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Luettua:

Sairastunut mie
Tþþst¡: Terh¡ Huouinen

Thrtuin uteliaana Leena Vri-

haky lan (202 I ) uutuus hi( øan

Sairastunut rnieli. - Kuinþa

sen kanssa uoi elää ja selui.ytyri.

Löytyisikä ki(asta uinkkeiti ja
ymmärry s tä mi e lenteru ey den

haasteiden hanssa pøinis þe le-

uien oppilaiden þo htaamiseen?

Löltlisikö AsiAA, jotø uoisi

hyö dyntää mie len hyuinuo inti'-

aiheen opetuhsessa?

Kil"':w'iiîi'r;liïi;:ffi
puheenvuorossaan hän kertoo olevansa

myös 'ïertaiskirjoittaja" (hän käyttää tätä

termiä kokemusasiantuntija-sanan sijas-

ta) mielenterveyden haasteissa. Saatuaan

kaksisuuntaisuuden diagnoosin, hän alkoi

perehtyä psyykkisiin sairauksiin ja kirjoit-
taa niistä ja ihmisistä, joiden mieli on sai-

rasrunut. Ennen käsissäni olevaa kirjaa,

Vähäkylä on julkaissut kolme samaan

aihepiiriin kuuluvaa teosta.

Kirjan rakenne on mielenkiintoinen.
Vähäkylä esittelee tavâllisimmat Ptyyk-
kiset sairaudet ja liittää asiatekstin rin-
nalle sairastuneiden ihmisten ja heidän

omaistensa haastatteluihin perustuvia
kertomuksia elävãstä elämästä' Vähäky-
lä hyödyntää tekstissään myös omia koke-

muksiaan. Kirjansa alussa hän korostaa,

että mikään yksittäinen kokemus sairau-

desta tai sen hoidosta ei ole ainoa oikea.

Psyykkisten sairauksien kirjo oireineen on

moninainen ja jokainen ihminen kokee

sairauden yksilöllisesti. Myös erilaiset hoi-

dot vaikuttavat ihmisiin eri tavoin: joku

saa avun lääkkeistä, toiselle tietynlainen
terapia on paras tapa sairauden selättämi-

seen. Opettajana mieleeni tulee vahvasti

vanha neuvo: kuuntele oppilastaja kohtaa
jokainen yksilöllisesti. Se mikä auttaa yhtä

opiskelemaan, ei toiselle toimi lainkaan'
Haastavaa, mutta ainoa oikea tie toimia
oppilaan parhaaksi.

Kirjassa esitellään seurâavat mielenter-

veysongelmat: skitsofrenia ja muut psyko-

osit, masennus, kaksisuuntaisuus, ahdis-

runeisuus, persoonallisuushäiriöt, syö-

mishäiriöt, traumaperäinen stressihäiriö
ja dissosiaatio. Kirja alkaa yleisellä luvul-
la siitä, miksi mieli voi sairastua ja se päät-

tyy ohjeisiin vertaisille, omaisille ja hoi-
tajille sekä kirjoittajan omiin kokemuk-
siin hoitopolustaan. Mielen sairastumi-
sen syistä Vähäkylä kir¡oittaa kiinnosta-
vasti ja erilaisia lähestymistapoja pohdis-

kellen. Johtopäätöksenään hän esittää, että

"mielen oireet perustuvat pitkälti tuntei-
siin" (s. 17) ja ertà 'ìairauden aiheuttaa ja

laukaisee lähes aina jokin ulkoinen teki-
jä" (s. 20). Erilaisissa sairauksissa altista-

vat ja laukaisevat tekijät voivat olla e¡ilai-

sia, mutta erilaiset ihmiset reagoivat myös

samoihin ulkoisiin tekijöihin eri tavoin:

toinen sairastuu syömishäiriöön, toinen
masentuu. Oleellista Vähäkylän mielestä

on ymmärtää, että kukaan ei aiheuta itse

omaa sairauttaan, vaan sen puhkeamiseen

on aina löydettävissä ulkoinen tekijä. Sik-

si mielen sairauksien kielteisestä leimasta

pitäisi lopullisesti pääsrä eroon.

