
Mikali on uskominen kustanta-
jia, television talk show -ohjel-
mia ja naistenlehtia, yhteis-
kuntamme on peruuttamatto-
masti muuttunut. Sitä voidaan
kuvata enää vain yksilöter-
nrein. Tavallinen tunteva ihmi-
nen on raskaana sisallään pot-
kivasta "loukatusta lapsesta"
tai "sisäisestä sankarista".
Nayttaa silta, etta narsistisessa
itsetarkkailussamme olemme
yhä kykenemättömämpiä ym-
märtämään rooleja tai yksiltista
riippumattomia käyttaytymis-
sääntöjä. enkä puhu nyt mis-
tään kultaisen käytoksen op-
paista.

Erilaiset terapeuttiset suun-
taukset ja kasvun koulukunnat
vaalivat "autenttisuuden"
kulttia, joka tuo mieleen, ei kir-
kollisen. vaan maallisen puri-
tanismin. Sosiaalisen toimin-
nan sijasta kiinnitetään huo-
mio ihmisen persoonakohtai-
siin ominaisuuksiin: "Olenko-
han minä riittävän aito, riittä-
västi oma itseni, riittävän
hyva?" Mika tahansa sana, ele,
tuoksu tai kayttäytymisen yksi-
tyiskohta tässä intimiteetin ry-
ranniassa on taottavissa avai-
meksi ihmisen persoonallisuu-
teen. siihen mika ja kuka roi-
nen "todella", vapaasti vaih-
tlettavien naamioiden ja rooli-
en alla lymyten, olemukseltaan
on. Monet tutkijat pitavar kui-
tenkin juuri näitä naamioita ja
rooleja sivilisaation ytimenä.
Ilman niitä ainakaan minä en
pystyisi kuvittelemaan sitä,
mitä kutsumme urbaaniksi.
Nykyinen "tunnustamisen"
kulttuuri on kaukana siitä ja
muistuttaa pikemminkin
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eräänlaista munkkiteologiaa.
'Iätä taustaa vasten ei ole-

kaan ihme, että terapeutti Tom-
my Hellstenin kirja valittiin
vuorlen parhaaksi kristilliseksi
kirjaksi. Monet julkisuuden
"psykokulttuuriasiamiehet"
näyttävät myös olevan teologe-
ja. Niin on palkittu rerapeuni-
kin, vaikkakaan hän ei ole otta-
nul pappisvihkimystä. Ameri-
kassa. Iuossa lakimiesten ja le-
rapeuttien kultamaassa, Hell-
sten on hankkinut terapiakou-
luluksensa, joka ei oikeuta hä-
nen asiakkaidensa maksujen
maksattamista Kelan kautta,
kuten hän Helsingin Sanomien
Kuukausiliitteessä valittaa.

Hellstenin mukaan suoma-
lainen hoitotyö on kriisissä.
Auttajat väsyvät ja ihmiset voi-
vat huonosti. Hän kysyy, onko
ammattiaultaminen "oman in-
himillisyyden ja vajavuuden
piilottamista vai onko se ni-
menomaan ihmiseksi suostu-
mista ja inhimillistä kohtaa-
mista", piiloutuvatko auttajat
"professionaalisuuden kaavun
taakse eivätkä suostu kohtaa-
maan ihmistä". Hän pyrkii rii-
sumaan ammattiauttamiselta
"siihen pesiytynyttä myyrri-
syyttä, joka antaa oikeuden kä-
sitellä ihmistä kohtaamatta
häntä itseään". Vesi tuntuu
olevan se taulu, johon Hellsten
rajojaan piirtelee.

Auttamisammatissa olevan
ihmisen kuuluu itse voida hy-
vin. "Se on tärkeämpää kuin
itse työ." Talloin auttajalla on
varaslossaan reservejä. joista
ammentaa. Vain vahva auttaja
kykenee hyödyntämään myös
teoreettista tietoa ja koulutus-

ta. Hän ei korvaa omaa persoo-
naansa koulutuksella. vaan
kayttaa sitä hyväkseen. Am-
maltirooli on hänen suojansa.
"Hän ei ole roolinsa, vaan hän
on roolissaan. Han on lahella
auttajana, ei ystävänä.

Edelleen. Asiakas ja auttaja
ovat läsnä toisilleen aikuisen
tasa-arvoisesti. "Raha on tä-
män asetelman ulkoinen tun-
nusmerkki ja symboli. Raha
kuuluu pelattavaan peliin, se

on eräs pelisäännöistä. Se ker-
too, että kyseessä on kahden
aikuisen välinen suhde. jossa

palvelus (terapia) palkitaan
vastapalveluksella (raha). Sii-
nä ei ole kysymys vanhemman
ja lapsen välisestä suhteesta,
jossa potilas olisi terapeutille
mitään velkaa."

Jotenkin tuntuu, että virke
"Vuorovaikutusta syntyy vain
siellä, missä aito ihminen koh-
taa toisen aidon ihmisen" riite-
lisi lauseen "Raha kuuluu pe-
lattavaan peliin" kanssa, mutta
kysehän saattaa olla vain siitä,
ettei ulkopuolinen oikein tah-
do ymmärtää psykokulttu u rista
uusiokielta. Sanoisinko aidos-
ti.

Terapeutti on aito ihminen,
kohtaamaan kykenevä, kun
hän on käynyt lapi tai läpielä-
nyt oman häpeänsä ja syylli-
syytensä, tunnustanut oman
keskeneräisyytensä sukelta-
malla omaan alitajuntaansa ja
tapaamalla siellä sen pienen
lapsen. Sen jalkeen alirajunta
alkaa kantaa. Hellstenin rnu-
kaan 0leminen tapahtuu alita-
junnassa. "On ihmisen ole-
nruksen kaventamista ja pin-
nallistamista, jos yhteys mys-

teeriin ja myyttiin katkeaa.
Kasvi alkaa kuihtuajuuri silla
hetkella kun sen yhteys juu-
rakkoonsa katkaistaan. Mal-
jakkoon nostetut kukat hehku-
vat hetken..." Hellsten puhuu

vertauksin ja kielikuvin aivan
kuin hänta hiukan tunnetumpi
Mestarikin. Mutta vertaukset
eivät ole selityksia tai lodistei-
ta. vaikka ne olisivatkin kau-
niita. Saarnaan ne sopivat ja
opettamiseen. Ja kiusallisella
tavalla Hellsten opettaakin.

Jo Karl Man, epämuodikas

mutta ajankohtainen. kirjoitti:
"Hyveistä, rakkaudesta, va-
kaumuksesta, tiedosta, omas-

tatunnosta jne., lyhyesti kai-
kesta, on tullut kauppatava-
raa." Terapeutit myyvät ihmi-
sen nahan alla kärsivää pientä,
loukattua lasta ja konsultit si-
säistä sankaria. Mutta ne neu-
\ot ovat yhteiskunnallisia neit-
syitä, konkreettinen todelli-
suus ei ole niiden immenkalvo-
ja puhkonut.

Anja Lampisen päiväkirjan-
omainen teos burnoutista taas

kertoo toisenlaista tarinaa. jos-

sa pieni lapsi aikuisen ihmisen
sisässä ei ole kipeä todellisuu-
desta riippumatta. Lama toi
diakonina toimivalle Lampi-
selle lisäpaineita päivittäin.
Työtoveri oli koulutuksessa.
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