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Alkusanat 

Maaseudun tukihenkilöverkko on toiminut 25 vuotta. Koko toimintansa ajan se 
on keskittynyt maaseudun ihmisten auttamiseen ja tukemiseen. 

Tukihenkilötoiminta on kehittynyt aidosta tarpeesta, järjestölähtöisen autta-
mistoiminnan perusajatuksen mukaisesti. Useat maaseudun toimijat tunnistivat 
1990-luvulla tarpeen maanviljelijöille ja maaseudun asukkaille kohdennetulle vapaa-
ehtoisen psykososiaalisen tuen hankkeelle. Mukana toiminnassa ja sen kehittämisessä 
ovat edelleen keskeiset maaseudun hyvinvointitoimijat. 

Vapaaehtoinen maaseudun asukkaiden auttaminen on sekä haastavaa että palkitsevaa. 
25 vuodessa asiat ovat muuttuneet, mutta myös pysyneet ennallaan. Pitkät välimatkat, 
palvelujen saatavuus, yksinäisyys ja erilaiset ihmissuhteisiin liittyvät haasteet ovat edel-
leen läsnä maaseudulla. Muutospaineet ovat lisääntyneet niin yksilön, yhteiskunnan 
kuin globaalillakin tasolla. Tänä päivänä maaseutu tarjoaa perinteisten maaseudun 
elinkeinojen lisäksi hyvän mahdollisuuden monipaikkaiseen työhön ja asumiseen. 

Ylpeet landet -ryhmän nuorten mielestä maaseudulla kasvaminen ja asuminen on 
kehittänyt kekseliäisyyttä, omatoimisuutta, itsenäisyyttä, kärsivällisyyttä ja ratkaisu-
hakuisuutta. Kuten eräs nuori toteaa: ”Olen oman elämäni MacGyver; ei ole asiaa, 
mitä ei teipillä, rauhallisella asenteella ja luovuudella saisi ratkaistua.” 

Tukihenkilötoiminnalla on ollut monta kotipesää. Kaikki ovat olleet tärkeitä tausta-
organisaatioita toiminnan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Myös Maaseudun Terveys- 
ja Lomahuolto on tarjonnut luontevan mahdollisuuden lomatoiminnan ja tukihenkilö-
toiminnan yhteisille tavoitteille. 

Nyt on juhlan aika. Haluan onnitella Maaseudun tukihenkilöverkkoa ja kaikkia sen 
toimijoita. Erityisesti tukihenkilöitä, jotka ovat vuosien mittaan antaneet aikaansa, ener-
giaansa ja halunneet auttaa ja tukea lähimmäisiään, toisia ihmisiä. Mutta myös niitä, 
jotka ovat olleet tukea tarvitessaan rohkeita ottamaan yhteyttä ja etsimään tietä eteen-
päin tukihenkilön kanssa. Korona-aika on osoittanut, miten keskeinen osa hyvinvoin-
tiamme on mahdollisuus olla tekemissä muiden ihmisten kanssa. Kuunnellaan, kannus-
tetaan, rohkaistaan ja ollaan läsnä. Ihmiseltä ihmiselle. 

Anne Ylönen 
toiminnanjohtaja 
MTLH ry 
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  MAASEUDUN TUKIHENKILÖVERKON 25 VUOTTA 

1996 
MTK:n sosiaalipoliittinen valiokunta kutsuu 
koolle perustamiskokouksen. Mela alkaa 
koordinoida Maaseudun 
tukihenkilöverkkoa. 1997 

Ensimmäiset tukihenkilöt koulutetaan 
Suomen Mielenterveysseuran 

koulutuspaketin mukaisesti. 
1998 
Raha-automaattiyhdistys ja Euroopan 
Sosiaalirahasto antavat rahoitusta. 

1999 
Koordinointi siirtyy MTK:lle. 

2000 
Koordinointi siirtyy Maa- ja kotitalousnaisille. 

2009 
Maaseudun sivistysliitto alkaa koordinoida 
tukihenkilöverkkoa. 

2013 
MTLH alkaa koordinoida 

tukihenkilöverkkoa. 

2016 
Jelppi-toiminnan kehittäminen alkaa. 

2020 
Tukinetin toimintamuodot monipuolistuvat. 

2021 
Tukihenkilöverkko täyttää 25 vuotta. 

Verkostossa toimii 150 aktiivista 
tukihenkilöä. 
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25  V U OT TA  I H M I S E LTÄ  I H M I S E L L E :  

Maaseudun tukihenkilö ei kerro 
ihmisten huolia eteenpäin 

Maaseudun tukihenkilöverkkoon otetaan eniten yhteyttä ihmissuhdehuolien 
vuoksi. Tukihenkilössä parasta on hänen luotettavuutensa ja vaitiolo-
velvollisuutensa, 25 vuotta täyttävän verkoston puheenjohtaja Pirjo Siiskonen 
sanoo. 

25-vuotias on nuori aikuinen. Saman verran täyttää Maaseudun tukihenkilö-
verkko tänä vuonna. Verkosto perustettiin vuonna 1996, kun Suomi oli juuri 
liittynyt Euroopan unionin jäseneksi. Maatalouspolitiikka muuttui jyrkästi, 

moni pientilallinen luopui tilastaan ja maaseudun ihmiset kokivat suuren henkisen 
murroksen. Heidän auttamisekseen päätettiin perustaa Maaseudun tukihenkilöverkko, 
joka tarjoaa matalan kynnyksen apua. 

”Nopea muutos on leimannut koko Suomen kehitystä ja henkistä ilmapiiriä”, maa-
seudun yhteiskunnallista roolia tutkinut valtiotieteen tohtori, sosiologi Pirjo Siiskonen 
sanoo. Hän on tehnyt pitkän uran tutkijana ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja 
Luomuinstituutin johtajana. Päätyöstään eläkkeelle jäänyt Siiskonen aloitti Maaseudun 
tukihenkilöverkon puheenjohtajana vuonna 2020. 

Siiskonen kertoo, että muutos pientilojen täplittämästä maaseutuyhteiskunnasta teko-
älykehityksen kärjessä kulkevaksi länsimaaksi tapahtui nopeasti. Se vaikutti maaseudun 
perheiden asemaan ja ihmissuhteisiin. 

IHMISSUHTEET PUHUTTIVAT ENNEN, IHMISSUHTEET PUHUTTAVAT NYT 

”Maatilan perheroolit olivat pitkän aikaa hyvin perinteiset: miehet hoitivat peltotyöt, 
naiset karjan ja kodin”, Siiskonen kertoo sukupuolten välisistä rooleista. Sukupolvet 
asuivat samassa pihapiirissä ja taloon tulevan miniän osa on saattanut olla vaikea. 

”Maaseudun Tulevaisuus- ja Pellervo-lehtien palstat ovat täyttyneet kirjoituksista, joissa 
puidaan tästä syntyvää kitkaa: vanhan emännän elämäntyö ja miniän tuomat uudet 
ajatukset joutuivat törmäyskurssille”, Siiskonen tiivistää aikaisempien vuosikymmenten 
ihmissuhdekoukeroita. 
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Maaseutu kehittyi ja elinkeinot muuttuivat, mutta historia on edelleen nähtävissä. Yleis-
tykset eivät päde kaikkiin, mutta perheroolit ovat edelleen erilaiset kuin kaupungissa. 
Sukupolvet asuvat lähekkäin, lapset ja vanhukset hoidetaan kotipiirissä ja hoivavastuu 
on yleensä naisella. 