Tätä kirjaavoi lukea monella tavalla: voi

lukea kannesta kanteen, katsomalla sisäl-

lysluettelosta itseä kiinnostavan sairauden

ja aloittaa siitä tai keskittyä ainoastaan
joko tietoteksteihin tai sairastuneiden tari-
noihin. Kaikki tavat ovat toimivia - tosin

kirjailijan oma ääni kuuluu parhaiten,
kun kirjaa lukee perinteisesti alusta lop-

puun saakka. Silloin myös tutkimusfak-
tat keskustelevat oivallisesti ihmisten ker-

tomusten kanssa. Tällaisella lukutavalla
huomioni kiinnittyi siihen, miten mikään
yksittäinen kertomus ei täydellisesti vas-

tannut diagnoosin mukaista kuvausta.

On varmasti tosi haastavaa löytää jokai-

selle juuri se oikea tapa hoitaa sairautta ja

jatkaa sairaudesta huolimatta täyttä elä-
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mää. Kirjasta välittyi ajatus, että oikean'
laisen tavan löytymisessä vaaditaan pal-
jon voimia ja aktiivisuutta myös sairastu-

neelta itseltään - ja kun mielen sairauk-

sissa voimat usein ovat kovin vãhissä, voi-
mia vaaditaan omaisilta ja muilta läheisil-

tä ihmisiltä.
Kirjassa on mittava lähdeluettelo. Läh-

teet näyttävät asiantuntevilta. Moni viitta-
us on Suomalaisen Lääkäriseura Duodeci-

min julkaisuihin. Joitakin kansainvälisiä

vertaisarvioituja tutkimuksia löytyy myös

lähdeluettelosta. Lähteet ovat pääasiassa

2010luvun lopusta tai 2020-luvun alusta.

Lähdeluettelon perusteella kirjassa kerro-
tut asiatiedot vaikuttavat paikkansa pitä-
viltä ja tuoreilta.

Ahdistus toiseksi yteisin
mieten sa¡raus

Opettajat kertovat usein oppilaista'
joille ryhmän toimintaan osallistuminen
on vaikeaa ahdistuksen vuoksi. Vähäky-
lä toteaakin, että ahdistus on masennuk-

sen jälkeen yleisin mielenterveysongelma.
Ahdistus määritellään psyykkiseksi sai-

raudeksi siinä vaiheessa, kun se rajoittaa
pitkäkestoisuudellaan .ia voimakkuudel-
laan sosiaalista ia psyykkistä toimintaky-
kyä. Ahdistuneisuuteen kuuluu Vähäky-
län mukaan useita alasairauksia: sosiaa-

listen tilanteiden pelko, paniikkihäiriö,
määräkohteiset pelot eli fobiat, pakko-oi-
reet ja yleinen ahdistuneisuus. Näiden
esiintyvyys suomalaisväestössä on kirjan
mukaan noin 1-2 7o sairaudesta riippu-
en. Jos aineenopettajalla on 100 oppilas-

ta, heistä yhdellä tai kahdella on jonkin-
lainen ahdistuneisuushäiriö. Useimmilla
opettajilla oppilaita on enemmän, jolloin
tällaiset sairaudetkin näyttäytyvät ylei-
sempinä. Sairastua voi missä iässä tahan-

sa, mutta erityisesti sosiaalisten tilanteiden
pelon oireet alkavat usein kirjan mukaan

kouluiässä, I 1-16 -vuotiaana.
Mitä ahdistuneiden oppilaiden tilan-

teesta sitten olisi hyvä ymmärtää ja mitä
se tarkoittaisi liikunnanopetuksen näkö-
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kulmasta? Ensinnäkin ahdistuneisuus voi
Vähäkylän mukaan johtua monenlaisis-
ta tekijöistä. "Jo*ut ovat synnynnäiseltä
temperamentiltaan taipuvaisempia ahdis-
tumaân, huolestumaan ja pelkäämään",
kirjoittaa Vähäkylä (s. 137) ja jatkaa, ertà
tärkeimmät syyt löyty'vät kuitenkin ihmi-
sen elämänkokemuksista. Erilaiset vas-
toinkäymiset, kaltoinkohtelu ja esimer-
kiksi koulukiusaaminen voivat laukaista
sairauden. Lisäksi päihteiden käyttö voi
lisätä ahdistuneisuurra. Koulussa turvalli-
seen oppimisilmapiiriin vaikuttaminen on
tärkeä keino ehkäistä ja auttaa ahdistunei-
suutta kokevia oppilaita.

