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tiivisesta näkökulmasta selitetään
tarkasti, ja terapian kulku ja paino-
tukset tulevat sen perusteella hyvin
ymmärrettäviksi. Sama käsittelyta-
pa toistuu hyvin myös muissa lu-
vuissa. Terapiaprosessia havainnol-
listetaan kaikissa luvuissa varsin laa-
jojen esimerkkien kautta, mikä on
erinomainen asia. Esimerkit rytmit-
tävät lukemista, kun tiiviin asian vä-
lissä on vaikka pätkä terapeutin ja
asiakkaan dialogia. Vielä suurempi
esimerkkien merkitys on ymmärtä-
misen kannalta varsinkin lukijalle,
jolla itsellään ei ole kokemusta tera-
piatyöstä. 

Kirjassa käsitellään myös arkisen
tuntuisia teemoja, joita harvemmin
käsitellään systemaattisesti ja ana-
lyyttisesti teoreettisen ymmärryksen
valossa. Tällainen käsittely tuo nii-
hin kuitenkin aivan uutta näkemys-
tä ja ymmärrystä. Päivi Niemen lu-

ku Psykosomatiikasta ja Soili Kajas-
teen luku Unihäiriöistä ovat esi-
merkkejä tästä. Pirjo Juhelan luku
Vanheneminen – saako vanhanakin
apua? sekä Jorma Fredrikssonin lu-
ku lasten psykoterapiasta tarttuvat
hyvin ajankohtaisiin ja merkityksel-
tään kasvaviin asioihin. 

Ilahduttaviin puoliin kuuluu
myös kirjan monipuolisuus, jota
voisi kutsua myös avoimuudeksi. Ir-
ma Karila pohtii terapeutin jaksa-
mista. Hänen näkemyksiään voi-
daan soveltaa myös muuhun ihmis-
työhön. Seppo Kähkönen kirjoittaa
lääkehoidosta ja psykoterapian te-
hokkuudesta kiihkottomasti vaikka-
kin melko lyhyesti. Turhan paljon
kuulee keskustelua lääkkeiden ja te-
rapian paremmuudesta sen sijaan,
että pohdittaisiin, mikä on hyvää ja
tarkoituksenmukaista apua. Kähkö-
sen luvussa käsitellään myös tera-

pian tuloksellisuutta koskevaa tut-
kimusta ja tuloksellisuudesta esite-
tään huomioita myös muissa luvuis-
sa. Terapian vaikuttavuuden ar-
viointi on erittäin arvokasta niin te-
rapiapalveluiden käyttäjien kuin yh-
teiskunnankin kannalta, jotta yhtei-
set varat voitaisiin käyttää tehok-
kaasti kansalaisten hyväksi. 

Kirjan ensimmäinen painos myy-
tiin nopeasti loppuun, mikä sinänsä
on suositus kirjan puolesta. Se kertoo
myös siitä, että tämäntyyppiselle suo-
malaiselle teokselle on kysyntää. 
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Yhteisökouluttaja, työnohjaaja, il-
maisu- ja vuorovaikutuksen opettaja
Alli Kantola antaa kirjassaan kirk-
kaan, selkeän, syvän ja herkän ku-
van koulusta. Puhuessaan koulusta
hän puhuu samalla myös kaiken ai-
kaa yhteiskunnastamme ja kulttuu-
ristamme. 

Kantolan mielestä ilman tarpeel-
lista perhetukea jääviä lapsia on
Suomessakin niin paljon, että  kou-
lun on muutettava yhteiskunnallis-
ta toimenkuvaansa, kunnes perheil-
le saadaan palautettua niiden perus-
tehtävä lisäämällä vanhemmuuden
tietoa ja muuttamalla työelämän
olosuhteita. 

Kantola kertoo kahdeksanvuoti-
aasta Sebasta, joka on istunut suu-
ren osan elämästään tv:n ääressä kat-
soen vauhdikkaita ase- ja hävitys-
elokuvia, jotka ovat luoneet hänelle
kuvan elämästä. Kestää kauan, en-
nen kuin Sebasta tulee yhteistyöky-
kyinen, oppimaan kykenevä koulu-
lainen. 