”Nykyisin kaikki maaseudun naiset eivät ole tilanemäntiä ja heidän asemansa on verrat-
tavissa muiden suomalaisten naisten asemaan, mutta elämäntapa tuo edelleen oman 
lisänsä ihmissuhteisiin. Jos perheellä on maatila, pää-
vastuussa siitä on yleensä mies, ja nainen käy kodin 
ulkopuolella töissä. Pariskunnalla voi olla myös maa-
seutuyritys, jossa molemmat ovat töissä. Järjestely voi 
nakertaa parisuhdetta.” 

”Jos tulee avioero, perintötila, omaisuus ja taloudelliset 
kysymykset sitovat eri tavalla kuin kaupungissa.” 

”Yhteisö tarkkailee toistensa asioita. Siinä on sekä hyvät 
että huonot puolensa. Jos avautuu jollekulle, ei voi olla 
aivan varma siitä, kulkeeko tieto eteenpäin.” 

Ihmissuhteiden solmut ovatkin yleisin syy, jonka vuoksi Maaseudun tukihenkilö-
verkkoon otetaan nykyisin yhteyttä. Tilanne on ollut samankaltainen koko 25-vuotisen 
historian ajan. 

Sen vuoksi vapaaehtoinen tukihenkilö on kullanarvoinen aarre, jos pulmia tulee: hän ei 
kerro asioita eteenpäin. Kaikilla Maaseudun tukihenkilöverkon vapaaehtoisilla on vaiti-
olovelvollisuus. 

”On ehdoton etu, että tukihenkilö ei ole osa kyläyhteisöä. Tuntemattomalle, luotettaval-
le ihmiselle on helpompi puhua, kun tietää että hän pysyy vaiti.” 

Tekst i :  Kuk k a-Mar ia  Ahok as  
Kuvi tuskuva :  Shutterstock  

Kyläyhteisö tuo 
oman lisä-

mausteensa 
elämään. 
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P R O F E S S O R I  H A N N U  K ATA J A M Ä K I :  

"Suomi on paikallisten 
pienyhteisöjen maa" 

Suomi on edelleen pienten paikallisyhteisöjen maa, jossa maaseudun 
tukihenkilötoiminnalle on tarvetta, sanoo aluetieteen emeritusprofessori Hannu 
Katajamäki. 

Maaseudun tukihenkilö ei ole ammattiauttaja vaan tavallinen, luotettava ihmi-
nen. Sellaisia on rekrytoitu Maaseudun tukihenkilöverkon vapaaehtoisiksi nyt 
25 vuoden ajan. 

Heitä tarvitaan jatkossakin, koska suomalainen maaseutu on edelleen täynnä väkeä. 

Aluetieteen emeritusprofessori Hannu Katajamäen mukaan kaupungistumisen  
megatrendistä puhutaan jatkuvasti, mutta tosiasiassa Suomi on Euroopan unionin  
maaseutumaisin maa. Harvaan asutussa maassa on runsaasti paikallisia, pieniä yhteisöjä: 
Suomi onkin ennen kaikkea paikallisyhteisöjen maa. Nämä paikallisyhteisöt voivat  
hyvin, kun sen asukkaat saavat tukea silloin, kun tarvitsevat. 

Koronapandemiakesänä 2020 moni suomalainen matkusti kotimaassa enemmän kuin 
vuosikausiin. Maaseudun kauneus ja laajuus tulivat tutuiksi. Maaseutubarometri julkais-
tiin samana vuonna. Se toi tietoa suomalaisten monipuolisesta identiteetistä: sen mu-
kaan 37 % suomalaisista kokee itsensä sekä maalaiseksi että kaupunkilaiseksi. Kyselyssä 
moni kertoikin haaveilevansa maalle muutosta. Etenkin keski-iän ylittäneillä muutto-
haaveet olivat selkeät. 

Julkisessa keskustelussa maaseutu ja kaupunki  
asetetaan monesti vastakkain, mutta Maaseutu-
barometri kertoo toista: 85 % suomalaisista katsoo, 
että jokaisella pitäisi olla oikeus asua siellä missä  
haluaa. Enemmistön mielestä julkisia palveluita ei 
pitäisi myöskään rajoittaa syrjäisillä seuduilla. 

Monipaikkaisuus, siis pendelöinti esimerkiksi  
kaupunkikodin ja maaseutuasunnon välillä, on 
yleistynyt. Kun koronasuositukset pakottivat  

37 %  
suomalaisista  

kokee itsensä sekä 
maalaisiksi että 
kaupunkilaisiksi. 
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toimistotyöntekijät koteihinsa, aiempaa useampi päätti pakata läppärilaukkunsa ja 
lähteä etätöihin maalle. 

Myös koronan jälkeen hajautettu yhteiskuntamalli on mahdollinen, vaikka aluekehitys 
kulkeekin hitaissa sykleissä. Maaseudun tukihenkilöverkko voi tulevaisuudessa toimia 
siltana kaupunkien ja maaseudun asukkaiden välillä, Katajamäki visioi. 

Tekst i :  Kuk k a-Mar ia  Ahok as  
Kuvi tuskuva :  Shutterstock  

A r t i k k e l i a  va r t e n  o n  h a a s t a t e l t u  e m e r i t u s p r o f e s s o r i  H a n n u  Ka t a j a m ä ke ä . 
H ä n  t o i m i  M a a s e u d u n  t u k i h e n k i l ö v e r k o n  p u h e e n j o h t a j a n a  v u o s i n a  2 0 1 8 – 2 0 1 9 .  
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P S Y KO LO G O I  P I R K KO  L A H T I :  

"Ennen työ tuotti kulumia polviin, 
nykyisin mieleen" 

On helpompi puhua ihmiselle, joka tuntee maaseudun elinolot, Maaseudun 
tukihenkilöverkkoa perustamassa ollut psykologi, verkoston pitkäaikainen 
puheenjohtaja Pirkko Lahti sanoo. 

On vuosi 1995, eletään laman jälkeistä rakennemuutoksen aikaa. Suomi liittyy Euroopan 
unioniin. Suomen mielenterveysseuraan alkaa tulla hätääntyneitä soittoja maan-
viljelijöiltä, jotka ovat huolissaan tulevaisuudesta. Etenkin taloushuolet painavat mieltä. 

Suomen mielenterveysseuran toiminnanjohtaja, psykologi Pirkko Lahti lähtee MTK:n 
Esa Härmälän luokse keskustelemaan. He pohtivat, että maaseudun asukkaat tarvitse-
vat ehdottomasti oman tukihenkilöverkon, samanlaisen, joka toimii jo mielenterveys-
seurassa. Tukihenkilöiden vain pitäisi tuntea maaseudun elinolot, jotta he osaavat 
auttaa. Ideoinnissa on alusta alkaen mukana myös Mela ja muita tahoja, joiden yhteis-
ponnistuksella Maaseudun tukihenkilöverkko perustetaan 1996. 

”Huolet liittyivät etenkin maanviljelykseen ja yrittämisen huoliin, mutta myös henkinen 
jaksaminen, perhesuhteet ja sukupolvenvaihdos pohdituttivat ihmisiä”, nykyisin eläk-
keellä oleva tukihenkilöverkon perustaja Pirkko Lahti kertaa. Hän toimi verkon pitkä-
aikaisena puheenjohtajana. 

Hänen mukaansa moni maaseudun yrittäjä oli pahoillaan yhteiskunnallisen arvostuksen 
puutteesta. 

”Kaikilla oli mielipide maanviljelijöistä, eikä se ollut kovin suopea”, Lahti sanoo. 

Lahden mukaan nykyisin he ovat monipuolisesti kouluttautuneita huippuammattilaisia, 
joiden työajasta yhä kasvava osa kuluu tietokoneella työskentelyyn. Siinä missä aikaisemmin 
ruumiillinen työ tuotti kulumia polviin, nykyisin kulumat syntyvät mieleen, hän kuvailee. 

