

Varustaudu huumorilla, kärsivällisyydellä,  •	
 uteliaisuudella, sinnikkyydellä ja uuden  
 oppimisen asenteella sekä avoimuudella

Hoida asiat kuntoon niin ihmissuhteissa  •	
 kuin muissakin asioissa

Helpota lähtemisen konkretisoitumista  •	
 vaikka lähtöjuhlilla

   Kulttuurisokkiin tai 
   siirtymäsokkiin 
   liittyviä oireita:

J•	 atkuva sairastelu
Päänsärky•	
Vatsanväänteet•	
Ahdistus•	
Keskittymisvaikeudet•	
Uniongelmat•	

Esimerkki: Arkipäivän pie-
net asiat saavat mielen myl-
lerryksiin. Kuinka pukeutua 
on hyvä  esimerkki. Niin kuin 
olisi käytännöllistä ja niin kuin 
on ennenkin vai muuttaako 
pukeutumistaan niin, että on 
helpompi sulautua ympärillä 
oleviin ihmisiin?

Myös ajatukset erilaisten käyt-
täytymissääntöjen kohdalla 
aiheuttavat monelle päänvai-
vaa.  Pitäisikö edelleen toimia 
samojen kohteliaisuussääntö-
jen mukaan kuin Suomessa? 
Miten oppia paikalliset sään-
nöt ilman suurta skandaalia?
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Kulttuurisokin ehkäisy

Kulttuurisokkia ei voi välttää, mutta siihen voi valmis-
tautua etukäteen. Valmistautuminen on hyvä aloittaa 
jo Suomessa opiskelemalla maan kieltä ja kulttuuria 
sekä selvittämällä asuntoasiat, työsopimukset, harras-
tusmahdollisuudet ja paikalliset suomalaiskontaktit.

Sopeutumiskriisin vaiheet

Kulttuurisokissa on kyse kahden erilaisen kulttuurin yhteentörmäyksestä. Usein väärinkäsityk-
siä syntyy pinnan alla olevien näkymättömien asioiden, kuten uskomusten, arvojen, oletusten 
ja ajatusmallien takia. Kulttuurisokkia aiheuttavat myös vieras kieli, tapakulttuuri ja ihmisten 
erilainen tapa elää elämäänsä.

Kulttuurisokkiin kuuluu neljä eri vaihetta:

1. Kuherruskuukausi
Uudet asiat viehättävät ja   •	

 kiinnostavat
Suurin osa asioista näyttää   •	

 hyvältä
Kestää useimmilla korkeintaan  •	

 puoli vuotta, toisilla pidempään
Turistimainen vaihe, jolloin   •	

 suhtaudutaan uusiin asioihin   
 uteliaisuudella ja mutkattomasti

2. Sokkivaihe
Kehittyy vähitellen•	
Ilmenee yleensä ensimmäisen   •	

 vuoden aikana
Voi olla vaikeaa havaita itse•	
Tyypillisiä tunteita ovat huoli   •	

 tulevaisuudesta, surullisuus ja   
 alakuloisuus

Ulkoisesti ihminen vaikuttaa   •	
 rauhalliselta, mutta sisällä   
 myrskyää

Mieltä voi rasittaa elämäntilanne,  •	
 ystävien, harrastusten ja   
 suomalaiskontaktien puute

Muutosta aiheutuva reagointi voi olla 
hyvin yksilöllistä ja tässä esitetyt asiat 
voivat esiintyä täysin eri järjestykses-
sä. Toisilla sokki voi iskeä heti ilman 
kuherruskuukausia, toisilla tulee pitkän 
viiveen jälkeen, jos ollenkaan.

3. Reaktiovaihe
Uusi maa ei vaikuta enää ollenkaan mukavalta•	
Yleistä on, että paikallinen kulttuuri ärsyttää;   •	

 arvostellaan puhetyyliä, pukeutumista,   
 opetusta, ilmastoa jne.

Aikuiset saattavat tuntea vihamielisyyttä,   •	
 surua, epätoivoa ja tyhjyyttä

Nuorilla saattaa esiintyä huonoa käyttäytymistä  •	
 ja haluttomuutta koulunkäyntiin tai opiskeluun

Tyypillisiä stressioireita ovat päänsärky ja   •	
 unettomuus

Syy omaan viihtymättömyyteen nähdään   •	
 muissa kuin itsessä, esim. viranomaisissa tai   
 koulussa

Itsesyytökset ja läheisten syyttely kasvaa ja   •	
 tunneilmapiiri perheenjäsenten kesken   
 kiristyy

Kielteinen suhtautuminen moniin asioihin•	
Omaa kulttuuria voi olla vaikea säilyttää ja se   •	

 synnyttää vihantunteita valtakulttuuria  kohtaan
Kotiinpaluu houkuttaa•	
Vaarana on, että sosiaalinen elämä kaventuu   •	

 tai loppuu kokonaan

4. Tasaantumisvaihe
Uusi elämäntilanne hyväksytään lopulta•	
Aletaan nähdä uudessa kulttuurissa myönteisiä  •	

 puolia
Elämä ei ole pelkästään menneisyydessä vaan  •	

 nykyhetkessä ja tulevaisuudessa
Tunteet eivät enää ole niin mustavalkoisia•	

Esimerkki: Turhautumisen tun-
teet voivat syntyä pienistä asiois-
ta, kuten minkälaiseen purkkiin 
maito on pakattu ja miltä osastolta 
kaupassa nakit löytyvät.
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Paluusokki
Suomeen palaaminen aiheuttaa usein paluuso-
kin. Moni palaaja on todennut yllättyneensä pa-
luusokin voimakkuudesta. Voimakkaan reakti-
on takana on usein tietämättömyys. Moni 
luulee, että voi palata samaan Suomeen, josta aikoinaan lähti. Joku on viisaasti todennut, että 
aika kulkee kahteen suuntaan ja kaksinkertaistaa ulkomailla vietetyn ajan. Aika kulkee ulkomail-
la ja Suomessa eri suuntiin. On hyvä varautua siihen, että moni asia on muuttunut: lempikahvila 
ei ole enää samanlainen, päivän polttavat puheenaiheet ovat jonkin aikaa käsittämättömiä, pu-
hekieli ja lentävät lauseet muuttuneet ja että ihmiset, jotka ovat läheisiä, ymmärtävät vain osan 
ulkomailla olleen kokemuksista.

Samoin kuin kulttuurisokki, paluusokki on yksilöllinen kokemus. Toiset kokevat voimakkaasti, 
toiset lievästi ja jotkut eivät koe lainkaan.

Miten varautua paluusokkiin:
Ottamalla selvää minne palaa (kaupunki, asuminen, työ, yms.)•	
Tiedostaa ja hyväksyä itsessään tapahtuneet muutokset ulkomailla  asuessa•	
Hyväksyä se, että Suomessa, sukulaisissa ja ystävissä on tapahtunut   •	

 muutoksia
Hyväksyä epävarmuus•	
Hyväksyä väsymys, turhautuminen, yms.•	
Osallistumalla paluuseen liittyvään valmennukseen, kuten paluuseminaareihin  •	

 tms.
Tapaamalla ja jakamalla kokemuksia muiden paluumuuttajien kanssa•	
Ottamalla yhteyttä ammattiauttajiin, jos paluusokki ei helpota•	
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ULKOMAILLA SELVIYTYMISTÄ HELPOTTAVAT 
ASIAT

Jokainen muutto, joko kaupungin toiselle puo-
lelle tai toiseen maahan, tuo mukanaan omat 
haasteensa. Siitä, miten muutto tapahtuu, on 
olemassa paljon tietoa, mutta muuton aiheutta-
mat ja ulkomailla elämiseen liittyvät tunteet ovat 
ne kaikkein haasteellisimmat ja niihin tulisi pa-
neutua etukäteen hyvin.

Ulkomailla selviytymiseen vaikuttavat monet ih-
misen henkilökohtaiset kyvyt ja taidot. Niillä voi 
edistää selviytymistä vaikeidenkin asioiden sat-
tuessa kohdalle. Uuteen ympäristöön, kulttuu-
riin, kieleen ja tapoihin sopeutuminen vie aikan-
sa ja nostaa siksi stressitasoa tavalla tai toisella. 
Siksi onkin hyvä tiedostaa omat vahvuudet ja 
heikkoudet, niin fyysiset kuin henkisetkin.

Sosiaalinen verkosto

Sosiaalinen verkosto muodostuu kaikista ihmi-
sen sosiaalisista suhteista sukulaisten, ystävi-
en, työtovereiden ja naapureiden kanssa. So-
siaalinen verkosto pelaa erittäin tärkeää roolia 
elämänlaadussa ja siksi se on merkityksellinen 
myös muutettaessa tai suunniteltaessa muut-
toa ulkomaille. Sosiaalinen verkosto, sen luo-
minen ja ylläpitäminen ulkomailla on aivan yhtä 
tärkeää oman hyvinvoinnin kannalta kuin koti-
maassakin.

Ulkomaille muuton myötä sosiaalinen verkosto 
kokee suuren muutoksen. Taakse jäävät su-
kulaiset ja ystävät sekä tuttu ja turvallinen työ-
yhteisö. Uuden sosiaalisen verkoston luomi-
nen saa aikaan stressiä ja hermostuneisuutta, 
mutta pitkällä tähtäimellä se on turva kaikissa 
eteen tulevissa elämäntilanteissa uudessa ym-
päristössä.

Uudessa ympäristössä on muistettava, että koko perhe tarvitsee aikaa yhdessä, tehden ja har-
rastaen. Sen vuoksi ajankäytön työn ja kodin välillä täytyy olla tasapainossa. Lisäksi on muistet-
tava, että jokainen perheenjäsen tarvitsee myös omaa aikaa, jota on hyvä jokaiselle antaa.

 Tärkeitä ominaisuuksia ja taitoja,       
 joista on hyötyä ulkomailla asuessa:

Positiivisuus•	
Avoimuus ja kiinnostus asioihin•	
Hyvä itsetunto•	
Vuorovaikutustaidot•	
Maalaisjärki ja realismi•	
Joustavuus ja mukautuvuus•	
Elämänmyönteisyys•	
Terve seikkailunhalu uuteen•	
Huumorintaju•	
Ymmärrys omasta elämäntilanteesta   •	

 ja sen vaikutuksesta niin itseen kuin  
  lähimmäisiin

 Taitoja sosiaalisen verkoston   
 luomiseen ja ylläpitämiseen:

Avoin mieli•	
Kiinnostus•	
Suomalainen yhteisö, josta saa tietoa  •	

 ja informaatiota uuden verkoston  
 luomiseen

Tiedon hankkiminen paikallisesta  •	
 kulttuurista ja tavoista

Keskustelutaitojen ja sosiaalisten  •	
 taitojen kehittäminen

Paikalliseen harrastustoimintaan  •	
 mukaan meno

Suhteiden luominen naapureihin•	
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Stressi ja stressin hallinta

Stressi vaikuttaa paljon hyvinvointiin ja sillä on vaikutusta myös työelämään ja kotielämään. 
Stressi on osa elämää. Se on kehon hälytysmerkki ulkoisten tai sisäisten vaatimusten edessä. 
Suuret elämänmuutokset, kuten muuttaminen, työpaikan vaihto, avioero tai jopa lapsen synty-
mä voivat aiheuttaa stressiä. Ulkomailla oltaessa taito hallita ja sietää stressiä korostuu.

Stressin hallintatapoja:

Tunnista kykysi ja rajoituksesi.•	
Etsi sopivia elämänhallintakeinoja, kuten urheilu, lukeminen ja riittävä lepo.•	
Myönteinen elämänasenne. Kielteinen asenne vie voimavaroja. Vaativatkin   •	

 tehtävät  voi oppia kokemaan myönteisenä haasteena.
Kieltäytymisen opettelu. Aina ei tarvitse jaksaa kaikkea tai saada aikaan   •	

 täydellisiä suorituksia.
Ikävien asioiden kimppuun käyminen nyt eikä myöhemmin. Asioiden   •	

 lykkääminen lisää stressiä entisestään.
Ihmissuhteista huolehtiminen. Lähimmät ihmiset ovat voimavara ja tuki, eivät  •	

 ongelmien kaatopaikka tai ärtyisyyden kohde.
Anna aikaa itselle, perheelle ja ystäville.•	
Aseta realistisia tavoitteita. On hyvä muistaa, että ei voi voittaa luistelun   •	

 maailmanmestaruutta ellei osaa edes luistella.
Tunnistaessaan stressin oireita on hyvä pysähtyä ja miettiä mistä ne johtuvat.•	
On hyvä miettiä omia tarpeitaan ja tunnistaa tapojaan hoitaa ja käsitellä   •	

 asioita. Lisäksi on hyvä tehdä arvojärjestys asioille elämässä ja muistaa pitää  
 puolensa.