On vain yksi tie Seban maail-
maan. ”Seba on osa meidän ai-
kaamme. Voidaksemme auttaa näi-
tä hätääntyneitä, itsensä kadottanei-
ta lapsia, Seba on kohdattava meis-
sä itsessämme”, Kantola kirjoittaa. 

Opettajan on oltava tunnerehelli-
nen, tunnistettava tunteet itsessään

ja lapsissa, eikä se ole helppoa. Kan-
tola kertoo opettajista, jotka oltu-
aan kymmenen vuotta eläkkeellä
näkevät vielä painajaisunia koulusta. 

Opettaja työskentelee liian usein
pelon ilmapiirissä. Moni opettaja
kokee olevansa totaalisen yksin ja
vailla omankaan työyhteisön ym-
märtämystä. Moni opettaja saa vä-
hättelevää kohtelua, jos hän pyytää
apua omalta työyhteisöltä, mikä lie-
nee todellisuutta muissakin työyh-
teisöissä nyky-Suomessa. On pärjät-
tävä, ja yksin. Häikäilemättömät ja
eläytymiskyvyttömät jyräävät hei-
kommat alleen.  

Oppitunnit sujuvat kyllä helpos-
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ti, jos vain muutamat oppilaat vetä-
vät päivästä toiseen loisteliaan
show’nsa, hiljaisten ja arkojen tot-
tuessa vetäytyjän rooliin. Juuri hil-
jaisilla on Kantolan mielestä kuiten-
kin yhteiskunnassamme meille tär-
keää sanottavaa ja tekemistä. Jos
ryhmän hiljaista viisautta on totut-
tu jo koulussa nostamaan esiin yh-
teiseksi hyödyksi, se ei unohdu
myöhemmin työelämässäkään. Lap-
silla – kuten aikuisillakin – on val-
mius kannustamiseen ja huolehti-
miseen yhtä lailla kuin kiusaamiseen
ja vähättelyyn. 

Opettajan olisi tärkeätä miettiä

olennaisia elämän arvoja – eikä vain
opettajan, vaan koko aikuisyhtei-
sön. Kantolan mielestä on vielä pit-
kä matka siihen, että hallinnon ja
opettajankoulutuksen alueella ym-
märretään, ettei opetus ole vain
”opetusta”. Pääosin se on paljon
muuta, ja ennen kaikkea se edellyt-
tää rohkeaan ihmistuntemukseen
suostumista.

Rohkea itsetuntemus kuuntelee
tunteita. Tunne on sisäistä tietoa,
joka viestittää ihmisen voinnista.
Tunne on ajattelulle ja vastuulliselle
toiminnalle välttämätön. 

”Antitunne on tunteen tukah-

duttamista. Kohtaamattomat tun-
teet siirretään niiden taakaksi, jotka
eivät osaa puolustautua. Puhumme
lasten ongelmista, kun meidän tuli-
si puhua aikuisten elämäntaidon ja
ajattelukyvyn sekä ihmistuntemuk-
sen puutteesta”, Kantola kirjoittaa. 

TUULA-MARIA AHONEN

ALLI KANTOLA
KOHTAAMISEN AIKA 
JYVÄSKYLÄ: ATENA KUSTANNUS
OY, 2001

ALKOHOLITUTKIMUSSÄÄTIÖN APURAHAT HAETTAVISSA

Alkoholitutkimussäätiö myöntää apurahoja

– alkoholinkäyttöä koskeviin tutkimuksiin
– tutkimuksiin, jotka selvittelevät alkoholia yksilön ja yhteiskunnan ongelmana
– raittiustoimintaa koskeviin tutkimuksiin
– alkoholitutkimukseen liittyvään huumausainetutkimukseen.

Vuoden 2002 apurahat on haettava säätiön uusittuja hakemuslomakkeita käyttäen ja hakuohjeita noudattaen. Lo-
makkeita jakaa Tuula Muhonen-Niskanen, puh. (09) 3967 2008. Lomakkeita voi myös tulostaa säätiön Inter-
netsivuilta: www.alkoholitutkimussaatio.fi.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään syyskuun 30. päivänä (liitteineen kuutena kappaleena) osoitteessa: Al-
koholitutkimussäätiö, PL 220 (Lintulahdenkuja 4), 00531 Helsinki.

Tarkempia tietoja antaa sihteeri Kari Poikolainen, puh. (09) 3967 2003.
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