SAMASSA TILANTEESSA OLEVA IHMINEN YMMÄRTÄÄ 

Kun ihminen ottaa yhteyttä Tukihenkilöverkkoon, diagnooseja ei kysellä. Tukijana on 
tavallinen vapaaehtoinen, ei ammattiauttaja. 
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”Tarkoituksena on tarjota tukea ihmiseltä ihmiselle. Jos vapaaehtoinen on itse kokenut 
elämässään jonkin kriisin, selvinnyt siitä ja saanut ajallista etäisyyttä, se on eduksi.” 

Vapaaehtoisia on rekrytoitava "väljällä silmällä", pitkään verkostoa luotsannut Lahti 
sanoo, ei pidä tuijottaa ammattinimikkeisiin. Tärkeintä on läsnäolon taito. 

”Tukihenkilö ei myöskään tarjoa yhtä ainoaa vastausta ihmisen ongelmiin. On hyvä 
tarjota eri vaihtoehtoja, joiden avulla ongelmista pääsee. Vapaata valintaa pitää 
kunnioittaa.” 

Miksi tarvitaan juuri maaseudun tukihenkilöä, eikö kaupunkilainen kelpaa? 

”Kelpaa tietenkin, jos hän on asunut maalla ja tuntee sen elinolot.” 

Vertaisuuden ydin piilee tässä, samanlaisen elämäntilanteen tuntemisessa. Lahden 
mukaan kaupungin ja maaseudun välinen erottelu on tarpeetonta, koska osapuilleen 
kaikilla kaupunkilaisilla on kytköksiä maalle ja päinvastoin. 

Alueellisia ominaispiirteitä kuitenkin on. Lahti ottaa esimerkin: maaseudulla on edelleen 
yleisempää, että lapset ja vanhukset hoidetaan kotona. 

”Maalla asuvat vanhukset ovat yleensä melko iäkkäitä, ennen kuin he menevät palvelu-
kotiin asumaan. Edelleen on tapana, että monta sukupolvea asuu samassa pihapiirissä.” 

Tämä on paikallisyhteisöille suuri voimavara. Järjestely saattaa toisaalta kuormittaa niitä, 
jotka ovat hoivavastuussa. 

”Tukihenkilöverkko voi tarjota apuaan tilanteessa, jossa oma jaksaminen ei riitä. 
Jelppi-ryhmä voi tulla myös kotiin asti auttamaan, jos henkilö niin toivoo.” 

Nykyhetki näyttää tältä, tukihenkilöverkko on nyt 25-vuotias 
eli vasta nuoren aikuisen iässä. Miltä sen tulevaisuus 
näyttää? 

”Työn on aina elettävä ajassa ja muututtava. 
Se on menestyksen salaisuus.” 

Pi r k k o  L a h t i  t o i m i  M a a s e u d u n  t u k i h e n k i l ö v e r k o n  
p u h e e n j o h t a j a n a  v u o s i n a  2 0 1 4 – 2 0 1 7 .  

Tekst i :  Kuk k a-Mar ia  Ahok as  
Kuva :  E l len Tuomaala  
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Ilmastoahdistukseen on ratkaisuja 

Tunteiden käsitteleminen ja toiminta on hyvä pitää tasapainossa. Silloin on 
helpompi päästä ilmastotavoitteisiin. Maaseudun ihmisten näkökulmalle on 
kysyntää. 

16.3.2021 oli merkittävä päivämäärä. Silloin mielenterveysjärjestöt julistivat 
ympäristöhätätilan. Järjestöt vetoavat nyt päättäjiin ja Suomen hallitukseen: 
tavoitteena on ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen ja hiilineutraaliuden 

saavuttaminen. Ilmastokriisi vaikuttaa paitsi luontoon, myös yhteiskuntaan, politiikkaan 
ja yksilöiden psyykeeseen. 

”Ilmastokriisi, luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ja ympäristön saastuminen 
ovat olemassaoloamme uhkaavia globaaleja ilmiöitä. Järjestöjen toiminnassa tulee 
jatkossa huomioida yhä enemmän myös ympäristöuhkien hyvinvointivaikutuksia ja 
järjestää kansalaislähtöisiä ratkaisuja. Tähän tarpeeseen vastaamme osaltamme 
Ympäristöahdistuksen mieli -hankkeessa”, projektipäällikkö Satu Turhala kertoo. 

”Tarjoamme järjestölähtöisiä palveluita niille, jotka kokevat huolta, toivottomuutta, 
surua tai ahdistusta ympäristömme tilasta ja tulevaisuudesta.” 

MTLH ja Maaseudun tukihenkilöverkko ovat yksi hankekumppaneista. Yhteistyötä 
on tehty hankkeen suunnitteluvaiheesta asti: MTLH ja Maaseudun tukihenkilöverkko 
tuovat esiin maaseututoimijoiden ja maaseutuyrittäjien näkökulmaa. 

Vallalla olevassa ympäristökeskustelussa ihmiset jaetaan helposti ”pahiksiin” ja ”hyviksiin” 
ammattinsa tai elämäntapansa pohjalta. Ongelmat selätetään kuitenkin keskustelemalla, 
oikealla tiedolla sekä tutkimuksella ja yhteistyöllä – ei vastakkainasettelulla, Turhala sanoo. 

ILMASTOAHDISTUS ON LUONNOLLINEN REAKTIO 

Neljännes suomalaisista potee ympäristöahdistusta, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 
Sitran selvitys vuodelta 2019 kertoo. Nuoremmat kokevat sitä enemmän kuin vanhem-
mat ikäluokat. 

”Maaseudulla ja kaupungeissa asuvien suomalaisten ympäristötunteiden eroista ei 
ole vielä kattavasti tietoa”, Ympäristöahdistuksen mieli -hankkeen Taneli Saari kertoo. 

https://www.ymparistoahdistus.fi/blogi/hatahuuto-ympariston-puolesta-mielenterveysjarjestot-julistivat-ymparistohatatilan/
https://www.ymparistoahdistus.fi/blogi/tofua-vai-torjunta-ainetta/
https://www.sitra.fi/uutiset/kestavat-elamantavat-auttavat-ilmastoahdistukseen/
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Hän on myös Tunne ry:n toiminnanjohtaja. Hankkeessa suunnitellaankin kartoitusta 
aiheesta yhdessä MTLH:n kanssa. 

”Koululaisten osalta lapsiasiavaltuutetun raportissa huomattiin, että maaseudun lapset 
näkevät kaupunkilaisia useammin tilanteen menevän huonompaan suuntaan.” 

Mitä ympäristöahdistus sitten on? 

Ympäristöahdistuksella tarkoitetaan tunteita, jotka nousevat ympäristöongelmista ja nii-
den uhasta. Tämä ei ole tavatonta, kun ottaa huomioon ongelman laajuuden. Ilmasto-
tunteita tutkineen Panu Pihkalan mukaan ahdistus on luonnollinen reaktio ilmaston-
muutoksen aiheuttamaan uhkaan. 

Ruotsalaisen psykologi Maria Ojalan mukaan on kahdenlaisia keinoja, joilla vaikeita 
ilmastotunteita voi käsitellä. Ongelmanratkaisuun pyrkivät keinot hakevat sananmukai-
sesti ratkaisuja. Tunteiden kanssa pärjäämiseen pyrkivät keinot auttavat sietämään vaikei-
ta tunteita, jotta elämä tuntuisi siedettävältä, vaikka ratkaisua ei ole heti näköpiirissä. 