Sankaria ei tarvitse leikkiä ja jäädä asioiden kanssa yksin. Esimerkiksi   •	
 työtovereiden tai läheisten kanssa puhuminen voi auttaa jo paljon.

Jos stressioireet eivät häviä tai pahenevat, hae apua lääkäriltä.•	
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ELÄMÄN MONET KRIISIT
Jokainen kohtaa elämässään eriasteisia 
kriisejä. Kriisejä on monenlaisia ja ihmisen 
reagoiminen niihin tapahtuu hänen persoo-
nallisuutensa, taustansa, kokemustensa ja 
selviytymistapojensa mukaan.

Kriisillä tarkoitetaan äkillistä muutosta ihmi-
sen elämässä. Se on tilanne, jossa ihmisen 
aiemmat kokemukset ja ongelmanratkaisu-
keinot eivät joko riitä tai ne eivät toimi tämän 
uuden tilanteen ymmärtämiseksi ja hallitse-
miseksi sekä siitä selviytymiseksi.

Tämän oppaan lopusta löytyy Kriisin kohdatessa 
-pikaopas. Kaikissa oppaassa käsitellyissä krii-
sitilanteissa apua, neuvoa ja tukea antavat pai-
kallisten ammattiauttajien lisäksi Suomen Me-
rimieskirkkojen ulkomaan yksiköiden papit ja 
sosiaalikuraattorit, paikallisten suomalaisten seu-
rakuntien työntekijät ja eri ulkosuomalaisten tuki-
verkkojen jäsenet.

Elämänkaareen liittyvät kriisit
Elämään liittyy luonnollisena osana erilaisia vaiheita ja jaksoja. Näitä elämänkaareen liittyviä 
kriisejä kutsutaan myös kehityskriiseiksi. Tyypillisiä elämänkaareen kuuluvia kriisejä ovat eri 
ikäkausiin liittyvät kriisit, kuten uhma- ja murrosikä, koulun aloitus, perheen perustaminen, uran 
luominen, lasten kotoa pois muutto ja ikääntyminen. Toisille elämänkaareen liittyvät muutosvai-
heet tapahtuvat hyvin voimakkaasti ja toiset eivät niitä edes huomaa. Tärkeää on tiedostaa, että 
elämän eri vaiheisiin kuuluvat tietyt asiat ja että ne ovat kaikille yhteisiä.

Perheen kriisit
Perhe elää myös omaa elämänkaartaan 
ja on aika ajoin muutosten keskellä. Per-
heessä kriisi koskettaa kaikkia erikseen ja 
yhteisesti. Tällaisia asioita tai tapahtumia 
voivat olla perheenjäsenen sairaus, avio-
ero, työttömyys tai uusperheen muodos-
tuminen. Parisuhteeseen ja avioliittoon 
liittyvät kysymykset ja tapahtumat voivat 
olla hyvin voimakkaita ja vaikuttaa koko 
perheeseen. Aikuisten ja lasten elämän-
vaiheisiin liittyvät kriisit ovat osa perheen 
elämänkaaren kriisejä.

 Kriisitilanteelle ominaista:
Arvaamattomuus•	
Tavalliset selviytymiskeinot eivät riitä•	
Ristiriitaiset ja voimakkaat tunteet•	
Yksin jäämisen tunne, koska   •	

 kokemusta on vaikea jakaa muiden  
 kanssa

 Perheen tukeminen kriisissä:
Kaikkien perheenjäsenten tukeminen   •	

 kriisissä on tärkeää, vaikka reagointitavat  
 ovat erilaisia

Koko perheen on tärkeää voida käsitellä                •	
 tapahtunutta yhdessä, näin vältetään turhat  
 väärinkäsitykset

Tärkeää keskustella siitä, miten perhe  •	
 selviytyy ja mitä voimavaroja perheessä jo  
 on toinen toistensa tukemiseen

Tärkeää turvautua ammattiapuun   •	
 mahdollisimman pian, jos omat voimavarat  
 eivät tunnu riittävän kriisin käsittelyyn ja  

 perheenjäsenten tukemiseen.
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TRAUMAATTISET KRIISIT

Kriisit ovat äkillisiä, odottamattomia ja usein epä-
tavallisen voimakkaita tapahtumia. Tapahtuman
ollessa liian suuri ihmiselle puhutaan traumaat-
tisesta kriisistä.

Esimerkiksi lähimmäisen vakava sairastuminen, 
avioero, työttömyyden uhka, väkivallan kohteek-
si joutuminen, jopa raskauteen ja synnytykseen 
liittyvät tapahtumat voivat laukaista traumaatti-
sen kriisikokemuksen. Myös yhteisöä tai yhteis-
kuntaa ravistelevat onnettomuudet ja luonnon-
katastrofit	voivat	olla	traumaattisia	kriisejä.

Järkyttävän tapahtuman jälkeen on aivan nor-
maalia reagoida voimakkaasti. Ajatukset siitä, 
mitä olisi voinut tapahtua, voivat aiheuttaa voi-
makkaita tunteita ja reaktioita. Nämä tunnereak-
tiot lieventyvät ajan myötä, mutta ne voivat tulla 
esille vielä pitkienkin aikojen kuluttua.

Kriisissä reagoimisen luonnollinen kulku

On hyvin luonnollista reagoida yllättävissä tilanteissa hyvinkin voimakkaasti. Reaktiot menevät 
luonnollista kulkuaan, välillä lomittain, osittain päällekkäin ja välillä aikaisempaan vaiheeseen 
palaten. Seuraavassa reaktioiden vaiheet:

1. Sokkivaihe

Sokkivaihe on kriisin alussa•	
Kestää muutamasta tunnista muuta- •	

 maan päivään, joskus kauemminkin
Kuuluu kriisin normaaleihin reaktioihin•	
Sokkivaiheen tarkoituksena on  •	

     säilyttää ihmisen toimintakyky  ja  
 suojata sellaisilta asioilta, joita   
 ihminen ei pysty tuona hetkenä  
 ottamaan vastaan

Kyky ajatella ja toimia järkevästi  •	
 heikentyy, samalla mieleen kuitenkin  
 tallentuu tietoa ja vaikutelmia   
 tapahtumasta

Sokkivaiheessa normaalia on itku, paniikki, 
huutaminen, voihkinta, epäusko tai lamaan-
nus.

 Traumaattiselle kriisille         
   ominaista:

Ihminen haavoittuu henkisesti•	
Kontrollin tunne katoaa•	
Pelko, häpeä ja syyllisyydentunteet  •	

 lisääntyvät
Turvattomuuden tunne lisääntyy•	

2. Reaktiovaihe

Kestää tavallisesti muutamia viikkoja•	
Ihminen alkaa vähitellen ymmärtää   •	

    todellisuuden ja sen mitä on    
 tapahtunut

Tietoisuus siitä, mitä tapahtuma   •	
 merkitsee ihmiselle itselleen ja hänen   
 elämälleen

Reaktiovaiheessa normaalia on itkeminen, 
pelko, ahdistus, itsesyytökset, syyllisyyden-
tunteet, viha, tarve etsiä syyllisiä. Lisäksi voi 
esiintyä vapinaa, pahoinvointia, unettomuut-
ta, huimausta, väsymystä, jännittämisestä 
johtuvaa lihassärkyä tai sydäntuntemuksia.
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3. Työstämis- ja käsittelyvaihe

Kriisin käsittely hidastuu•	
Ajatuksissa ja toiminnassa otetaan  •	

 etäisyyttä tapahtumaan
Päästäkseen eteenpäin ihmisen  •	

 on kuitenkin työstettävä ja käsiteltävä  
 traumaattista tapahtumaa sekä  
 käytävä surua läpi, kunnes on valmis  
 luovuttamaan ja suuntaamaan   
 katseen tulevaisuuteen

Kiinnostus arkipäivän asioihin   •	
 lisääntyy ja työssä selviäminen  
 paranee

Työstämis- ja käsittelyvaiheessa ovat tyypil-
listä muisti- ja keskittymisvaikeudet, ärtyisyys 
ja sosiaalisista suhteista vetäytyminen.

Lapset ja kriisit

Vanhempien tulee mahdollisuuksien mukaan 
suojella lasta aikuisten maailman murheilta ja 
huolilta. Ensisijaisesti lapselle on annettava 
mahdollisuus olla lapsi ja nauttia lapsuudes-
taan. Lapsen tehtävänä ei ole kantaa aikuisten 
huolia.

Järkyttävän tapahtuman aikana ja sen jälkeen 
on lapselle kerrottava olennaiset asiat totuu-
denmukaisesti, mutta kuitenkin niin, ettei lap-
sen mieli kuormitu liikaa tai liian vaikeilla
asioilla.

Esimerkiksi vanhempien parisuhteen vaikeuksien aikana tai sen purkautuessa on tärkeää, että 
lapselle kerrotaan, että hänestä pidetään huolta ja että hän on molemmille vanhemmille edel-
leen rakas ja tärkeä. Tärkeää on muistaa, että lapsi ei voi olla aikuisten huolien kuuntelija. 
Huolien läpikäymiseen aikuisten tulee etsiä aikuinen kuuntelija, kuten ystävä, ammattiauttaja, 
puoliso tai sukulainen.

Usein lapsiin kohdistuvien traumaattisten kriisi-
en vaikutuksia aliarvioidaan. Yleisiä virheellisiä 
käsityksiä on, ettei lapsi huomaa mitään tai et-
tei lapselle tarvitse kertoa koko totuutta. Ajatel-
laan, että lapsi tajuaa traumaattiset tapahtumat 
vain pinnallisesti ja unohtaa ne helposti, eikä 
lapsella ole kykyä käsitellä järkyttäviä tapahtu-
mia.

4. Uudelleen suuntautumisen vaihe

Kriisiin liittyvät ajatukset, tunteet ja   •	
 mielikuvat tunnistetaan, ilmaistaan ja   
 käsitellään

Tapahtuneen hyväksyminen ja elämän  •	
 uudelleen järjestäminen alkaa

Elämänhallinnan tunne on vahva ja   •	
 ihminen kykenee jälleen vaikuttamaan  
 aktiivisesti omaan elämäänsä

Ihmissuhteisiin ja käyttäytymiseen   •	
 liittyvät päätökset korostuvat

Uudelleen suuntautumisen vaihe jatkuu läpi 
koko elämän. Traumaattinen tapahtuma py-
syy muistoissa, mutta se ei estä elämästä 
täysipainoisesti.

 Miten toimia:
Ikävien asioiden kertomista voi  •	

 helpottaa ottamalla lapsi syliin
Järjestä tilasta ja paikasta sellainen,  •	

 että lapsi voi tuntea turvallisuutta ja  
 läheisyyttä

Asiat kannattaa kertoa selkeästi,  •	
 rauhallisesti, lyhyesti ja asioita   
 paisuttelematta

 Miten lapsi ilmaisee suruaan         
   ja tunteitaan traumaattisesta      
   kokemuksesta:

Alakuloisuudella•	
Masentuneisuudella•	
Itkuisuudella•	
Joskus jopa puhumattomuudella ja    •	

 reagoimattomuudella
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Lapsilla on monenlaisia kykyjä selviytyä kriisistä. Lapsi työstää usein vaikeita asioita leikkimäl-
lä, piirtämällä, laulamalla, näyttelemällä, kirjoittamalla, kuuntelemalla musiikkia ja katsomalla 
elokuvia.

Aikuisen kannattaa huolestua lapsen tilanteesta ja ottaa yhteys ulkopuoliseen auttajaan silloin, 
kun lapsi selvästi kärsii, lapsen kaverisuhteissa ilmenee vaikeuksia tai päiväkodissa/koulussa 
tulee vaikeuksia. Lisäksi lapsen yllättävät raivokohtaukset ovat merkkejä siitä, ettei lapsi kykene 
hallitsemaan tilannetta. Ulkopuoliseen auttajaan on syytä ottaa heti yhteys, kun vanhemman 
omat keinot eivät enää riitä lapsen auttamiseen.

Kriisistä selviytyminen
Traumaattisen kriisin yhteydessä on hyvä muistaa, että selviytyäkseen ihmisen on käytävä läpi 
tapahtumaan liittyvät ajatukset ja tunteet. Läheisten ihmisten tuki on tärkeää ja merkityksellinen 
apu kriisistä toipumiseen. Läheisten yhteydenpito soittamalla ja tarjoamalla tarvittaessa apua 
on ensiarvoisen tärkeää. 

  Vinkkejä kriisistä selviytymiseen:

Kerro muille kokemuksestasi, sen merkityksestä ja reaktioistasi. Puhumalla  •	
 ikävää kokemusta voi työstää eteenpäin.

Työntekoa on hyvä jatkaa, vaikka vain rutiinien avulla. Kerro tapahtuneesta   •	
 työkavereille ja esimiehelle, jotta he ymmärtävät tilanteen.