Mielenkiintoisesti Vähäkylä nostaa esil-
le myös sen, että "toisin kuin voisi ajatella,
ahdistusta aiheuttavien asioiden välttely
voi pahentaa ahdistusta" G. 138). Hänen
mukaansa liikunta, rentoutus ja säännöl-
linen uni- ja ruokailurytmi ovat tärkeitä
hoidossa ja ennaltaehkäisyssä käytettäviä
asioita.

Liikunnanopetuksen näkökulmas-
ta ymmärtäisin, että ahdistuneen oppi-
laan hojks:n rakentaminen (kyllä, oppilas
tosiaan on otettaya erityisen tuen piiriin,
jos hän ei ahdistuksekaan pysry osallistu-
maan opetukseen, tämä omana huomio-
nani) pitäisi lähteä kokonaan oman ohjel-
man miettimisen sijaan siitä, miten oppi-
lasta voisi tukea säilyttämäân toimintaky-
kynsã tilanteissa, jotka aiheuttavat ahdis-
tusta. Liikuntatuntien välttäminen koko-
naan voi lisätä ahdistustaja pelkoa liikun-
taan osallistumista kohtaan. Nykyinen
opetussuunnitelmakin lähtee ajatuksesta,
että oppilas on aina osa ryhmää: oppilaalle
tarjottavassa tuessa toimenpiteet huomioi-
vat sekä opetusryhmän että oppimisympä-
ristön mahdollisuudet. Ahdistuneen oppi-
laan liikuntaryhmässä pitäisi siis painot-
taa Vähäkylän esittämiä tietoja hyödyn-
täen ainakin rentoutusharjoituksia, min-
dfulness-tehtâviä ja liikuntaa, jossa voi
purkaa stressiä ja kiihtyneisyyttä. Erilaisil-
le oppilaille tällainen liikunta on erilaista.
Liikuntatunteja voisi roreutraa siten, että
oppilailla olisi valinnan mahdollisuuksia
fyysisen aktiivisuuden tehtävissä, esimer-
kiksi joukkue- ja ryhmätehtävien rinnal-
la olisi mahdollisuus valita jotakin itsenäi-
sesti tai yksin tehtävää harjoitusta. Perus-

koulussa valvontavastuu rajoittaa ryhmän
eriyttämistä eri tiloihin, joten hojksattaes-

sa yksi tärkeä tuen keino olisi samanaikai-
sopettajuus.

Kiusaaminen ia avun saam¡sen
haasteet koskettivat

Mikä kirjassa kosketti eniten? Monis-
sa kertomuksissa oikeanlaisen avun löy-
tymisen haasteet nousivat esille. Uskon
monen opettajan, omaisen jã sairastuneen
nuoren jakavan tämän kokemuksen: kun
mieli on sairas, oikeanlaisen avun saami-
nen kestää usein aivan liian pitkään. Kou-
luissa on paljon nuoria, jotka tarvitsisivat
kipeäsri väliröntä Iääketieteellistä apua,
mutta yrittävät sinnitellä perheen ja kou-
lun tarjoamien tukitoimien varassa, kun
hoitoon ei kerta kaikkiaan pääse. Tämä ei

voi olla oikein. Toivottavasti uudet hyvin-
vointialueet palveluineen tuovât tähänf
kin) pulmaan ratkaisun.