Tärkeintä on säilyttää toivo. 

https://toivoajatoimintaa.fi/ilmastokasvatus-ja-tunteet/
https://toivoajatoimintaa.fi/ilmastokasvatus-ja-tunteet/
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MAASEUDUN NÄKÖKULMA ON TÄRKEÄ 

”Yhteistyössä Maaseudun tukihenkilöverkon kanssa järjestämme toimintaa, jonka 
keskiössä ovat ympäristöasiat ja niihin liittyvät tunteet sekä tuotamme tietoa ympäristö-
kriisin vaikutuksista maaseudun asukkaiden elämään”, Satu Turhala kertoo. 

Maaseudun ihmiset kokevat ilmastokriisin vaikutuksia konkreettisesti. Muuttuneet 
sääolot vaikeuttavat muun muassa maanviljelyä, mikä aiheuttaa viljelijöille huolta. 

”Ympäristötunteiden jakaminen ja käsitteleminen vähentävät useimmiten negatiiviseksi 
miellettyjä tuntemuksia, lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ymmärrystä erilaisista 
elämäntavoista. Olisi hyvä saada erilaisiin keskustelutilaisuuksiin lisää maaseutu-
toimijoita kokemusten jakamiseksi ja näkökulmien rikastamiseksi”, Taneli Saari sanoo. 

Millaisia käytännön ratkaisuja on tarjolla? 

”Ympäristön suojelemiseksi toimitaan usein osallistumalla järjestöjen toimintaan. 
Lisäksi ilmastoahdistukseen on tartuttu ryhmätoiminnan keinoin. Ohjattua keskustelua 
ja jakamista on toteutettu muun muassa luovia menetelmiä hyödyntäen tai hankkeem-
me tavoin mielenterveyden ja tunnetaitojen vahvistamisen näkökulmasta”, Taneli Saari 
kertoo. 

Sitran raportissa noin kolmannes vastaajista koki kansalaisosallistumisen 
tai vaikuttamistyön helpottavan omaa ilmastoahdistustaan. 
Neljä viidesosaa vastaajista kertoi saavansa apua kestävistä 
elämäntavoista. Myös luonnossa liikkuminen mainittiin 
selviytymiskeinona. 

Ilmastoahdistus voi siis parhaimmillaan purkautua 
käytännön toiminnaksi. 

Sillä on maaseudulla pitkät perinteet. 

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja 
Tuomas Kuhmonen on kirjoittanut, että juuri maa-
seudun ihmisillä on tärkeä rooli ilmastokriisin ratkaise-
misessa. Kun tulevaisuus suuntaa kohti bio- ja kierto-
taloutta, maaseudun tietotaidolle on kysyntää. 

Tekst i :  Kuk k a-Mar ia  Ahok as  
Satun kuva :  MIEL I  r y  
Tanel in  kuva :  Anni  Su ik k anen 
Kuvi tuskuva :  Shutterstock  

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipiteet/artikkeli-1.524329


16 

 

 
 

 

TO R S T I  H Y Y R Y L Ä I N E N :  

”Maaseudulla on digitaalinen 
tulevaisuutensa” 

Digitaalinen tulevaisuus vai vapaaehtoinen paluu yksinkertaiseen elämään? 
Maaseutu tarjoaa monia mahdollisuuksia, Ruralia-instituutin tutkimusjohtaja 
Torsti Hyyryläinen sanoo. 

Suomalaisessa mentaliteetissa suhde maaseutuun on säilynyt lämpimänä. Suomi 
oli pitkään hyvin agraari maa, muihin länsieurooppalaisiin maihin verrattuna 
Suomessa muutos agraarista teolliseen aikaan koettiin hyvin lyhyessä ajassa”, 

Ruralia-instituutin tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen kertoo. 

Hän on ihmismaantieteilijä, joka on tutkinut maaseudun yhteisöjen kehittymistä ja 
viime aikoina myös ihmisten ja maaseutujen paikkaa digitaalisessa taloudessa. 
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Hänen mukaansa Suomi ei koskaan kehittynyt urbanisoituneeksi alueeksi Keski-
Euroopan tapaan. Siellä on tiiviit metropolit ja lyhyet etäisyydet keskusten välillä. 
Meillä kaupunkien kytkös maaseutuun ja maaseudun paikalliskeskuksiin on säilynyt. 

”Maaseutu ei tosin ole mikään yksi kategoria, johon voidaan niputtaa kaikki alueet, 
vaan meillä on monta maaseutua.” 

Kaupunkien läheinen maaseutu, ydinmaaseutu, harvaan asuttu maaseutu sekä maa-
seudun paikalliskeskukset. Kaikkien näiden alueiden väestökehitys on kulkenut omilla 
tavoillaan. Yleinen suunta on kuitenkin maaseudun vakituisen asutuksen harvenemi-
nen, mutta se ei ole koko totuus. 

MÖKKIKULTTUURI VIE MAALLE 

Hyyryläinen piirtää isoa kuvaa suomalaisen maaseudun muutoksesta 1990-luvun laman 
jälkeen, jolloin Maaseudun tukihenkilöverkko perustettiin. 

”Iso trendi on valtion vetäytyminen ja julkisen palveluverkon harveneminen.” 

Iso murros kohtasi maaseudut sotien jälkeen, ja maaltamuutto alkoi kiihtyä 1960-luvul-
la. 1990-luvun laman jälkeen myös pienten kuntakeskusten elinvoima alkoi hiipua. 
Kyläkouluja on suljettu, valtion virastojen toimipisteitä harvennettu ja palveluja supis-
tettu. Ilmiön taustalla olivat talouden globaalit trendit, jotka korostivat valtion roolin 
kaventamista ja julkisen talouden tehostamista. Maaseudulla tätä palveluiden heikkene-
mistä kansalaisjärjestöt ovat osittain olleet paikkaamassa. Esimerkiksi Maaseudun tuki-
henkilöverkko tarjoaa ihmisille vertaistukea arjen pulmiin. 

Samaan aikaan vaikuttivat vastavoimat. 

”Suomalaiset eivät ole koskaan hylänneet maaseutujaan. Mökkiläiset ovat ajasta toiseen 
pitäneet yllä kontakteja koti- ja lomaseutuihinsa. Pienten kuntien elinvoima onkin tä-
män johdosta monin paikoin säilynyt – etenkin kesäisin. Ilman elävää mökkikulttuuria 
Suomen maaseudut näyttäisivät aivan toisenlaisilta.” 

Hyyryläisen mukaan maaseudun tulevaisuutta muuttaa sama megatrendi, joka muok-
kaa koko yhteiskuntaa – digitalisaatio. Se on keskeinen tekijä, joka vaikuttaa ihmisten, 
yritysten ja alueiden väliseen kanssakäymiseen, hän sanoo. 

”Digiteknologiaa bisnesmallissaan hyödyntävät yritykset pystyvät operoimaan käytän-
nössä siellä, missä on niiden edellyttämää verkkoinfraa. Digitalisaatio muuttaa myös 
ihmisten suhdetta aikaan ja paikkaan. En sanoisi, että esimerkiksi työstä tulee ajasta ja 
paikasta riippumatonta, vaan työ muuttuu näiden suhteen joustavammaksi ja moni-
muotoisemmaksi.” 
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Digitaalisia alustoja hyödyntävät bisnesmallit nähdään alustatalouden ilmiöinä. Alusta-
talous luo edellytyksiä monipaikkaisen työn lisääntymiselle. Esimerkiksi koronan aikaan 
moni tietotyötä tekevä kaupunkilainen siirtyi maaseudulle tekemään etätöitä. Digitaali-
set alustat tarjoavat bisnesmahdollisuuksia myös maaseudun vakituisille asukkaille. 

MITÄ ALUSTAEKOSYSTEEMI TARKOITTAA? 