Muiden samassa elämäntilanteessa olevien tapaaminen. Vertaistuki on   •	
 tärkeää.

Liikunta on hyväksi, koska se rentouttaa sekä kehoa että mieltä•	
Alkoholin ja rauhoittavien liiallista käyttöä kannattaa välttää•	
Kriisitapahtuma vaikuttaa myös läheisiin, siksi on tärkeää kuunnella mitä he  •	

 tuntevat ja ajattelevat
Kriisitapahtumaan liittyvät reaktiot ovat normaaleja ja kuuluvat asiaan. Kaikki  •	

 pelottavat ja omituisetkin tuntemukset saa ilmaista.
Itkeminen helpottaa•	
Kirjoittaminen, maalaaminen, musiikin kuuntelu tai liikunta voivat helpottaa   •	

 joskus paremmin kuin puhuminen

		Lisätietoa:	www.mielenterveysseura.fi	ja	www.tukinet.net
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PARISUHDE MAAILMALLA

Ulkomailla oleminen on parisuhteen ja koko perheen kannalta suuri haaste. Muutto ulkomaille 
vahvistaa suhteita tai kiristää välejä entisestään. Erityisesti alkuvaiheessa puolisot ovat hyvin 
paljon riippuvaisia toinen toisistaan, kun uusia ystävyyssuhteita ei ole vielä ehditty solmia ja elä-
mä on muutenkin vielä epävakaalla pohjalla uudessa ympäristössä. On normaalia, että puolisot 
purkavat paineita toinen toiseensa, mutta on hyödyksi, jos epäsovun ja riitelyn sijaan pystytään 
kommunikoimaan ja tukemaan toinen toistaan. Näin ulkomailla elämisen kokemukset lähentä-
vät ja vahvistavat parisuhdetta.

Parisuhteelle ja koko perheelle aiheu-
tuvaa painetta muuttovaiheessa voi 
helpottaa, että töihin menevä lähtee 
ensin yksin valmistelemaan perhettä 
varten kodin, koulun yms. asiat. Täs-
tä on se hyöty, että perheen saapues-
sa työssä oleva on ehtinyt jo asettua 
työpaikkaan, puoliso sekä muu perhe 
pääsevät valmiiseen kotiin ja sopeu-
tuminen on helpompaa. Hyötynä on 
myös se, että työssä oleva on tällöin 
jo asettunut työhönsä ja hänellä on ai-
kaa perheelle, kun he saapuvat. Hait-
tapuolena on se, että näin puolisot 
ja koko perhe menettävät ulkomaille 
muuton yhteisen kokemuksen.

Muutettaessa koko perheenä ulko-
maille on hyvä muistaa, että siihen 
liittyvistä haasteista voi selviytyä. Tär-
keää on, että puolisot keskustelevat 
keskenään ja että myös lapsia kuul-
laan. 

Tärkeää on, että kaikki opettelevat ilmaisemaan ja hyväksymään toistensa näkemyksiä ja ko-
kemuksia, koska perhe ja sen jäsenet ovat toistensa tuki ja turva maahan asettumisen alkuvai-
heessa.

Parisuhteen haasteita ulkomailla:
Parisuhteen tilasta tulee keskustella ja sitä   •	

 hoitaa esimerkiksi parisuhdeleirillä tai -kurssilla  
 jo siinä vaiheessa, kun muuttoa ulkomaille   
 harkitaan.

Tärkeää ymmärtää, että mukana tuleva   •	
 puoliso kohtaa uuden kulttuurin ja ympäristön  
 paljon konkreettisemmin kuin työssä oleva   
 puoliso. Kotona oleva hoitaa perheen käytännön  
 elämään liittyviä asioita, kuten ruuan oston,   
 mikä voi olla paljon haasteellisempaa kuin   
 Suomessa.

Keskustelun avulla puolisot voivat parantaa   •	
 toistensa roolien ymmärtämistä. Ilman hyvää   
 keskusteluyhteyttä puolisoiden välien    
 kiristyminen on todennäköistä.

Tärkeää ymmärtää, että mukana tullut ja   •	
 kotona oleva puoliso on myös hyvin riippuvainen  
 työssä olevasta puolisosta, esimerkiksi   
 taloudellisesti. Tämä riippuvuus voi tuntua   
 molemmista puolisoista hyvin epämiellyttävältä.
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Sosiaalisen tukiverkon luominen ulkomailla alkaa kotoa, omasta puolisosta. Kun suhde kotona 
on kunnossa, on siitä helppoa lähteä luomaan uusia kontakteja niin paikallisiin kuin muihin ulko-
suomalaisiin. Ongelmatilanteissa on hyvä muistaa, ettei asioista tarvitse selviytyä yksin.

Avioero tai parisuhteen purkautuminen

Avioero tai parisuhteen purkautuminen on eräs elämän vaikeimmista kokemuksista. Tuskin ku-
kaan pääsee sen yli ilman kipuilua. Eron aiheuttama tunteiden voimakkuus, eroon liittyvät käy-
tännön ongelmat ja tilanteesta selviytyminen ovat kuitenkin hyvin yksilökohtaisia.

Erotilanteessa ihminen kamppailee yksin hyvin 
voimakkaiden tunteiden kanssa ja samalla jou-
tuu kohtaamaan niin läheisten kuin ulkopuolis-
tenkin asenteet, jotka voivat olla joko hyväksyviä 
tai tuomitsevia.

Tärkeää on muistaa, ettei erotilanteesta tarvitse 
yrittää selviytyä yksin. Erityisesti ulkomailla olta-
essa on tärkeää, että sosiaalisesta verkostosta 
löytyisi joku, jonka kanssa jakaa omia tunteitaan. 
Mikäli sellaista ei ole tai ei halua puhua ystävil-
le, on aina mahdollista kääntyä ammattiauttajien 
puoleen.

 Erotilanteessa koettavia   
  voimakkaita tunteita ja oireita:

Viha, suru, pelko, syyllisyys,   •	
 itseinho, epävarmuus

Masennus, unettomuus, nopea  •	
 lihominen tai laihtuminen sekä   
 erilaiset tulehdukset tai    
 sairastumiset

Parisuhteen hoitamisen kulmakiviä:
Sitoutuminen kumppaniin – luo turvaa ja suojaa parisuhteeseen•	
Tunteiden tunnistaminen ja tunnustaminen – avain yhteiselle ymmärrykselle•	
Hellyys, läheisyys ja huumori – tärkeitä parisuhteen hyvinvoinnille•	
Puhuminen ja kuunteleminen – tietää enemmän luulemisen sijaan•	
Päätöksentekotavat – yhdessä tehden vältetään turhat solmut•	
Ristiriidat – osa parisuhdetta, jonka hyväksyminen mahdollistaa suhteen    •	

 hyvinvoinnin
Uskollisuus ja kunnioitus – ovat suhteen luottamuksen perusta•	
Virheet ja väärinkäsitykset – inhimillisiä, mutta vaativat selvittämisen•	
Rakkaus – kukoistaakseen tarvitsee huolenpitoa•	

Lisätietoa:	www.vaestoliitto.fi/toimiva_parisuhde	ja	www.katajary.fi
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Eroprosessi

Vaikka ero on hyvin yksilöllinen, on eroprosesseissa myös samankaltaisia piirteitä ja niistä on 
luotu seuraava eroprosessin kulku.

1. Erouhan toteaminen
Jompikumpi puolisoista kiinnittää   •	

 huomiota parisuhteen ongelmiin   
 ja asettaa parisuhteen kyseenalaiseksi

Puolisot huomaavat loitontuneensa  •	
 toisistaan ja tästä ovat seurauksena  
 vakavat tiedonkulun ongelmat   
 puolisoiden välillä

Vältellään tärkeiden asioiden   •	
 käsittelyä yhteisessä keskustelussa 

2. Keskusteluvaihe
Tyypillisenä piirteenä yritykset päästä  •	

 sovintoon
Rakkauden ja läheisyyden tunteiden  •	

 väheneminen ja siten ristiriitaiset ja  
 myllertävät tunteet

Irtisanoutuminen yhteisestä vastuusta•	
Vaiheeseen liittyy voimakas tunnepuo- •	

 len prosessi, jossa tunteen tasolla  
 luovutaan yhteisestä elämästä ja  
 parisuhteesta

Ero on aina kriisi. Se mitä on tapahtunut on osa monimutkaista syy–seuraus-vyyhtiä, mutta siitä 
on mahdollista selviytyä, jokainen omaan tahtiinsa. Eron läpikäyminen voi hidastua, jos ihminen 
samanaikaisesti joutuu kokemaan muita suuria elämänmuutoksia, kuten työpaikan menetyk-
sen, läheisen sairastumisen tai selviytymisen yksin ulkomailla.

Eroprosessista selviytyminen

Eron jälkeen selviytymistä helpottavana tekijänä voidaan pitää ihmisen omaa luottamusta si-
säisiin voimavaroihinsa, yhdistettynä kykyyn saada tarvittaessa tukea toisilta ihmisiltä. Myös 
aktiivisen toiminnan tavat ovat hyödyksi eron jälkeiseen, uuteen elämään.

3. Toimintavaihe
Vaihe, jossa ryhdytään toimiin eron   •	

 saamiseksi
Läheisyys, ahdistus ja epävarmuus   •	

 vaihtelevat puolisoiden mielissä
Ympäristö tulee tietoiseksi perheen   •	

 tilanteesta
Kriisille tyypilliset sokki- ja reaktiovaihe  •	

 ajoittuvat usein tähän kohtaan
Konkreettisen avun tarve on suurin,   •	

 koska toimintakyky ei ole luotettava. Olo  
 voi tuntua epätodelliselta ja muisti pätkiä.

Syyllisyys, uhri- ja itsetuhoisetkin   •	
 ajatukset sekä päihteiden käyttö   
 tunteiden helpottamiseksi voivat olla   
 yleisiä

Vaihe, johon ajoittuu myös eroprosessin  •	
 juridinen ja taloudellinen ero sekä   
 vanhemmuuden toteuttaminen erillään

4. Uudelleensuuntautumisen vaihe
Itsetunto palautuu ja uusia kiinnostuksen  •	

 kohteita alkaa löytyä
Eroprosessista syntynyt kokemus auttaa  •	

 luomaan uuden perustan elämälle, joka  
 voi olla aiempaa vahvempi

Tuskan hallitseminen helpottuu•	
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Tunteiden hallinnan tapoja ero-
prosessin jälkeiseen elämään

Ihmisellä on tapana luoda itselleen monen-
laisia selviytymiskeinoja, joista eräs on tun-
teiden hallinnan tavat. Tunteiden hallinnan 
tavoilla tarkoitetaan niitä tapoja, joilla eropro-
sessin läpikäynyt pyrkii sopeutumaan vallit-
seviin, uusiin olosuhteisiin.

Avioero tai parisuhteen purkautuminen on 
kriisi ihmisen elämässä, ja siksi hyvin vaikea 
kokemus.  Niin aikuiset kuin lapsetkin rea-
goivat ja käyvät sen tuomaa kriisiä omilla ta-
voillaan läpi. Mutta kuten muistakin kriiseis-
tä, myös erokriisistä on mahdollista jatkaa 
elämää, vaikka arjen uudet toimintamallit ja 
muuttunut vanhemmuus vaativat paljon kai-
kilta perheenjäseniltä.

 Aktiivisen toiminnan tapoja:
Tiedon etsintä – olosuhteiden muuttamiseksi tai ongelman ratkaisemiseksi•	
Toiminta – vallitsevan olosuhteen muuttamiseksi•	
Sosiaalisen tuen etsiminen, jotta olosuhteiden muuttaminen on mahdollista.   •	

 Sosiaalista tukea voivat tarjota niin ystävät, sukulaiset kuin viranomainenkin, kuten  
 perheasiain neuvottelukeskukset, käytännön lastenhoitoapuna, neuvona,    
 taloudellisena apuna tai vain läsnä olemalla.

Harrastukset, työ ja opiskelu ovat omista tarpeista lähtevää huolenpitoa itsestä•	
Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää läpi koko uuden elämän•	
Lasten kanssa puuhailu, sillä konkreettisten asioiden tekemisen kautta hahmottuu   •	

 avioeron jälkeisen elämän merkityksellisyys
Kumppanin etsiminen – uudelle parisuhteelle mahdollisuuden antaminen•	

Hyviä tunteiden hallinnan tapoja:
Tunteita helpottavat ajattelutavat, kuten  •	

 toiveajattelu, joka on yritystä nähdä   
 asiat valoisina ja löytää aikaisempiin   
 olosuhteisiin verrattuna myönteisiä   
 asioita nykyhetkestä

Henkilökohtainen usko tai vakaumus,   •	
 jossa ajatukset johdatuksesta sekä   
 tarkoituksellisuuden tunne luovat   
 luottamusta uuteen elämäntilanteeseen

Tunteiden hallinta mielikuvien avulla.   •	
 Kirjoittaminen ja ajattelu ovat myös hyviä  
 apukeinoja tunteiden hallintaan.