Toinen asia, joka kirjaan haastateltu-
jen kertomuksissa toistui, oli koulukiu-
saaminen. On huomattava, että haasta-
teltavien mediaani-ikä oIi 44 .Vvotta, vain
yksi haastateltava oli syntynyt 2000luvul-
la. Tilanne 60-80-luvun kouluissa, jolloin
suurin osa haastateltavista oli oppilaana,
oli todennâköisesti erilainen kuin tilan-
ne kouluissa tänä päivänä. Kiusaamisen
ennalta ehkäisemiseksi ja siihen puurru-
miseksi on tehty mittavia toimia viimei-
sen vuosikymmenen aikana. Kiusaamista
ei kuitenkaan ole saatua kokonaan kitke-
tyksi kouluista.

On varsin oletettavaa, että nuoret, joi-
den mieli on sairastunut, kuuluvat kou-
luissa edelleen kiusatuksi joutumisen ris-
kiryhmään. Opettajina meidän tulisi e¡i-
tyisen herkällä korvalla ja tarkalla kat-
seella kiinnittää huomiota näiden nuor-
ten mahdolliseen syrjintään ja kiusaami-
seen ja puuttuâ siihen tehokkaasri. Mie-
lenterveyden ongelmat kuormittavat nuor-
ta riittävâsti jo itsessäänkin. Kiusaamisen
kohteeksi joutumisella voi olla kohtalok-
kaita seurauksia. On myös niin, effä kiu-
saaminen voi toimia sairauden laukaiseva-
na teki;änä. Kiusaamisen ehkäisyn ja sii-
hen puuttumisen eteen on tehtävä töitä

JoKa palva.
Suosittelenko ràtà kirjaa liikunnan ja

terveystiedon opettajille? Kyllä. Kirja voi
tarjota ymmärrystä psyykkisten sairauksi-
en olemukseen ja antaa myös ajantasaista
tietoa mielen sairauksista. Suoria toimin-
taohjeita se ei kuitenkaan tarjoa opettajalle
tilanteisiin, joissa oppilasta ahdistaa, eikä
hän voi osallistua opetukseen tai tilantei-
siin, joissa opettajana huomaat oppilaa-
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si kamppailevan vaikkapa syömishäiri-
ön kanssa. Ymmärrys voi kuitenkin aut-
taa puheeksi ottamisessa ja avun etsimi-
sessä. Tietotekstistä ja sairastuneiden ker-
tomuksista saa myös pohjaa kokeilla kei-
noja, joilla juuri tätä oppilasta voisi aut-
taa opiskelemaan ja kokemaan osallisuut-
ta. Kirja voi myös auttaa opettajia ymmär-
tämään, "että sairastunut ei kiusaa heitä
tahallaan, vaan tarvitsee ymmärrystä ja
tukea - ennen kaikkea paljon rakkaut-
ta." (s. 246) Vaikka ohje annettiin kirjassa
omaisille, se pätee myös koulussa. Oppi-
las ei ole tahallaan hankala, vaan sairas ja
tarvitsee apua. Opettajana voin ehkä olla
osaltani auttamassa avun löytymisessä.

Ja ehkä kirjassa on meille opettajille
myös armollinen sanoma: minun ei tar-
vitse ratkaista kaikkia ongelmia. Voin rau-
hassa keskittyä omaan rooliini turvallise-
na aikuisena, joka elää nuoren rinnalla sen

hetken, kun hân on vastuullani vaikkapa
liikuntatunnilla. Pidän huolen, errä nuo-
ri ei vastuuvuorollani kohtaa kiusaamista,
ja että hän kokee aina itsensä tervetulleek-
si tunnilleni, vaikka osallistuminen juuri
sinä päivänä olisikin haasteellista.

Kirj a- aru i o n k irj o it tøj a to imii le h to r ina li i -
þuntatieteellisessti tiedeþannøssa þurishyLin
/iopistossa ja opdtaa opPimisen tuen asioita
tu le u i I le li i Þ unn øn op et tøj i lle.

Leena VähäkyLä, 2021

Sairastunut mieli

Kuinka sen kanssa voi eIãà, ja selviytyä.
Tallinna: Gaudeamus. 296 s.
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