Kuten luonnossa, myös digitaalisessa maailmassa ekosysteemi tarkoittaa toisistaan 
riippuvia palveluita. Otetaan esimerkiksi Google-yhtiön omistama matkapuhelinten 
käyttöjärjestelmä Android. Se ei itsessään ole kiinnostava ”alusta”, mutta kun puheli-
meen ladataan muiden yhtiöiden applikaatioita, esimerkiksi pelejä, puhelin alkaa 
kiinnostaa kuluttajia. Näin Google ja sovellusten kehittäjät ovat toisistaan riippuvaisia 
– ne muodostavat alustaekosysteemin. 

”Samaa logiikkaa voitaisiin hyödyntää myös maaseudun palveluiden järjestämiseen tai 
ainutlaatuisten paikallisten tuotteiden tuomiseen markkinoille.” 

Alustataloudessa menestyminen edellyttää osaamista ja datan käyttöä jatkuvan kehittä-
misen lähteenä. Tämä haastaa maaseudun yrityksiä kehittämään osaamistaan ja tuottei-
taan jatkuvasti. Maaseudulla on toisaalta sellaista luonnonvaroihin ja niiden käyttöön 
liittyvää osaamista ja tietotaitoa, jota kaupungeissa ei ole ollut tarvetta ylläpitää. Tämä 
osaaminen voi olla ratkaisevassa asemassa myös ilmastokriisin ratkaisemisessa. 

VASTALIIKE DIGITAALISELLE HUMULLE 

Isoja trendejä seuraa aina vastaliike. Haastattelun lopuksi Hyyryläinen mainitsee muu-
toksen nykynuorten ajattelutavassa. 

”Tutkimusten mukaan monilla nuorilla on erittäin myönteinen kuva maaseudusta.” 

Yksi mahdollinen selitys on kyllästyminen kaupungin digitaaliseen 
humuun ja kulutuskulttuuriin. Ympäristökriisin aikakau-
della yhä useammat Z-sukupolven nuoret ovat 
valinneet vapaaehtoisen niukkuuden elämäntavak-
seen. Pari-kolmekymppiset eivät enää kritiikittömästi 
ihannoi materialismia, vaan arvostavat myös rauhalli-
sempaa elämää. Juuri sellaista maaseutu voi tarjota. 

”Yksi tulevaisuuden mahdollisuus on ruralisaation 
uusi tuleminen.” 

Tekst i :  Kuk k a-Mar ia  Ahok as  
Kuva :  Torst i  H yyr y lä isen k ot ia lbumi  
Kuvi tuskuva :  Unsplash 
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T U K I H E N K I LÖ  H E L E N A  AU V I N E N :  

”Jokaisen elämässä on ryppyjä” 

Maaseudun tukihenkilöverkon aluevastaava Helena Auvinen sanoo, ettei ole 
vielä tavannut ketään, jolla ei olisi mitään murhetta ollut. Hänellä on yli 20 
vuoden kokemus ihmisten auttamisesta. 

Olen tehnyt elämäntyöni Enonkoskella maatilan emäntänä. Nyt olen 71-vuotias 
eläkeläinen ja toimin edelleen Maaseudun tukihenkilöverkon vapaaehtoisena 
ja aluevastaavana. Koordinoin vapaaehtoisia Savonlinnan lähiseudulla. 

Nuorena en suunnitellut ryhtyväni maatilan pitäjäksi, mutta elämä vain meni niin. 
Rakkaus vei mennessään. Pidimme tilaa ja lypsykarjanavettaa yhdessä mieheni kanssa. 
Olin aktiivinen myös Maa- ja kotitalousnaisissa, se on minun ’kasvattajaseurani’. 

Vuonna 1991 jäin leskeksi. Olin vasta nelikymppinen ja se oli kova shokki. Vaihtoehtoja 
ei kuitenkaan ollut, joten jatkoin karjatilan pitoa yksin. Välillä kävi työntekijä auttamassa. 
Sitkeydellä jaksoin kymmenisen vuotta, koska vaihtoehtoja ei ollut. Tuohon aikaan ei 
ollut samanlaisia uudelleenkoulutusmahdollisuuksia kuin nykyisin. Lapset piti kouluttaa 
ja leipä hankkia pöytään. Silloin ei ollut mitään sururyhmiä. Työ on surun paras lääke, 
ajattelin. Nykyisin näkemykseni on pehmentynyt. Työnteko auttaa, mutta myös tukea 
kannattaa pyytää. 

Jatkoin tilanpitoa vuoteen 1999 asti, kunnes tein raskaan päätöksen ja luovuin karjasta. 
Suomessa alkoi suurten tilojen ihannointi, minulla ei ollut mahdollisuutta jatkaa. Samoi-
hin aikoihin halusin elämääni jotakin muuta, joten hakeuduin Maaseudun tukihenkilö-
verkon koulutukseen. Ajattelin, että elämänkokemukseni on hyödyksi. Niin se olikin. 
Nyt olen ollut mukana 23 vuotta. 

Tukihenkilönä tehtäväni on kuunnella eikä opettaa. Vaikeas-
sa elämäntilanteessa ihminen tuijottaa usein yhtä samaa 
mustaa pistettä eikä näe, miten päästä ulos. Autan avarta-
maan ajatuksia. Monesti ohjaan ihmisen eteenpäin. Joskus 
oikea osoite on oikeusavustaja, joskus työterveyshuolto, 
usein pankki. Toisinaan ohjaan seurakunnan pariin. Henkilö 
soittaa minulle yleensä pari kolme kertaa ja pohdimme 
tilannetta yhdessä. Avioero, sairastuminen, kuolemantapaus, 
yksinäisyys, konkurssi tai tulipalo ovat pahoja paikkoja. 

Kun ovi 
suljetaan, niin 
uusia avataan. 
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Mutta ihmiset selviävät monenlaisista ongelmista. Ajattelen, että kun ovi suljetaan, niin 
uusia avataan. 

Huolenaiheet ovat muuttuneet. 1990-luvulla maaseudun asukkaat olivat hyvin huolis-
saan Euroopan unionin tuomasta taloudellisesta epävarmuudesta. Unioniin liittyminen 
oli sotien jälkeen tärkein yhteiskunnallinen mullistus. Rahoi-
tustukipäätökset tehdään aina määräajaksi. Koskaan ei voi 
olla varma, hylätäänkö tukihakemus. 

Nykyisinkin ihmisillä on taloushuolia, mutta enemmän 
he soittavat uupumuksen takia. Tiedän kyllä, miten sitovaa 
karjatilan pitäminen on, se vie seitsemän päivää viikossa. 
Henkinen väsymys vaivaa. Maaseudun ihmissuhteissa on 
yleistä, että parisuhde on samaan aikaan työsuhde. Tai jos 
toinen käy tilan ulkopuolella töissä, toinen joutuu olemaan 
yksin vastuussa firman pyörityksestä. Parit sinnittelevät yh-
dessä pitkään ennen kuin eroavat, koska ero saattaisi merkitä myös yrityksen lopetta-
mista. 

Onneksi kynnys avun hakemiseen on vuosikymmenten saatossa madaltunut. Nuoret 
ovat avoimempia puhumaan tunteistaan. Ennenkin oltiin maataloustyöstä väsyneitä, 
nyt uupumuksesta vain on alettu puhua. Se on hyvä. En ole vielä sellaista kiiltokuva-
poikaa tai -tyttöä tavannut, jolla ei olisi lainkaan huolia. Jokaisella on joku ryppy elämäs-
sä. Se selviää puhumalla.” 