Toiminta ahdistuksen poistamiseksi.   •	
 Tähän hyviä tapoja ovat liikunta,   
 tanssiminen, laulaminen, musiikin   
 kuuntelu, ”hulluttelu” tai luonnossa   
 liikkuminen.

Itkeminen on tunteiden purkamiseen   •	
 erittäin hyvä tapa

Puhuminen niin ystäville kuin perheelle  •	
 on hyvä tapa saada ilmaista tunteitaan ja  
 saada uusia  näkökulmia asioihin

Ajatustyö ja muisteleminen ovat myös   •	
 hyviä tunteiden hallinnan tapoja, kun   
 kokee tarvetta tutkiskella itseään, oppia  
 ymmärtämään itseään ja oppia   
 kokemusten vertailemisesta

Terapia. Eroon liittyvien tunteiden käsittely  •	
 yhdessä ammattiauttajan kanssa on   
 tärkeää, jos kokee jäävänsä yksin kaikkien  
 ajatustensa ja tunteidensa kanssa eikä  
 löydä tietä ulos esimerkiksi ahdistuksesta  
 tai masennuksesta.

Tunteiden hallinnan 
  tapoja, joita kannattaa välttää:

Tunteiden tukahduttaminen, koska  •	
 kokee pärjäämisen pakkoa

Vaikeista tilanteista pakeneminen ja  •	
 välttely esimerkiksi liiallisen   
 nukkumisen avulla

Mielihyvän tavoittelu liiallisen   •	
 alkoholin, tupakoinnin tai muun  
 nautintoaineen tai ylensyömisen  tai  
 syömättömyyden sekä lyhytaikaisten  
 sukupuolisuhteiden avulla

Vihan purkaminen huutamalla tai  •	
 särkemällä
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PERHEVÄKIVALTA

Perheväkivalta on perheenjäsenen väkivaltaa toista perheenjäsentä kohtaan. Perheväkivaltaa 
on puolisoiden keskinäinen väkivalta, vanhemman lapsiin kohdistama väkivalta ja lasten toisiin-
sa tai vanhempiinsa kohdistama väkivalta.

Perheväkivalta on rikos ja loukkaus 
ihmisen oikeuksia kohtaan. Tilas-
tollisesti perheväkivalta kohdistuu 
yleensä naiseen, mutta myös mie-
het, lapset ja vanhukset joutuvat sen 
kohteeksi. Yleisesti perheväkivallan 
tekijä on mies, mutta erityisesti lap-
siin kohdistuvassa väkivallassa ko-
rostuu naisten osuus. Perheväkival-
ta on usein yhteydessä alkoholiin ja 
muiden päihteiden käyttöön.

Lapsiin kohdistuva perheväkivalta on usein lasten kaltoin kohtelua, laiminlyömistä tai hyväksi-
käyttöä. Laiminlyönnillä tarkoitetaan esimerkiksi taloudellista ja hoidollista laiminlyöntiä, joka on 
samalla yksilön psyykkisten perustarpeiden laiminlyöntiä.

Perheväkivalta ulkomailla

Ulkomailla oltaessa perheväkivaltaan puuttuminen voi olla hankalaa, koska sosiaalinen verkos-
to on toisenlainen kuin Suomessa. Paikallisia ammattiauttajia voi myös olla vaikeampi tavoittaa 
esimerkiksi kielitaidon puuttumisesta johtuen. Perheväkivaltaan liittyy myös voimakas häpeä 
sekä usein suojeluntarve tekijää kohtaan.

Suomessa perheväkivalta on aina rikos. Maailmalla käytäntö vaihtelee maan mukaan, vaikeut-
taen osaltaan avun saamista ja hoitoon hakeutumista. Joissakin maissa esimerkiksi naisen oi-
keutta omaan ruumiiseensa ei tunnusteta, jolloin esimerkiksi seksuaaliseen kanssakäymiseen 
pakottamista ei koeta väkivaltana miehen taholta. Olipa oleskelumaan käytäntö mikä tahansa, 
väkivaltaa missään muodossa ei tarvitse eikä tule hyväksyä.

Ellei perheväkivaltaan puututa ajoissa, se yleensä tapahtuu uudelleen ja raaistuu samalla. Per-
heväkivallan uhrit saavat fyysisten vammojen lisäksi henkisiä vammoja. Lisäksi perheväkivaltaa 
kokeneet ja nähneet lapset altistuvat muita useammin käyttämään itse väkivaltaa myöhemmin 
elämässään ja heillä on myös muita ongelmia.

  Perheväkivalta on:
Fyysistä väkivaltaa, joka jaetaan pahoinpitelyyn  •	

 ja lyömiseen ja fyysiseen kurittamiseen, kuten  
 tukistamiseen, läpsimiseen ja repimiseen

Seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä, joka  •	
 kohdistuu joko aikuiseen tai lapseen

Henkistä väkivaltaa, kuten alistamista, uhkailua,  •	
 pelottelua, eristämistä ja mitätöintiä

Uskonnollista väkivaltaa, kuten ehdottomaan   •	
    uskonnolliseen toimintaan pakottamista

Taloudellista väkivaltaa, kuten oman rahan   •	
   käytön estäminen
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Pitkällinen väkivalta vaikuttaa ihmiseen lamaannuttavasti ja sen myötä avun hankkiminen vai-
keutuu. On kuitenkin tärkeää, että väkivaltatilanteessa toimitaan ja haetaan apua mahdollisim-
man nopeasti, koska kaikki perheenjäsenet kärsivät tilanteesta. Sekä väkivallan uhri että tekijä 
tarvitsevat apua, jota heidän on molempien mahdollista saada. Perheväkivaltatilanteessa toimi 
itsesi ja perheesi vuoksi heti.

  Miten toimia perheväkivaltatilanteessa:
Hätätilanteessa soita paikalliseen hätänumeroon•	
Älä hyväksy väkivaltaa missään tapauksessa•	
Älä suojele väkivallan tekijää, suojele itseäsi ja lapsiasi•	
Puhu henkilölle, johon luotat siitä mitä kotona tapahtuu   •	

 (esim. pappi, naapuri, ystävä, sosiaalityöntekijä, lääkäri)
Suunnittele minne mennä, jos tilanne kotona menee pahaksi.  •	

 Paikan pitää olla turvallinen ja sellainen, josta sinua ei voi   
 löytää ja missä voit saada apua.

Selvitä paikallisen auttavan puhelimen päivystysnumero. Laita  •	
 se sellaiseen paikkaan, josta se on helppo löytää.

Pidä puhelimesi aina ladattuna•	
Suunnittele pakoreitti kotoa väkivaltatilanteessa•	
Jätä hätävaralaukku sellaisen ihmisen luo, johon voit luottaa.  •	

 Laukussa pitäisi olla rahaa, tärkeät paperit, kuten passit ja   
 syntymätodistukset, vara-avaimet, lääkkeet ja muut tavarat, joita  
 sinä tai lapset tarvitsette.

Sovi lasten kanssa jostain sellaisesta eleestä tai merkistä, jonka  •	
 nähdessään lapset osaavat hälyttää apua, vaikka itse et voisi  
 väkivaltatilanteessa puhua

Lisätietoa: www.turvakoti.net
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PÄIHDEONGELMAT

Päihteiden käyttö on enene-
vässä  määrin osa ihmisten 
jokapäiväistä elämää. Esimer-
kiksi alkoholin nauttiminen voi 
toisille olla osa ruokakulttuuria, 
toisille se voi olla ainoa ulos-
pääsytie ongelmista.

Mitä päihdeongelmalla   
tarkoitetaan?

Päihde on yleisnimike kaikille kemiallisille 
aineille, jotka elimistöön joutuessaan aihe-
uttavat päihtymyksen tunteen.

Päihdeongelmasta on silloin kyse, kun ih-
minen on riippuvainen alkoholista tai muis-
ta päihteistä. Päihteet hallitsevat ihmisen 
elämän jokaista osa-aluetta aiheuttaen 
ongelmia niin kotona kuin työelämässä. 
Päihdeongelman taustalla on usein pyrki-
mys karkottaa pahaa oloa ja elämän ikäviä 
asioita.

Päihdeongelmassa on kyse riippuvuudesta. 
Alkoholi, ruoka ja tupakka ovat yleisimmät 
hetkellisen nautinnon ja lohdutuksen anta-
jat. Niiden lisäksi viime aikoina merkittäväk-
si riippuvuudeksi on tullut nettiriippuvuus. 
Muita riippuvuuksia ovat pelit, huumeet, 
työ, seksi ja ostamisvimma.

Alkoholi ja sen liikakäyttö

Suomessa alkoholi on yleisimmin käytetty 
päihde. Tilapäisesti ja kohtuudella käytetty-
nä alkoholi voi vähentää jännitystä ja ren-
touttaa. Ongelmana on kuitenkin se, että 
alkoholista voi tulla helposti riippuvaiseksi. 
Alkoholin ongelmakäyttö onkin melko yleis-
tä ja sillä on kohtalaisen merkittäviä sosi-
aalisia, terveydellisiä ja ammatillisia haittoja 
ihmisen elämään.

Alkoholin fyysinen riippuvuus tarkoittaa 
sitä, että elimistö on tottunut alkoholiin ja 
alkoholin loputtua yhtäkkisesti verestä ih-
minen saa vieroitusoireita, kuten vapinaa, 
hermostuneisuutta, sekavuutta, kouristuk-
sia tai harhoja. Psyykkinen riippuvuus tar-
koittaa taas sitä, että alkoholista kehittyy 
ihmiselle lähes tärkein asia elämässä ja 
hänellä on jatkuva alkoholin himo.

Alkoholiriippuvuus on tila, joka aiheuttaa 
mielenterveydellisiä, tunne-elämän ja ter-
veyden ongelmia. Alkoholiriippuvuudesta 
voi parantua, koska siihen on olemassa 
erilaisia hoitoja, mutta se vaatii paljon ihmi-
seltä ja edellyttää, että pienintäkään alko-
holimäärää ei voi nauttia.

Päihderiippuvuuden oireet

Riippuvuus voi olla melkein mihin tahansa 
asiaan, aineeseen tai toimintaan. Niillä kai-
killa haetaan nopeaa tyydytystä ja mielihy-
vää. Riippuvuus on hyvin rajoittavaa ja elä-
mää kaventavaa. Ihmisen jäätyä koukkuun 
sitä, mistä ollaan riippuvaisia, tarvitaan 
enemmän ja enemmän.
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Riippuvuus eli addiktio alkaa yleensä kehit-
tyä murrosikäisenä. Tutkimuksissa on myös 
havaittu, että alttius riippuvuuteen saattaa 
olla perinnöllistä, mutta sen syntyyn vaikut-
tavat niin ympäristötekijät kuin sosiaalisetkin 
tekijät. Päihteiden käytön hyväksyvä ilmapiiri 
ja helppo saatavuus ovat kuitenkin ratkaise-
vat riippuvuuden syntyyn liittyvät tekijät.

Päihderiippuvuus saa aikaan häpeän tunnetta aiheuttaen riippuvuuden salaamisen. Salaami-
nen hankaloittaa päihderiippuvaisen auttamista ja pahimmillaan aiheuttaa kierteen, jonka seu-
rauksena voi olla perheen tai työn menettäminen. Pahimmillaan päihdeongelma aiheuttaa kaik-
kien sosiaalisten kontaktien katkeamisen ja syrjäytymisen normaalista elämästä.

 Miten toimia:
Päihteiden käyttöön liittyvien syiden pohtiminen•	
Jutteleminen luotettavan henkilön kanssa asiasta ennen  •	

 kuin päihteiden käyttö on liiallista
Hakeutuminen hoitoon ajoissa, paikalliselta lääkäriltä tai  •	

 työterveyshuollosta saa tietoa ja neuvoa hoidoista

Lisätietoa:	www.a-klinikka.fi	,	www.paihdelinkki.fi	,	
www.peluuri.fi	ja	www.irtihuumeista.fi

 Tyypilliset oireet:
Sietokyky aineeseen kasvaa•	
Aineen vaikutus vähenee jatkuvassa   •	

 käytössä
Vieroitusoireiden saaminen, kun elimistö  •	

 on ilman ainetta
Ongelmia hallita aineen käyttöä•	
Päihteen vaikutukset eivät häviä yhtä   •	

 nopeasti kuin ennen
Päihdeongelman tiedostamisesta   •	

 huolimatta käyttö jatkuu
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SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ JA VÄKIVALTA

Ihmisen perusoikeuksiin 
kuuluu oikeus henkilö-
kohtaiseen koskematto-
muuteen, mikä tarkoit-
taa sitä, että jokaisella 
ihmisellä on myös sek-
suaalinen itsemäärää-
misoikeus.

Seksuaalisella hyväksikäytöllä ja väkivallalla tarkoitetaan toisen pakottamista seksuaaliseen 
toimintaan, kuten yhdyntään tai itsensä tai toisen kosketteluun. Myös pakottaminen seksuaa-
listen asioiden katsomiseen on seksuaalista väkivaltaa. Seksuaalisen väkivallan aiheuttamat 
tunteet ja seuraamukset ovat uhrille tuhoisia. Uhriksi joutunut kantaa syyllisyyttä ja häpeää 
tapahtuneesta, vaikka se kuuluu pelkästään tekoon syyllistyneelle, ei uhrille.

Pahimmillaan seksuaalinen väkivalta ja hy-
väksikäyttö vaikuttavat koko ihmisen elä-
mään, kuten työkykyyn, elämänhallintaan, 
mielenterveyteen, seksuaalisuuteen, pari-
suhteeseen ja vanhemmuuteen. On myös 
tärkeää tiedostaa, että lapsuudessa koettu 
seksuaalinen hyväksikäyttö ja väkivalta ovat 
trauma, joka voi aktivoitua ja muistua mie-
leen aikuisiässä, esimerkiksi vaikeassa elä-
mäntilanteessa ulkomailla.

Lapseen kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön epäily

Lapsen seksuaalisella hyväksikäytöllä tar-
koitetaan aikuisen lapseen tai alaikäiseen 
nuoreen kohdistamia seksuaalisia tekoja.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäi-
ly voi herätä joko lapsen kertomuksesta tai 
läheisten aikuisten huolesta lapsen oireis-
ta tai muusta hyvinvoinnista. On muistetta-
va, että lapset eivät kerro oma-aloitteisesti 
hyväksikäytöstä kovin helposti. Tavallisesti 
syynä on, ettei lapsi halua tai uskalla ker-
toa siitä, koska hänellä on voimakas tarve 
torjua loukkaavat, hämmentävät ja häpe-
ää aiheuttavat asiat.

Hyvä tietää seksuaalisesta hyväksikäy-
töstä ja väkivallasta:

Hyväksikäyttäjä ja väkivallan tekijä voi  •	
 olla oman perheen jäsen tai ulkopuolinen

Hyväksikäyttö voi tapahtua kerran tai   •	
 jatkua vuosia

Hyväksikäyttöön voi liittyä esimerkiksi   •	
 pahoinpitelyä tai uhkailua

Hyväksikäytön uhri ei ole koskaan itse  •	
 vastuussa tapahtuneesta, vaan tekijä on  
 toiminut väärin

  Miten toimia, jos epäilee lapsen/ 
nuoren seksuaalista hyväksikäyttöä:

Ota yhteyttä paikalliseen lastensuojelu-  •	
 viranomaiseen, joka on yleensä   
 paikkakunnan sosiaaliviranomaisten   
 alainen palvelu. Myös poliisi, lääkäri ja  
 terveydenhoitajat antavat neuvoa siitä  
 kuinka toimia.

Tarkkaile lapsen käyttäytymistä•	
Kirjaa ylös kaikki ne asiat, joihin epäily  •	

 perustuu
Älä toimi koskaan yksin, vaan ota yhteyttä  •	

 ensin viranomaisiin.
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Jos aikuinen huomaa tai epäilee lapsen joutuvan hyväksikäytön kohteeksi, hän voi tehdä ilmoi-
tuksen kunnan lastensuojeluviranomaisille. Usein ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.

Lapsen kertoessa 
hyväksikäytöstä

Lapsi saattaa kertoa hyväksikäytöstä joko 
vahingossa, esimerkiksi leikkiessään, tai 
uskoutua jollekin luottamalleen aikuisel-
le, silloin kun epätoivo ja ahdistus käyvät 
sietämättömäksi. Aivan pienet lapset ja 
kehitysvammaiset lapset saattavat puhua 
asiasta sen merkitystä ymmärtämättä.

On kuitenkin muistettava, että tilanteessa 
jossa lapsi kertoo asiasta, hän ei usein-
kaan kerro heti kaikkea, vaan ainoastaan 
osan tapahtuneesta tai viittaa johonkin hir-
veään salaisuuteen. Koska kyseessä on 
lapsi, on hänen kertomiinsa asioihin täysi 
syy pääsääntöisesti suhtautua vakavasti. 
Mutta on hyvä arvioida tiedon luotetta-
vuutta, kuitenkin siten ettei lapsi tai nuori 
menetä luottamustaan aikuiseen, jolle asi-
asta on kertonut.

Raiskaus

Raiskauksella tarkoitetaan toisen pakottamista 
sukupuoliyhteyteen väkivaltaa tai sen uhkaa hy-
väksikäyttäen. Raiskauksen kohteeksi voi jou-
tua kuka tahansa ja missä tahansa. Raiskaus-
tilanne on myös se, jos toinen osapuoli joutuu 
seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi ollessaan 
tiedottomassa tilassa. Raiskauksen tekijä voi 
olla niin tuntematon kuin tuttukin henkilö. 

Raiskauksen voi jakaa kolmeen eri tyyppiin: 
1) tuntemattoman henkilön, yleensä miehen, 
tekemään; 
2) tutustumistilanteessa tai tuttavien kesken; 
ja 
3) parisuhteessa tapahtuvaan.

Raiskauksen uhrille on erittäin tärkeää, että hän voi keskustella luottamiensa ihmisten kanssa 
tapahtuneesta. Tässä ovat erityisen arvokkaita ystävät ja sukulaiset. Raiskaus on traumaattinen 
kriisi ja siksi on hyvä hakeutua myös ammattiauttajalle.

 Miten toimia, jos lapsi tai nuori     
 kertoo hyväksikäytöstä:

Vaikka asia on kauhea, pyri parhaasi   •	
 mukaan pysymään rauhallisena

Kuuntele tarkasti, mitä lapsi kertoo sinulle•	
Tee lapselle selväksi, että uskot mitä hän  •	

 on sinulle kertonut
Anna lapsen kertoa asiasta juuri niin   •	

 paljon kuin hän haluaa, mutta älä pakota  
 häntä kertomaan siitä

Kerro lapselle, että hän on toiminut oikein  •	
 kertoessaan sinulle asiasta

Kerro lapselle, ettei tapahtunut ole hänen  •	
 syytään

Ota välittömästi yhteyttä poliisiin, lääkäriin  •	
 ja sosiaalitoimen lastensuojeluun

Älä itse kohtaa hyväksikäyttäjää•	
Sinun tulee nyt vain toimia lapsen   •	

 suojelijana ottamalla yhteys viranomaisiin
Muista itse jakaa huolesi jonkun aikuisen  •	

 kanssa

 Miten toimia, jos joutuu    
  raiskauksen uhriksi:

T•	 ee tapahtuneesta heti ilmoitus  
 poliisille

Älä pese itseäsi tai vaihda vaatteita•	
Paina mahdollisuuksien mukaan  •	

 mieleesi rikoksentekijän tuntomerkit ja  
 tapahtumapaikka

Ota yhteys lääkäriin•	
Älä jää yksin, vaan hae apua•	
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Auttajana lähimmäinen

Seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö jättävät aina jälkensä uhriin. Pahimmillaan ne vaikut-
tavat kokonaisvaltaisesti ja laajasti uhrin elämään, kuten työkykyyn, mielenterveyteen, parisuh-
teeseen, vanhemmuuteen ja elämänhallinnan taitoihin. Vaikeistakin kokemuksista on kuitenkin 
mahdollista toipua, mutta prosessi vie aikaa ja siihen tarvitaan apua ja tukea niin ystäviltä, 
sukulaisilta kuin ammattiauttajiltakin.

Tapahtumaan liittyviä tunteita ja muistikuvia joudutaan työstämään yhä uudelleen ja uudelleen. 
Toipuminen on mahdollista, siksi ei kannata antaa periksi vaan uskoa tulevaisuuteen.

  Mitä ystävien ja sukulaisten on hyvä tietää ja muistaa   
  tukiessaan uhria:

Uhri tarvitsee hyvää kuuntelijaa•	
Kuuntele, anna uhrin puhua asiasta niin usein kuin hän itse tahtoo•	
Vakuuta, että olet hänen tukenaan ja uskot häntä•	
Älä tuomitse•	
Kerro, että itkeminen, sureminen ja vihankin tunteet ovat sallittuja•	
Kerro, ettei tapahtunut ollut hänen syytään•	
Ymmärrys ja empatia ovat tukijan tärkeitä ominaisuuksia•	
Auta huolehtimaan perusasioista, kuten ruokailusta ja   •	

 nukkumisesta
Kysy minkälaista käytännön apua uhri tarvitsee esimerkiksi   •	

 lastenhoitoon tai muihin arkielämän asioihin
Puhu myös arkisista asioista uhrin kanssa, näin autat häntä   •	

 säilyttämään arjen rutiineja
Rohkaise uhria hakemaan myös ammattiapua•	
Ole rauhallinen ja läsnäoleva•	

Lisätietoa:	www.tukinainen.fi	ja	www.rikunet.fi
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VAKAVA SAIRAUS
Vakava sairaus pysäyttää aina. Ulkomailla sairas-
tuminen voi yllättää ihmisen vielä enemmän, koska 
”eihän näin pitänyt käydä, onko tapahtunut totta ja 
miksi juuri nyt ja miksi juuri minä sairastuin” -ajattelu 
saa suuren sijan ihmisen mielessä. Vakava sairaus 
aiheuttaa oman elämänjärjestyksen muuttumisen, 
vaikka ympärillä kaikki jatkuu kuten ennen. Tuntei-
den vaihtelut ovat tyypillisiä tässä tilanteessa.

Vakava sairaus on ihmiselle aina kriisi, jonka vaiheet on hyvä 
tunnistaa:

1. Alkujärkytys
Elämä tuntuu epätodelliselta. Ulospäin ihmi-
nen saattaa näyttää rauhalliselta, mutta si-
sällä on käynnissä tunnemyrsky.

2. Syyllisten hakeminen
Alun sokkivaiheen jälkeen sairastunut ym-
märtää tilanteensa, silloin haetaan syyllisiä, 
podetaan huonoa omaatuntoa ja jossitellaan 
eri vaihtoehtoja. Epätoivo on tavallista tässä 
vaiheessa.

Sairastuminen on kriisi, joka koettelee myös 
sairastuneen läheisiä. Sairastunutta voi par-
haiten auttaa olemalla käytettävissä ja ole-
malla valmis kuuntelemaan. Sairastunutta 
ihmistä tulee rohkaista puhumaan vaikeista 
asioista ja itkuakaan ei kannata pelätä. Lä-
heisten ja ystävien välittäminen ja huolenpito 
ei koskaan ole turhaa, vaikkei sairastunut aina 
itse kykene ottamaan sitä vastaan. Läheisiltä 
ihmisiltä sairastuneen tukeminen vaatii omien 
tunteiden kohtaamista, eikä se ole suinkaan 
helppoa. Jos jotkut asiat tuntuvat liian vaikeil-
ta, on se hyvä myöntää avoimesti.

Ulkomaille muutettaessa on hyvä muistaa ottaa riittävän ajoissa selvää siitä, miten terveydenhoi-
to on järjestetty uudessa asuinmaassa (onko työnantajan, valtion vai omakustanteinen). Euroo-
passa oleskeltaessa on hyvä hankkia Eurooppalainen sairaanhoitokortti, jolla saa sairaanhoitoa 
kaikissa EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä. Sen voi myös hankkia nykyisestä asuinmaasta. 
Tietoa sairaudenhoitoon ja yleiseen sosiaaliturvaan liittyen saa Suomesta Kelan ja Ulkominis-
teriön verkkosivuilta. Lisäksi hyödyllistä tietoa löytyy Matkailijan terveysoppaasta 2007, jonka 
nettiosoite löytyy tämän oppaan lopusta.

 Tyypillisiä juuri sairastuneen   
 ensireaktioita:

Sairauden kiistäminen•	
Vihaisuus•	
Pelko•	
Ahdistus•	
Suru•	
Masennus•	
Syyllisyys•	
Yksinäisyyden tunne•	

3. Muokkausvaihe
Ahdistus alkaa hälvetä ja ihminen haluaa löytää 
selviytymiskeinoja.

4. Uudelleen suuntautuminen
Sairastunut ymmärtää, että sairauden kanssa 
on elettävä ja ettei se vähennä elämän ainut-
kertaisuutta ja että jokainen päivä on arvokas.