Tekst i :  Kuk k a-Mar ia  Ahok as  
Kuva :  Helena Auvisen k ot ia lbumi  

Autan 
avartamaan 

ajatuksia. 
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T U K I H E N K I LÖ  M E R J A  VÄ I N Ä M Ö :  

”Kompastuminen on inhimillistä” 

Vaikka työnteko olisi intohimo, itseään ei pidä päästää uupumukseen asti, 
Jelppi-toiminnassa mukana oleva saarijärveläinen tukihenkilö Merja Väinämö 
sanoo. Hänestä yhteiskunnan vaatimustasoa voisi laskea. 

30-vuotiaana minulla oli ulkoisesti kaikki hyvin. Oli luottamustehtäviä,
 islanninhevostalliyritys, kaunis koti ja avioliitto. Hevoset olivat lapsuuden 
unelma-ammattini. Silti mietin jatkuvasti: tässäkö tämä nyt on? 

Olin kova tekemään töitä ja huono lepäämään. Olen ehtinyt elämäni aikana työskennel-
lä hevostalli- ja maatilamatkailuyrittäjänä, lomakylän pitäjänä, luonto-oppaana, ori-
aseman työntekijänä ja hautausmaan kesätyöntekijänä. Päälle tulevat vielä luottamus-
toimet. Lopulta koin työuupumuksen ja parantelin sitä pitkään. 

Nyt olen 40-vuotias ja tyytyväinen elämääni. Olen eronnut 12 vuotta kestäneestä 
avioliitostani, lopettanut tallinpidon ja muuttanut tänne Saarijärvelle. Yrittäjyys vaihtui 
pätkätöihin ja agrologiopintoihin ammattikorkeakoulussa, jonne kirjoitan parhaillaan 
opinnäytetyötäni. Samalla toimin tukihenkilönä Maaseudun tukihenkilöverkossa. 

Tukihenkilötyössä muiden auttaminen on palkitsevaa, kyllä tästä plussalle jää. Toimin 
etenkin Jelppi-ryhmässä, joka tarjoaa käytännön apua. Menemme muutamasta tuki-
henkilöstä koostuvan porukan kanssa tukea tarvitsevan ihmisen kotiin. Teemme vain 
sitä mitä pyydetään, muuta emme tuputa. Meillä on myös vaitiolovelvollisuus eli emme 
kerro asioita eteenpäin. 

Jelppi-keikoilla olen huomannut, että kun 
kädet järjestelevät sotkussa olevaa kotia, sa-
malla järjestyvät myös ajatukset. Ruoanlaiton 
lomassa voi selvitellä henkistä puolta. Ihmis-
ten on silloin helpompi puhua ongelmistaan. 

Minä en sanele kenellekään ratkaisuja. 
Tukihenkilönä toimin ikään kuin seinänä, 
jota vasten ihminen voi heitellä palloja, ja 
siitä ne kimpoavat takaisin. Ihmisellä itsel-
lään on kyllä ratkaisun avaimet. 

Jelppi-keikoilla olen 
huomannut, että kun kädet 

järjestelevät sotkussa olevaa 
kotia, samalla järjestyvät 

myös ajatukset. 
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Tällä hetkellä maaseudun asukkaita rasittaa taloudellinen 
epävarmuus ja byrokratia. Ihmiset työskentelevät omassa Ei pidä jäädä

itseään
moitiskelemaan. 

Sinä riität. 

yrityksessään useammin kuin kaupungeissa. Maaseutu-
yrityksen toiminta henkilöityy helposti: hänestä tulee 
korvaamaton. Jos hän väsyy, työt kasautuvat. Minullekin 
kävi niin. Hevostalliyrityksessäni asiakkaat halusivat juuri 
minun ohjaamilleni vaelluksille, eivät muiden ohjaajien. 
Vastuu eläimistä painoi koko ajan takaraivossa ja uuvuin. 

Näen asioiden muuttuneen vuosien saatossa, ja se on hyvä. Kärjistäen sanottuna aikai-
semmin maalla ajateltiin, että otetaan yksi kanttura ja saadaan siitä rahaa. Nykyisin 
maaseutuyrittäminen on ammattimaistunut ja nykyiset parikymppiset hyväksyvät asian. 
Agrologiopinnoissani olen tutustunut nuoriin, jotka hyväksyvät, että ammattimaiseen 
yritystoimintaan kuuluvat byrokratia, digitaalisuus ja EU-avustusanomusten täyttämi-
nen. Navetat on koneellistettu ja täynnä teknologiaa. 

Siihen nähden on surkuhupaisaa, että naisvaltaisella hevosalalla tärkeimmät työvälineet 
ovat edelleen lihakset ja talikko. Jos tämä olisi miesvaltainen ala, kaikenlaisia työtä 
helpottavia teknologioita olisi varmasti jo keksitty. 

Tukihenkilötyössä näen, että yhteiskuntamme on vaativa. Suomalainen on sellainen, 
että puree hammasta romahtamiseen asti. Vasta sitten hän konttaa hakemaan apua. 
Toivoisin enemmän armollisuutta. Itse olen oppinut hellittämään, mutta edelleen 
tartun eteeni heitettyihin tilaisuuksiin. Tällä tyylillä olen elänyt rikkaan elämän. 

Uusin aluevaltaukseni on mallinura. Paikallisen vaatekaupan omistaja kysyi kesken 
kauppareissun, kiinnostaisiko plusmallin työ. Casting-tilaisuus olisi seuraavalla viikolla. 
Miksi ei? Pääsin mallitoimiston listoille. Ennen koronaa ehdittiin pitää yhdet vaate-
kuvaukset ja muotinäytös. 

Lähetän terveisiä paineiden alla kamppaileville: jokainen epäonnistuu joskus. On inhi-
millistä välillä kompastua maahan. Sen jälkeen voi ponnistaa takaisin jaloilleen ja jatkaa 
matkaa. Ei pidä jäädä itseään moitiskelemaan. Sinä riität.” 

Tekst i :  Kuk k a-Mar ia  Ahok as  
Kuvi tuskuva :  Shutterstock  
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T U K I H E N K I LÖ  TO P I  J A A KO N A H O :  

”Stressin vähentäminen on 
henkiinjäämistaito” 

Terveelliset elämäntavat, stressin vähentäminen ja omanarvontunnon 
säilyttäminen ovat olennaisia selviytymistaitoja, Pirkanmaalla asuva tukihenkilö 
Topi Jaakonaho sanoo. 

Olen Topi Jaakonaho, asun Pirkanmaalla ja olen toiminut tukihenkilönä vuodes-
ta 1998. Olen siviiliammatiltani metsätyönjohtaja ja maanviljelijä. Lähdin aika-
naan mukaan Maaseudun tukihenkilöverkon toimintaan, koska olin huolissani 

ihmisten jaksamisesta. 

Koko kylän tietotoimiston sijasta monen ihmisen on helpompi purkaa huoliaan vento-
vieraalle. Voisin melkein piirtää kartalle alueen, jonka sisäpuolelta minulle ei soiteta. Kun 
joku tarvitsee tukihenkilöä, hän soittaa toiselta paikkakunnalta. 

Ensimmäiseksi yleensä kyselen ja kartoitan tilannetta. Jos soittajaa on kohdannut 
shokki, kysyn ensimmäisenä, mitkä asiat on hoidettava kiireellisesti. Onko hoidettavana 
eläimiä? Pitääkö pihattoon kantaa vettä? Samalla kun osoitan myötätuntoa, autan 
pitämään mielessä tosiasiat. 