  Sairauden aikana on hyvä muistaa:
Liikkua, jos kunto suinkin antaa myöten •	

–  ulkoilma auttaa sekä kehoa että mieltä
Iloita onnistumisista ja saavutuksista•	
Etsiä jokaisesta päivästä ainakin yksi   •	

 positiivinen asia
Ettei haikaile menneisyyteen, vaan   •	

 muistelee menneitä hyviä tapahtumia
Pitää huolta hygieniasta, ulkonäöstä ja  •	

 muistaa levätä riittävästi sekä huolehtia  
 terveellisestä ravinnon saannista
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LÄHIOMAISEN ITSEMURHA TAI SEN UHKA
Kun läheinen ihminen ei jaksa enää elää, 
vaan päätyy itsemurhaan, se on ennen 
kaikkea inhimillinen ja syvästi järkyttävä 
tragedia, johon on vaikeaa sopeutua. It-
semurhaan ajautuminen on useiden eri-
laisten elämäntapahtumien, olosuhteiden 
ja kokemusten summa. Usein itsemurhaa 
edeltää prosessi, jossa ihminen kokee 
elämäntilanteensa niin tukalaksi, ettei siitä 
ole muuta ulospääsyä. Riskiä kasvattavat 
suuret elämänmullistukset, kuten avioero, 
läheisen kuolema ja mielen hyvinvointiin 
liittyvät rasitukset ja sairaudet sekä jopa 
taloudelliset ongelmat.

Läheisen puhuessa itsemurhasta tai sen 
mahdollisuudesta on se viesti, johon si-
sältyy avunpyyntö ja toive vastauksesta. 
Ihminen, joka puhuu tai vihjailee itsemur-
hasta, on otettava todesta.

Läheisen itsemurhan jälkeen

Yksi raskaimmista kokemuksista on lä-
heisen ihmisen itsemurha. Taakse jäävil-
le läheisille jää tyhjyyden, yksinäisyyden, 
syyllisyyden ja häpeän tunteita, joista toi-
puminen vie usein vuosia. 

Toipuminen läheisen itsemurhasta on mahdollista. Se on monivaihei-
nen prosessi, jonka aikana on tehtävä surutyö, luovuttava ja kyettävä 
antamaan anteeksi. Tapahtuman hyväksyminen ja anteeksiantamisen 
taito sekä aktiivinen kyky käsitellä menetystä ovat avain selviytymi-
seen.

Läheiselle on tärkeää saada apua paitsi ystäviltä ja sukulaisilta, myös 
ammattiauttajalta. Hän tarvitsee jonkun ulkopuolisen, jolla ei ole sa-
manlaista tunnesidettä tapahtumaan. Ammattiauttajan avulla tapahtu-
nutta voi käydä läpi, saada apua suruprosessin etenemiseen ja saada 
tietoa esimerkiksi vertaistukiryhmistä. Mitään valmista kaavaa suru-
työlle ei ole. Jokainen läheisensä menettänyt suree tavallaan.
 
On tärkeää antaa aikaa itselleen, lapsille ja kaikille läheisille asian ym-
märtämiseen ja läpikäymiseen ja muistaa, että sureminen on pitkälli-
nen prosessi. Tyypillistä on, että lähiomaisensa menettänyt voi kysellä 
omaa osuutta tapahtuneeseen, syyttää siitä itseään tai ainakin kysellä 
itseltään, olisiko hänen tullut havaita toisen hätä ja asioiden tila.                                 
    

Jos lähiomainen puhuu itsemurhasta   
  tai sen mahdollisuudesta:

Itsemurhaa ajatteleva ihminen haluaa   •	
 kuuntelijan

Hän tarvitsee jonkun, johon luottaa•	
Hän tarvitsee jonkun, joka todella välittää•	
Kysy: ”Mitä tarkoitat sanoessasi ettei   •	

 elämälläsi ole enää väliä?” Kuuntele mitä   
 toisella on sanottavana. Yritä myös   
 ymmärtää tuntemuksia sanojen takana.

Pyri pysymään rauhallisena•	
Vältä kommentoimasta ja kertomasta omia  •	

 näkemyksiäsi
Tarjoudu pohtimaan ongelmaa hänen   •	

 kanssaan, et ratkaisemaan sitä
Älä moralisoi tai syytä•	
Kerro, että olet huolissasi•	
Kerro, että olet valmis olemaan hänen   •	

 tukenaan ja apunaan avun hankkimisessa
Kriisitilanteessa on lähdettävä saattamaan  •	

 hoitoon
Tunnista omat rajasi kuuntelemisessa ja   •	

 auttamisessa
Kriisitilanteessa ota yhteyttä välittömästi   •	

 lähimpään terveysasemaan tai sairaalaan

Lisätietoa: www.surunauha.net, www.tukinet.net

 Luonnollisia 
  reaktioita 
  alkuvaiheessa:

Vihamielisyys•	
Syyllisyys•	
Hämmennys ja   •	

 avuttomuus
Toivottomuus•	
Ahdistuneisuus•	
Tunteiden   •	

 peitteleminen
Vetäytyminen•	
Univaikeudet•	
Masentuneisuus•	
Uupuminen•	
Fyysiset oireet•	
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KUOLEMANTAPAUS
Länsimaisessa kulttuurissa kuolema on 
etääntynyt ihmisen arjesta. Se on siirretty 
pois näkyvistä ja siksi kohdalle sattuessa se 
aiheuttaa hämmennystä, pelkoa ja ahdistus-
ta. Kuolema on aina yllättävä tapahtuma, 
jota on vaikea ymmärtää, olipa se pitkällisen sairauden aiheuttama, johon on pystynyt valmis-
tautumaan taikka äkillinen, joka ei anna läheisille aikaa valmistautua eron kohtaamiseen.

Kuoleman kohdatessa ulkomailla on 
suuri riski jäädä yksin surun kanssa, 
kun kuoleman aiheuttaman tuskan 
jakaminen sukulaisten ja muiden lä-
heisten ihmisten kanssa ei ole aina 
heti mahdollista.

Kuoleman tapahtuessa ulkomailla 
ovat siihen liittyvät järjestelyt usein 
monimutkaisia. Näissä tilanteis-
sa apua on saatavissa lähimmästä 
Suomen edustustosta. Edustustot 
avustavat tarvittaessa vainajan hau-
taamiseen, tuhkaamiseen taikka ko-
tiuttamiseen liittyvissä järjestelyissä, 
pääsääntöisesti niin, että vainajan 
matkavakuutus kattaa kulut. Muussa 
tapauksessa kulut lankeavat omais-
ten vastattaviksi.

Raamatun kohtia suruun Psalmi 23, Psalmi 68:21, Psalmi 121 ja Joh. 14:1-7* 

 Mistä apua suruun kuoleman  
         kohdatessa ulkomailla:

Tärkeää on voida käydä    •	
  tapahtunutta läpi jonkun kanssa

Yhteyttä voi ottaa lääkäriin tai   •	
 kirkkoon, josta saa apua ja neu-  
 voa ja tukea suruprosessissa

Älä eristäydy, vaan pyydä apua   •	
 myös ystäviltä, sukulaisilta ja   
 naapureilta

Normaalin päivärytmin säilyttämi-  •	
 nen on tärkeää, koska arkirutiinit   
 jäsentävät elämää ja antavat   
 aikaa myös surun kohtaamiselle

Tunteista kertominen niin läheisil-  •	
 le kuin ystäville on tärkeää

 Suruprosessi:
Surutyö on henkinen prosessi, joka on jokaiselle   •	

 ihmiselle yksilöllinen
Sureminen ei ole jotain, jonka voi tehdä tai jättää   •	

 tekemättä
Sureminen on tietoista ja tiedostamatonta•	
Suru sisältää kaipuun ja ikävöinnin•	
Suruun kuuluu tietoisuus siitä, mitä on menetetty•	
Sureminen on prosessi, joka vie oman aikansa•	
Suremiseen tulee antaa aikaa ja mahdollisuus•	

Lisäksi apua, neuvoa ja tukea antavat Merimieskirkko-
jen ja paikallisten suomalaisseurakuntien työntekijät sekä 

paikalliset viranomaiset.
Lisätietoa:	www.merimieskirkko.fi,	

www.evl.fi/ulkosuomalaiset,		www.evl.fi	-	apua	ja	tukea

Lapset ja kuolema

Lapset suhtautuvat luontevasti moniin asioihin, niin 
myös kuolemaan. Lapsi ei ajattele kuolemaa niin lo-
pullisena asiana kuin aikuiset, mutta he aistivat her-
kästi aikuisten tunteita ja reagoivat sen mukaisesti.

Lapsi suree yhtä monimuotoisesti kuin aikuinenkin, 
käsittäen ja ymmärtäen oman ikänsä ja kehityksen-
sä mukaisesti. Tavallisia reaktioita ovat sokki, pelko 
ja hämmennys. Lisäksi lapsi voi jopa kieltää tapahtu-
neen kokonaan tai ei osoita suruaan mitenkään, vaan 
jatkaa leikkimistään entiseen tapaan. Aikuista tämä 
hämmentää, mutta on hyvä muistaa, että kyseessä on 
lapsen tapa yrittää pitää kiinni tutuista ja turvallisista 
asioista. Lapsi voi myös reagoida hyvin voimakkaasti 
ahdistuneisuudella, unihäiriöillä, kouluvaikeuksilla ja 
vihalla. Aikuisen on tärkeää muistaa, että ei kätke tun-
teitaan lapselta eikä suojele lasta liikaa.
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TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Turvallisuussuunnitelman tarkoitus on eri-
laisten poikkeustilojen hallinta. Turvallisuus-
suunnitelman avulla henkilövahingot voidaan 
välttää ja omaisuusvahingot jäävät mahdolli-
simman pieniksi.

Nykyisessä globaalissa maailmassa vaka-
va onnettomuus tulee ihmisten tietoisuu-
teen	nopeasti.	Erilaiset	luonnonkatastrofit,	
terrorismin uhka sekä sotatilat koskettavat 
monia henkilökohtaisesti enemmän kuin 
ennen. Muuttoa suunnitellessaan erilai-
sista turvallisuuteen liittyvistä asioista on 
hyvä ottaa selvää esimerkiksi ulkoministe-
riön maakohtaisista matkustustiedotteista.

Suunniteltaessa pidempiaikaista asumista 
sellaisella alueella, jossa terrorismin uhka 
tai sotatila ovat mahdollisia, on pohditta-
va miten jatkuvan epävarmuuden keskellä 
eläminen on mahdollista ja kuinka se vai-
kuttaa perheenjäseniin henkisen hyvin-
voinnin kannalta.

Kuinka toimia turvallisuuden 
takaamiseksi?

Ulkomailla asuttaessa on tärkeää ottaa 
selvää tulevan asuinmaan turvallisuus-
määräyksistä erilaisten uhkatilanteiden 
varalta. Asumiseen ja ulkona liikkumiseen 
liittyviin vaaratilanteisiin tulee miettiä mah-
dolliset turvallisuutta lisäävät toimet, kuten 
murtohälyttimet tai ensiaputarvikkeet. 

Tietoisuus siitä, kuinka toimia esimerkiksi kaasu- tai säteilyvaaratilanteessa tai luonnonkata-
strofitilanteessa,	on	erittäin	tärkeää.

Ensiaputaitojaan on hyvä harjoitella jo Suomessa, jotta tietää perussäännöt kuinka toimia eri-
laisissa onnettomuustilanteissa, erityisesti jos muuttaa asumaan paikkaan, jossa lähimpään 
lääkäriin on enemmän matkaa. Asuinmaan tärkeille yhteystiedoille, kuten yleinen hätänumero 
yms. löytyy oma kohtansa tästä oppaasta. Oppaan lopussa olevasta luettelosta löytyy lisätietoa 
turvallisuuskysymyksiin.

  Yleisiä toimintaohjeita:
Pyri liikkumaan sellaisilla alueilla, jotka  •	

 ovat turvallisia jopa yksin liikkua
Pidä puhelinta aina saatavilla ja ladattuna•	
Uhkaavassa tilanteessa harkitse voitko  •	

 poistua turvallisesti
Hälytä aina apua yleisestä hätänumerosta•	
Huolehdi yleisestä turvallisuudesta kotona  •	

 ja työpaikalla
Varmista turvalaitteiden toimivuus•	
Hanki laillisia turvallisuusvälineitä, kuten  •	

 murtohälyttimet
Älä vaaranna omaa tai toisten    •	

 turvallisuutta
Toimi uhkaavissa tilanteissa harkiten•	
Onnettomuustilanteessa tee nopea arvio  •	

 siitä, mitä on tapahtunut
Tarkista loukkaantuneet•	
Hälytä apua•	
Käynnistä mahdollinen evakuointi•	
Ole rauhallinen ja esiinny selkeästi sekä  •	

 määrätietoisesti
Pidä tärkeät yhteystiedot hätätilanteiden  •	

 varalta kaikkien perheenjäsenten helposti  
 löydettävässä paikassa
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KUINKA TEHDÄ HÄTÄILMOITUS

Hätäilmoituksen tekemistä on hyvä harjoitella koko perheen voimin, myös perheen pienimmille 
voi opettaa mikä on hätänumero ja milloin siihen tulee soittaa. Myös työyhteisöissä on hyvä 
käydä läpi se, kuinka hätäilmoitukset tehdään. Ulkomailla asuttaessa on hyvä opetella hätänu-
meroon soittaminen paikallisella kielellä, jottei avun saanti jää siitä kiinni – hyvin valmisteltu on 
puoliksi tehty!

Tässä oppaassa olevaan yhteystietopohjaan on hyvä laittaa kaikki tärkeät asuinmaan puhelin-
numerot ja yhteystiedot esille, jolloin ne on sieltä helposti löydettävissä. Sivun voi vaikka leikata 
oppaasta irti ja kiinnittää ilmoitustauluun taikka jääkaapin oveen.

  Kun teet hätäilmoituksen, muista 
  kertoa seuraavat asiat:

1. Kuka olet (Mauno Matkaaja)
2. Mistä soitat (osoite)
3. Miksi soitat ja mitä on tapahtunut	(mahdollisimman 

tarkasti)
4. Mitä pyydät, että tehdään
5. Järjestä opastus tapahtumapaikalle
6. Älä sulje puhelinta, ennen kuin saat siihen luvan

Lisätietoa:	www.pelastustoimi.fi	ja	www.formin.fi
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MIELEN HYVINVOINTI ELI MIELENTERVEYS

Mielenterveydellä tarkoitetaan elämänhallin-
taa, itsetuntoa, elinvoimaisuutta ja henkistä 
vastustuskykyä. Mielenterveydessä on kyse 
ihmisen henkisestä hyvinvoinnista ja siihen 
vaikuttavat monet erilaiset tekijät, kuten pe-
rimä, sosiaaliset suhteet, yhteiskunnalliset ja 
kulttuurisidonnaiset asiat.

Mielen hyvinvointi vaihtelee elämäntilan-
teiden ja kokemusten mukaan. Tilapäinen 
henkinen pahoinvointi kertoo yleensä sen 
hetkisestä ylivoimaisesta elämäntilanteesta. 
Mielen hyvinvointi tukee arjessa jaksamis-
ta, auttaa joustamaan ja kestämään erilaisia 
vastoinkäymisiä sekä selviytymistä niistä. 

Ulkomaille muutettaessa mielen hyvinvointi 
korostuu. Muuton aiheuttama stressi, kult-
tuurisokki ja arkielämään sopeutuminen saa-
vat mielen stressitilaan.

  Miten pitää mielen hyvinvoinnista huolta:
Arjen elämänrytmistä kiinni pitäminen•	
Riittävä lepo ja unen saanti•	
Riittävän monipuolisen ravinnon nauttiminen•	
Riittävä liikunta•	
Sellaisen tekeminen, mistä saa mielihyvää, kuten lukeminen,   •	

 musiikin  kuuntelu, käsityöt, tanssiminen, vapaaehtoistyö, tms.
Yhteyden pitäminen läheisiin ja ystäviin•	
Ystävien ja sukulaisten kutsuminen kylään ja kutsun vastaanottami-  •	

 nen kutsuttaessa
Omista kuulumisista kertominen ja muiden kuulumisten kysely•	
Harrastukset•	
Hengellisen elämän hoitaminen•	
Kaikkinainen kiinnostuksen säilyttäminen elämään ja toivon    •	

 ylläpitäminen

Jottei stressitila käy ylivoimaiseksi, on tärke-
ää, että osaa huolehtia omasta mielen hy-
vinvoinnistaan. Tässä luvussa käydään läpi 
tärkeimpiä mielen hyvinvointiin vaikuttavia 
seikkoja ja nostetaan esiin joitakin tapoja 
sen hoitamiseen.

Miten huolehtia mielen hyvin-
voinnista?

Jotta kyky hallita elämää ja nauttia siitä täy-
sipainoisesti on mahdollista, tulee mielen 
hyvinvoinnista huolehtia hyvin. Puolustus-
keinojen tunnistaminen erilaisissa elämän-
tilanteissa on tärkeää. Ahdistus, pelot, epä-
varmuus, ristiriidat ja kriisit ovat tilanteita, 
jotka ovat tilapäisiä, mutta vaativat selviyty-
miskeinoja. Siksi on hyvä pysähtyä ja miet-
tiä, mitä ne ovat omalla kohdalla vaikeassa 
elämäntilanteessa.
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Tärkeää on muistaa, että elä-
minen ulkomailla on rikastut-
tava kokemus, olitpa vasta 
harkitsemassa lähtöä tai jo 
maailmalla oleva.

  Seuraavat asiat pohdittavana:
Mitkä ovat jokapäiväisiä mieltä painavia ja voimia   •	

 vieviä asioita
Miten voit vaikuttaa olosuhteisiin•	
Pyri vähentämään stressiä, kuten työn määrää ja sovi  •	

 ristiriidat yms. mieltä painavat asiat
Ystävyyssuhteiden ylläpitäminen, hakeudu muiden   •	

 ihmisten seuraan
Uskallus ottaa yhteys ulkopuoliseen henkilöön, jonka  •	

 kanssa voi keskustella luottamuksellisesti mieltä   
 painavista asioista. – On tärkeää muistaa, että läpi   
 harmaan kiven ei kenenkään tarvitse yksin selviytyä.

Lisätietoa:	www.mielenterveysseura.fi,	www.nyyti.fi,	
www.tukiasema.net,	www.helppimesta.fi	ja

www.apua.info

Toivomme, että matkasi maailman turuilla on antoisa ja 
täynnä kokemuksia, joita et mistään hinnasta vaihtaisi.

Toivomme, että tämän oppaan sisältö antaa vastauksia 
kysymyksiin ja toimii tiedonlähteenä maailman

elämänlaineilla. 

C’est la vie, c’est soit!
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TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA
JA YHTEYSTIETOJA 
ASUINMAASSA

Selvitä paikalliset tärkeät puhelinnumerot ja yhteystiedot ja kirjaa ne tähän.

Yleinen hätänumero________________________________________________________________

Poliisi______________________________________________________________________________

Sairaalan  ensiapu__________________________________________________________________

Terveyskeskus/lääkäri_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Kriisikeskus________________________________________________________________________

Myrkytyskeskus_____________________________________________________________________

Hammaslääkäri_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Kiireellinen hammashoito____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Merimieskirkko/Suomalainen seurakunta_____________________________________________

___________________________________________________________________________________

Suurlähetystö/Konsuli_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Tukihenkilö/Ystäväverkosto__________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Muita yhteystietoja__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA SUOMESSA

Valtakunnallinen kriisipuhelin
+358 203 445 566
Ma-pe klo 9-06 Suomen aikaa
La klo 15-06 Suomen aikaa
Su klo 15-22 Suomen aikaa
Valtakunnallinen kriisipuhelin tarjoaa 
välitöntä keskusteluapua kriisissä oleville 
ja heidän läheisilleen. Numeroon voivat 
soittaa myös ulkomailla asuvat suomalaiset.
Lisätietoja: www.mielenterveysseura.fi

Ulkoministeriön tekstiviestipalvelu
+358 400 358 300
Palvelu tarjoaa lyhyitä tilannetiedotuksia 
eri maiden turvallisuustilanteista. Lisäksi 
palvelun kautta voi hakea Suomen 
ulkomaanedustojen yhteystietoja.

SOS Centre – Crisis prevention
+358 9 4135 0501
Mon–Fri 9-15 local time
SOS Centre is for foreigners and their 
families living in Finland.
More information: 
www.mielenterveysseura.fi

Rikosuhripäivystys – Auttava puhelin
+358 20 316 116
Ma–ti	klo 13-21 Suomen aikaa
Ke–pe	klo 17-21 Suomen aikaa
Auttava puhelin tarjoaa rikoksen uhrille 
kuuntelu- ja keskusteluapua ja ohjaa 
tarvittaessa edelleen. Puhelimeen voi 
soittaa myös nimettömänä.

Rikosuhripäivytys – 
Uudenmaan aluetoimisto
+358 9 4135 0550
Ma–pe klo 9-16 Suomen aikaa
Rikosuhripäivystys tarjoaa käytännön 
neuvoja  ja henkistä tukea rikoksen tai 
rikosyrityksen kohteeksi joutuneille. 
Lisätietoja: www.rikosuhripaivystys.fi

Suomen Merimieskirkko – keskustoimisto
+358 9 6962 450
Ma–pe	klo 9-15 Suomen aikaa

Kirkon ulkosuomalaistyön toimisto
+358 9 180 21
Ma–pe klo 9-15 Suomen aikaa

Irtihuumeista ry
+358 10 80 4550
Ma–pe	klo 9-15 ja 18-21 Suomen aikaa
Valtakunnallinen palveleva puhelin, joka antaa
apua, tukea ja tietoa huumeista.
Lisätietoja: www.irtihuumeista.fi

Lasten ja nuorten puhelin (MLL)
+358 800 120 400
Ma–pe	klo 14-20 Suomen aikaa
La–su	klo 17-20 Suomen aikaa
Lisätietoja: www.mll.fi/nuortennetti

Vanhempainpuhelin (MLL)
+358 600 12 277
Ti	klo 10-13 ja 17-20 Suomen aikaa
To	klo 14-20 Suomen aikaa
Su	klo 17-20 Suomen aikaa
Lisätietoja: www.vanhemmat.mll.fi

Kirkon palveleva puhelin
+358 10 190 071
Su–to	klo 18-01 Suomen aikaa
Pe–la	klo 18-03 Suomen aikaa
Lisätietoja: www.evl.fi/palvelevanetti

Valtakunnallinen hiv-neuvontapuhelin 
(SPR)
+358 20 327 000
Ma–to	klo 17-20 Suomen aikaa

Aids-tukikeskuksen valtakunnallinen
neuvontapuhelin
+358 20 7465 705
Ma–pe klo 10-15.30 Suomen aikaa
Lisätietoja: www.aidstukikeskus.fi
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Tukinainen – kriisipäivystyspuhelin
+358 800 97 899
Ma–pe klo 9-15 Suomen aikaa
La–su	klo 15-21 Suomen aikaa
Pyhinä ja niiden aattoina	klo 15-21 Suomen aikaa
Tukinainen antaa kriisiapua seksuaalisen
hyväksikäytön ja väkivallan kysymyksissä.
Lisätietoja: www.tukinainen.fi

Tukinainen – juristipäivystys
+358 800 97 895
Ma–to	klo 14-17 Suomen aikaa
Tukinaisen juridinen palveluneuvonta.

Väestöliitto – maahanmuuttajaperheiden
puhelinneuvonta
+358 9 228 0525
Keskustelu- ja neuvonta-apua 
lastenkasvatukseen ja perheen
ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä.
Lisätietoja: www.vaestoliitto.fi

Suomen myrkytystietokeskus
+358 9 471 977
Ma–su	24h/vrk
Myrkytystietokeskus vastaa ympäri vuorokauden
äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon 
liittyviin kysymyksiin.
Lisätietoja: www.hus.fi
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HYÖDYLLISIÄ WWW-SIVUJA SUOMESSA JA MAAILMALLA 

ASIATIETOA 

A-klinikka
www.a-klinikka.fi
A-klinikan sivut tarjoavat tietoa päihde- ja
riippuvuusongelmista.

Apua.info – Hyvinvoinnin nettikirjasto
www.apua.info
Apua.info on nettikirjasto jokaisen arkeen. 
Palvelu tarjoaa tietoa ja neuvoa mm.
perhesuhde-, väkivalta-, mielenterveys- 
ja päihdeongelmiin.

Ev.lut.kirkon perhetyö
www.evl.fi/kkh/to/kpk/pneuv.html
Sivuilta löytyy tietoa mm. perheneuvonnasta.

Evl.lut.kirkon ulkosuomalaistyö
www.evl.fi/ulkosuomalaiset
Tietoa ulkosuomalaisille tarjotuista palveluista.

Helppimesta ry
www.helppimesta.fi
Nuorille suunnattu nettisivusto, josta saa 
tietoa  ja neuvoa erilaisissa elämän 
kysymyksissä.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
www.mll.fi
Liiton sivuilta löytyy tietoa lapsen ja lapsi-
perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Matkailijan terveysopas
www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/
ktl.mat
Kansanterveyslaitoksen julkaisu, josta 
hyödyllistä tietoa terveydenhoitoon maailmalla.

Merimieskirkon nettipappi
www.merimieskirkko.fi/nettipappi
Mahdollisuus luottamukselliseen keskusteluun
netin välityksellä.

Nettiturvakoti
www.turvakoti.net
Nettiturvakodista saa tietoa ja neuvonta-

palveluja perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan.