Monesti käytännön ongelmien ratkominen vie ajatuksia helpompaan suuntaan. Voin 
kertoa näkemykseni vaikkapa tekniseen ongelmaan. Me tukihenkilöt emme ole lääkä-
reitä, emmekä anna diagnooseja. Sen sijaan 
voimme auttaa vähentämään ihmisen stres-
siä ja parantamaan hänen omanarvontun-
toaan. Ne ovat tärkeitä henkiinjäämistaitoja. 
Opetan niitä toisessakin toimessani, toimin 
nimittäin maastotaitojen ja henkiinjäämistai-
tojen kouluttajana. Kursseilla opetan ihmisiä 
selviämään ulkona luonnossa. Moni periaat-
teista pätee arkielämässäkin. 

Ensimmäiseksi pitää vähentää stressiä, silloin 
pystyy ajattelemaan selkeästi. Toiseksi pitää 
säilyttää omanarvontuntonsa. Jos oman-

Tuottaako 
nykyinen 

yhteiskunta 
ihmisille 

uupumusta? 
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arvontuntoa ei ole, joku toinen voi käyttää sinua hyväksi. Jokaisen kannattaisi pohtia 
omaa itseään ja elää niin kuin itse haluaa. Kovin monet toimivat niin kuin kuvittelevat 
vanhempiensa toivovan. Kolmantena kehotan muistamaan terveen elämän periaatteet. 
Pitää huolehtia perusasioista, esimerkiksi nestetasapainosta ja tasaisesta verensokerista. 

Olen ollut mukana Maaseudun tukihenkilöverkossa yli 20 vuotta. Olen havainnut muu-
toksen elämänrytmissä ja kysyn: tuottaako nykyinen yhteiskunta ihmisille uupumusta? 

Rahakeskeiset arvot ja lyhytjänteinen elämänrytmi väsyttävät. Näemme ilmaston-
muutoksesta, että kulutusta pitää vähentää ja rahakeskeisiä arvoja muuttaa. Voimme 
oppia pärjäämään vähemmällä. Ihmisen ei tarvitse välttämättä ostaa uusia älylaitteita 
voidakseen paremmin, kehomme on enemmänkin biologiaa ja kemiaa. Niihin voisi 
perehtyä enemmän. Mitä jos pidettäisiin perheen kesken perjantai-iltoja, joina ei liikut-
taisi autolla mihinkään vaan jaettaisiin läheisyyttä? 

Sosiaalisessa mediassa on hyvätkin puolensa, tieto löytyy nopeasti. Mutta jos meinaa 
väsyä, nopeaa viestimistä olisi hyvä välttää. Matkapuhelimesta voi kytkeä datan pois 
päältä, silloin netti ei toimi. Voi olla vain hiljaa paikallaan, vaikka lukea kirjaa, mennä 
luontoon. Maaseudun ihmisille tekisi välillä hyvää olla suorittamatta. 

Muistan, miten kävin nuorempana partiossa ja eräs vanhempi tuttava kysyi, mitä te 
siellä metsässä teette, keräättekö marjoja. Vastasin, että me ollaan vaan. Varsinkin ennen 
sotaa syntyneille ihmisille se on vieras ajatus. 

Leikillisesti olen sanonut, että metsästys oli ainoa syy olla jouten metsässä. Jos ei saanut 
saalista, sitten oli vain kehno pyyntimies.” 

Tekst i :  Kuk k a-Mar ia  Ahok as  
Kuva :  S i r k k a  O ja la  
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T U K I H E N K I LÖ  J U K K A  N I E M I N E N :  

”Et ole ainoa maailmassa, jolle käy noin” 

Sadan hehtaarin yksinäisyys ja ihmissuhdepulmat vaivaavat ihmisiä, jotka 
soittavat tukihenkilö Jukka Niemiselle. Hän ei puhu säästä vaan kuuntelee. 

Olen 56-vuotias maanviljelijä Salon Kiikalasta, ammatiltani siis päätoiminen talon-
poika. Eläimet lähtivät pois noin 10 vuotta sitten, nykyisin aikani kuluu metsä- ja 
peltotöissä. Neljä lastani asuvat kaupungissa. 

Maaseudun tukihenkilöverkkoon liityin 9 vuotta sitten, kun ajattelin että minulla voisi 
olla annettavaa muille, jotka kokevat kovia. Pari vuotta aikaisemmin olin eronnut ja 
jäänyt maatilani 'yksinhuoltajaksi'. Koko elämäntapa oli siihen aikaan katkolla: koti, työ, 
kaikki. Maanviljely kun ei ole mikä tahansa ammatti, se on elämäntapa. 

Aluksi ajattelin, että en halua kenenkään paikkakuntalaisen tietävän tilanteestani. Sitten 
päätin puhua avoimesti, mistä syntyikin huikea vertaisverkosto. Jos ryhtyy vain säästä 
puhumaan, jää hyödyntämättä se potentiaali, joka muilla ihmisillä on. Vuorovaikutus on 
sitä, että luottaa toiseen ja kertoo asioistaan, jolloin toinenkin uskaltaa luottaa. Kaikille 
tulee vaikeuksia, ei se elämää kummempaa ole. 

Vuosien varrella minuun on otettu yhteyttä eri puolilta Suomea. Moni ei halua kuormit-
taa ystäviä huolillaan. On helpompi puhua tuntemattomalle ihmiselle. Me vapaaehtoi-
set ymmärrämme maaseudun elinoloja ja tarjoamme vertaistukea. Jos joku on vapaa-
ehtoisesti ryhtynyt tähän hommaan, hän jaksaa kyllä kuunnella. Kuunteleminen onkin 
päätehtäväni: ihmiset selvittävät omia ajatuksiaan ja keksivät itse ratkaisun. Saatan sa-
noa heille: et ole ainoa maailmassa, jolle käy noin. Elämänfilosofiaani kuuluu ajatus, että 
kaikki kääntyy aina hyväksi. 

Tukihenkilön työssä huomaan, miten maaseutu on 
muuttunut. Aikaisemmin viljelysuunnitelma oli 
päässä, nykyisin se pitää täyttää tietokoneella. 
Tunnen ihmisiä, jotka möyrivät yökaudet töitä 
tekemässä, jotta välttyisivät paperisodalta. He tule-
vat melkein sairaaksi, kun EU-tukihakemuksen jät-
töpäivä lähestyy. Paperisota tuo henkistä rasitusta. 
Aikaisemmin puhuttiin 100 hehtaarin yksinäisyy-
destä, kun tilat kasvoivat aina vain isommiksi. 

Jos ryhtyy vain 
säästä puhumaan, 
jää hyödyntämättä 
se potentiaali mikä 
muilla ihmisillä on. 
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Nykyisin voi jo puhua 300 hehtaarin yksinäisyydestä – moni on kovissa veloissa. Se luo 
henkistä painetta. 

Enää ei ole juuri pientiloja eikä sitä kautta lähellä asuvia naapureita, joiden luokse men-
nä iltakaffelle. Talkoitakaan ei ainakaan meidän seudulla enää pidetä, koska työ vaatii 
nykyisin kovaa ammattitaitoa: kuka tahansa ei osaa käyttää koneita. Itse menen aina 
auttelemaan naapureita, jos he tarvitsevat. Voin joustaa sen verran omilta töiltäni. 
Vastaavasti voin luottaa heihin. Olen niin onnellinen, että saan tehdä tätä työtä. 

Ihmisillä on vapaa-aikaa entistä enemmän ja sen viettämiseen tarvitaan rahaa. Tavalli-
nen, hieman vaatimaton elämä ei nykyisin riitä. Moni havittelee epärealistisesti sitä, mitä 
pitäisi olla, vaikka voisi olla kiitollinen siitä mitä on. Toisaalta ei kai kukaan olisi niin hullu, 
että laittaisi vaakakuppiin hyvät ihmissuhteet ja materialistisen kulutuksen? 