Nuorten netti
www.mll.fi/nuortennetti
Mannerheimin Lastensuojeluliiton nuorten si-
vut, joilta löytyy paljon tietoa nuorille. 

Nyyti
www.nyyti.fi
Opiskelijoille ensisijaisesti suunnattu tukikes-
kus. Virtuaaliolkapää-palvelu kaikissa elämää
koskettavissa kysymyksissä.

Peluuri
www.peluuri.fi
Peluuri on valtakunnallinen puhelin- ja nettipal-
velu peliongelmaisille ja heidän läheisilleen.

Päihdelinkki
www.paihdelinkki.fi
Päihdelinkki on täyden palvelun verkkosivut
päihteistä ja riippuvuuksista. Sivuilta löytyy mm. 
keskustelufoorumeja ja neuvontapalvelua
nimettömästi.

Rikunet – rikoksen uhreille
www.rikunet.fi
Rikunet on rikoksen uhreille, heidän läheisilleen 
tai rikosasiassa todistaville tarkoitettu palvelu. 
Se on luottamuksellinen ja tietoturvallinen pal-
velu, jossa kysymykset voi esittää nimettömäs-
ti.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko
www.evl.fi
Sivuilta löytyy paljon tietoa uskoon ja elämän eri 
vaiheisiin liittyen.

Suomen Merimieskirkko ry
www.merimieskirkko.fi
Sivuilta löytyy tietoa eri maiden Merimieskir-
koista ja niiden tarjoamista palveluista.

Suomen Mielenterveysseura
www.mielenterveysseura.fi
Seura edistää mielen hyvinvointia ja terveyttä 
sekä tarjoaa apua ja tukea elämän kriisitilan-
teissa.
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Surunauha
www.surunauha.net
Sivuilta löytyy tietoa ja apua itsemurhan 
tehneiden läheisille. Sivuilla mm. 
vertaistuellinen keskustelufoorumi.

Tukiasema
www.tukiasema.net
Sivuilta löytyy paljon asiatietoa eri elämän
tilanteisiin.

Ulkoministeriö
www.formin.fi
Sivuilta löytyy mm. maa- ja matkustus-
tiedotteet, jotka sisältävät turvallisuus-
ohjeet.

Vanhemmat – Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto
www.vanhemmat.mll.fi
Sivut suunnattu vanhemmille erilaisissa
vanhemmuutta, perhettä ja parisuhdetta
koskettavissa kysymyksissä.

Verkkokriisikeskus
www.tukinet.net
Kriisikeskus tarjoaa henkilökohtaista tukea        
elämän eri vaiheisiin ja keskustelufoorumeja
sekä asiatietoa.

Väestöliitto
www.vaestoliitto.fi
Väestöliiton sivuilta löytyy paljon asiatietoa 
sekä linkit Miesten nettiin, Nuorten nettiin 
ja Murkun kanssa –tukea vanhemmille nettiin.

YLEISTIETOA

Expatrium
www.expatrium.fi
Ulkomailla asuvien suomalaisten verkko-
palvelu. Edellyttää kahden tasoista 
kirjautumista käyttäjänä. Sivuilta löytyy 
paljon hyödyllistä tietoa.

Kansaneläkelaitos – KELA
www.kela.fi
Kelan sivuilta tietoa suomalaisten sosiaali-
turvasta niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Sisäasiainministeriö – Pelastustoimi
www.pelastustoimi.fi
Sivuilta tietoa turvallisuudesta. Sisältää mm. 
Kodin turvaoppaan ja muuta turvatietoa.

Suomi-seura
www.suomi-seura.fi
Maailmalla asuvien suomalaisten etu- ja
palvelujärjestö. Sivuilta tietoa maailmalla ole-
vista tukihenkilöistä.

Suomen Vanhempainliitto
www.suomenvanhempainliitto.fi
Liiton sivuilta löytyy paljon tietoa ja materiaalia
kasvatukseen ja vanhemmuuteen.

Third Culture Kid World
www.tckworld.com
Nettisivuilta löytyy tietoa kolmannen kulttuurin
lapsiin ja heidän elämään liittyen.

Ulkosuomalainen.com
www.ulkosuomalainen.com
Sivut ovat ulkosuomalaisten keskustelu- ja
tietofoorumi.

Väestörekisterikeskus
www.vaestorekisterikeskus.fi
Sivujen kautta tietoa mm. maistraatin palve-
luista, muuttoilmoituksen tekemisestä ja
nimimuutoksista.
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KOULUNKÄYNTIIN LIITTYVÄÄ 
TIETOA

Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu
www.kvs.fi
Kansanvalistusseuran sivuilta tietoa
ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulusta ja
etäopetuksesta.

European Council of International Schools
www.cois.org

International Schools
www.isbi.com
Sivujen kautta löytyy yli 1700 kansainvälisen 
koulun tiedot.

Interaction International
www.interactionintl.org
Kansainvälinen järjestö, joka on perustettu sekä
kolmannen kultuurin lasten että aikuisten ja
perheiden tarpeisiin.

TIETOA PARISUHDEKYSYMYKSIIN

Kataja ry
www.katajary.fi
Kataja ry keskittyy parisuhteen vahvistamiseen
mm. kurssitoiminnan avulla. Sivuilta löytyy 
paljon hyödyllistä tietoa.

Parisuhteen palikat
www.parisuhteenpalikat.fi
Työväline parisuhteen hoitamiseen.

Perheen ja parisuhteen nettisivut
www.avioliitto.fi
Kansan Raamattuseuran ylläpitämä sivusto perhe- 
ja parisuhteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Virtaa välillämme
www.virtaavalillamme.fi
Ev.lut.kirkon toteuttamaa parisuhdetoimintaa
erityisesti 18-39-vuotiaille pareille. Myös
nettikursseja.

Väestöliitto – Parisuhdekeskus
www.vaestöliitto.fi/toimiva_parisuhde
Sivuilta löytyy paljon asiatietoa parisuhde-
kysymyksissä. Myös nettineuvontapalvelu.
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KRIISIN KOHDATESSA -OPAS

Järkyttävän ja yhtäkkisen tapahtuman kohda-
tessaan ihminen reagoi siihen monenlaisten 
tunteiden ja tuntemusten kautta.

 Tunteet, joita voit kokea

  Pelko ja ahdistus  – tapahtuneen vaikutuksista itsellesi ja muille
   – samankaltaisen tapahtuman tapahtumisesta uudelleen
   – yksinolosta tai siitä, että joudut jättämään läheiset yksin

  Syyllisyys   – siitä, että olet elossa
   – siitä, että koet että sinun olisi täytynyt tehdä jotain

  Häpeä   – tavastasi tuntea tapahtuneesta ja tapahtuman aikana
   – siitä, että koet tarvitsevasi tukea

  Suuttumus   – siitä, mitä on tapahtunut
   – ”miksi minä?”, ”miksi en minä?” -ajatuksista

  Muistot   – ihmisistä jotka tunsit ja joita rakastit
   – mieleen tulevat muistikuvat tapahtumasta

  Avuttomuus  – siitä, että koet olevasi haavoittuvainen ja herkkä
   – tuntiessasi musertumista tapahtuman takia

  Tunteettomuus  – tapahtunut voi tuntua täysin käsittämättömältä
   – et kykene ottamaan kaikkea sisääsi kerralla

Fyysiset oireet ja reaktiot, joita voit kokea

  Huomaat, että:
Olet väsynyt•	
Sinulla on ongelmia nukkua tai näet painajaisia•	
Sinun on vaikea keskittyä•	
Sinulla on kuristava tunne kurkussa•	
Koet sydämesi lyövän kiivaasti•	
Sinulla on päänsärkyä•	
Sinulla on lihasärkyjä•	
Kiinnostuksesi sukupuoliyhteyteen on kadonnut•	
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Nämä tunteet ja fyysiset reaktiot ovat kehosi ja mielesi tapa suojella itseään kriisin tapahduttua. 
Oireet katoavat ajan kanssa, mutta 

Mitä tehdä ja ei tehdä

Muista, että muistot ja tunteet tapahtuneesta ovat aina mukanasi, mutta haalistu-
vat ajan kanssa.

Muista antaa aikaa levolle, nukkumiselle, ajatteluun ja oleskeluun niiden kanssa, 
jotka ovat sinulle kaikkein tärkeimpiä.

Yritä pitää elämäsi mahdollisimman normaalina.

Muista, että ajat varovasti ja olet myös varovainen kotona.

Vältä alkoholia ja huumeita.

Anna lasten puhua tunteistaan ja anna heidän ilmaista itseään leikeissä ja 
askarteluissa.

Yritä opetella nauramaan uudelleen.

Muista, älä hautaa tunteitasi sisällesi. Ilmaise tunteesi ja anna toisten jakaa suru 
kanssasi.

Älä yritä tehdä ja suorittaa liikaa.

Älä tee suuria elämänmuutoksia.

Älä vältä puhumasta siitä, mitä on tapahtunut.

Anna muille mahdollisuus puhua asiasta, vaikka se sinusta olisi kiusallista.

  pyydä apua ulkopuoliselta, mikäli:
Sinusta tuntuu, ettet pysty käsittelemään tunteita ja fyysisiä reaktioita•	
Jos koet olosi kiihtyneeksi, tyhjäksi, sekavaksi ja uupuneeksi•	
Jos painajaiset ja unettomuus jatkuvat•	
Sinulla ei ole ketään kenen kanssa keskustella tapahtuneesta•	
Työsi kärsii•	
Eristäydyt muista ihmisistä•	
Sinulle tapahtuu onnettomuuksia•	
Käytät normaalia enemmän alkoholia ja tupakkaa, tai käytät huumeita  •	

 selviytyäksesi tunteidesi kanssa
Ihmissuhteesi kärsivät ja huonontuvat•	
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Muista, että et jää yksin tapahtuneen kanssa. Mikäli sinulla 
ei ole ketään jolle voisit puhua, niin ota yhteyttä paikallisiin 
terveyden- ja sosiaalipuolen ammattilaisiin, Merimieskirk-
koon tai paikalliseen suomalaisseurakuntaan. Kaikki nämä 
tahot ovat valmiita kuuntelemaan ja auttamaan sinua kriisistä 
selviytymisessä. 

Lisätietoa kriiseistä ja niistä selviytymiseen liittyvistä asioista 
löydät tämän oppaan muista luvuista.

Kohotkoon tie kohtaamaan sinua,
Puhaltakoon sinulle aina myötätuuli,

Paistakoon aurinko lämpimänä kasvojasi vastaan,
Sade virratkoon pehmeänä pelloillesi;

Ja kunnes me jälleen tapaamme toisemme,
Pitäköön Jumala sinua kämmenellään.

 

-Kelttiläinen kansanrukous-



Tervetullut kirjallinen turvavyö 
 

”Ulkomailla asuminen tuo mukanaan arvokasta kokemusta, mutta aina asiat eivät suju kuten 
itse haluaisi. Ulkosuomalaisen Selviytymisopas käsittelee realistisesti niitä asioita, joihin ulko-
mailla asuttaessa voi törmätä. Tässä oppaassa on tiivistettynä tärkeimmät asiat. Ulkomailla 
asumiseen on hyvä valmistautua etukäteen. Näin voi välttyä pahimmilta tilanteilta tai ainakin 
niitä kohdatessa tietää miten toimia. Suosittelen lämpimästi.”

- Alexander Stubb, Suomen Ulkoministeri

”Ulkomailla asuminen ja varsinkin ulkomaille muuttaminen on kenen tahansa elämässä mer-
kittävä tapahtuma, kriittinen piste suorastaan. Yhä useammin kysymys on normaaliin toimen-
kuvaan liittyvästä, yleensä määräaikaisesta muutosta. Kohdemaan olot ja ympäristö ovat 
usein ainakin jossain määrin tuttuja  joko kokemuksen tai tehokkaan informaation perusteella. 

Ongelmia saattaa kuitenkin ilmaantua perheen eläessä arkeaan ehkä hyvinkin toisenlaisessa 
kulttuurissa kuin mihin se on tottunut. Saattaa ilmaantua sellaisia ongelmia, jotka eivät koti-
maassa ongelmia olisikaan mutta joiden kohtaaminen vieraassa ympäristössä nostaa esiin 
esteitä, joista selviämisessä kokemus ei kenties riitäkään. 

Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen ovat toimittaneet ulkosuomalaisen selviytymisoppaan, 
joka antaa opastusta arjen pulmista, pienistä ja suurista, selviytymiseen. Kirjan informaatio 
on runsasta mutta samalla helppolukuista ja systemaattista. Se ansaitsee tulla luetuksi ja 
käyttöön ulkosuomalaisten laajassa perheessä. 

Maailman valtaväylillä yhtä hyvin kuin mutkaisilla sivukujilla liikkuvalle Ulkosuomalaisen sel-
viytymisopas on oiva turvavyö.” 

- Pertti Paasio, ministeri.
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