Liika työnteko on monelle maaseudun ihmiselle ongelma, joka saattaa lähteä lapasesta. 
Työ on tietysti hyvää terapiaa, joka pitää ihmisen rytmissä. Maanviljelyksessä on seson-
git, jolloin pitää tehdä lujasti töitä. Silloin puolison on hyvä joustaa. Loppuajan voisi 
kuitenkin ottaa lunkisti ja omistaa aikaa ihmissuhteille. Puurtaminen jää liian helposti 
päälle, mikä rasittaa parisuhteita. 

Sosiaalisessa mediassa en juuri käy, mutta huomaan että siinä on hyviä puolia. Sieltä voi 
saada vertaistukea. Sosiaalinen media on myös kouluttanut ihmisiä puhumaan enem-
män omista asioistaan, ja se on hyvä. Tukihenkilötyössä huomaan, että vaikenemisen 
kulttuuri muuttuu pikkuhiljaa. Ainakin toivon niin. 

Maaseudun tukihenkilöverkko on ollut avuksi, olen saanut elämään eväitä. Ensi vuonna 
olen ollut mukana 10 vuotta – minulle koittaakin oma juhlavuosi." 

Tekst i :  Kuk k a-Mar ia  Ahok as  
Kuva :  Juk k a  N iemisen k ot ia lbumi  
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T U K I H E N K I LÖ  TA R U  VÄ N S K Ä :  

”Viestillä tunnustellaan ennen soittoa” 

Digitaalinen vuorovaikutus on nuorille luontevaa, Keski-Suomessa oleva 
tukihenkilö Taru Vänskä sanoo. 

Olen Taru Vänskä, 32-vuotias tukihenkilö Keski-Suomesta. Alun perin olen kotoi-
sin Uudeltamaalta. Liityin Maaseudun tukihenkilöverkkoon mukaan muutama 
vuosi sitten työkaverini innostamana. Se on kuin olisi kotiin tullut, minut otettiin 

niin lämpimästi vastaan. Koulutuksessa oppimiani taitoja olen hyödyntänyt muussakin 
elämässä. 

Teen siviilissä maaseutualaan liittyvää työtä, joten ymmärrän hyvin ihmisten talousah-
dinkoa. Mukana on myös sukurasitetta: onko nuoren pakko ottaa viljeltäväksi sukutila, 
vaikka se ei olisi taloudellisesti kannattavaa? Ymmärrän, jos kaikki eivät halua. On myös 
yleistä, että maanviljelyksen rinnalla on muu päivätyö. Tämä voi olla taloudellisesti hyvä 
ratkaisu, mutta uupumisen vaara on olemassa. 
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Olen Maaseudun tukihenkilöverkon nuorempaa osastoa. Nuoren ihmisen on helpompi 
puhua nuorelle, elämäntilanteet kohtaavat paremmin. Muutenkin olisi parempi, että 
tukea tarvitseva ihminen saa apua mahdollisimman varhain, jo nuorella iällä. Silloin 
ongelmat eivät pääse kasautumaan. Mukaan olisi hyvä saada lisää nuoria tukihenkilöitä. 
Tämä harrastus antaa paljon! 

Maaseutuelinkeinoviranomaisten virkoja on harvennettu, mikä näkyy nykyisin kylällä. 
Ennen joka kunnassa oli ammattilainen, joka ymmärsi ihmisten ja varsinkin viljelijöiden 
elämää, hänen luokseen saatettiin poiketa muuten vain. Nykyisin väki on harventunut 
ja pitää keksiä uusia keinoja pitää yhteyttä. Muun muassa digitaaliset kanavat ovat hyviä 
siihen. 

Kommunikaatiotyylissä on tapahtunut muutos: nuorilla on korkeampi kynnys soittaa 
vieraille. On mukavampi tunnustella ensin viestin välityksellä, millainen henkilö on 
kyseessä. 

Toisaalta videopuhelukin voi olla luontevaa, kun yhteys on luotu. Videolla näkee puhu-
jan kasvot, vaikka hän asuisi kauempanakin. Se on kiva juttu.” 

Tekst i :  Kuk k a-Mar ia  Ahok as  
Kuva :  Taru  Vänsk än k ot ia lbumi  
Kuvi tuskuva :  Shutterstock  
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1990 - LU K U :  

Maaseudun tukihenkilöverkko 
perustetaan 

1990-luvulla EU:hun liittyminen tuotti pulmia maanviljelijöille. Tämä johti 
Maaseudun tukihenkilöverkon syntymiseen. 

Suomesta tulee Euroopan unionin jäsen 1995. Jäsenyys vaikuttaa voimakkaasti 
etenkin maaseudun ihmisten elämään. Maatalouspolitiikka muuttuu kansallisesta 
ylikansalliseksi. Ihmiset pelkäävät, että sukupolvelta toiselle jatkuneet perinteet 

katkeavat, koska maaseutu muuttuu nopeasti ja rajusti. 

Maatalous pakotetaan teknistymään ja koneellistumaan, pientilat harvenevat. Se johtaa 
sosiaalisten verkostojen murenemiseen. Auli Sulin kirjoittaa historiikissaan Maaseudun 
tukihenkilöverkko (2001) näin: "Perinteiset sosiaaliset suhteet eivät korvaudu moderneilla 
ihmissuhdeverkostoilla maaseudulla niin helposti kuin kaupungeissa: työtovereita ei 
ole, matkat ja ammatin eristyneisyys vaikuttavat." 

Suomessa aletaan julkisesti puhua maatalousyrittäjien henkisestä hyvinvoinnista. 
Aiemminkin on puhuttu ”henkisestä työsuojelusta”, siis psyykkisistä tukitoimista. 
Nyt huomataan, että ne pitää suunnata myös maaseudun ihmisille. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK toimii kokoavana voimana. Sen sosiaali-
poliittinen valiokunta kutsuu 28.8.1996 koolle kokouksen, jossa on aiheeseen perehty-
neitä ammattilaisia. 

Mukana ovat: 
» Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 
» Maa- ja kotitalousnaiset 
» Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela 
» Maaseudun sivistysliitto 
» Kirkon Diakonia- ja Yhteiskuntatyön keskus 
» Suomen Mielenterveysseura. 

Ne päättävät perustaa Maaseudun tukihenkilöverkon. Verkostoa koordinoi Mela vuo-
teen 1999 saakka, jolloin hallinto siirtyy MTK:lle. Ensimmäiset tukihenkilöt koulutetaan 
Suomen Mielenterveysseuran koulutuspaketin mukaisesti. Mukaan saadaan innostuneita 
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vapaaehtoisia, jotka antavat palautetta ja kehittävät työtä. Tukihenkilöksi hakeutuu ylei-
simmin keski-iän ylittänyt nainen, jolla on taustaa maatalousyrittäjänä. Media kirjoittaa 
verkon toiminnasta paljon, tukihenkilöitä haastatellaan lehtiin, radioon ja televisioon. 

”Atk tulee tiloille”, otsikoissa sanotaan. Maatalous muuttuu ja koneellistuu. EU-tukien ha-
keminen on byrokraattista ja vaatii paneutumista. Samaan aikaan maaseudun työvoima 
vähenee: sitä ei ole enää monessa sukupolvessa, vaan emäntä ja isäntä joutuvat teke-
mään yhä enemmän töitä itse. 

Pilke säilyy silmäkulmassa. Pohjois-Karjalasta kotoisin oleva, nimettömäksi jäänyt tuki-
henkilö laatii humoristiset ”rinnallakulkijan tirektiivit”: 

”Anna omastas, tarjoo tarpeen tullen olokapiä. Ja kato kummoo, siitä siullennii hyvä olo jiä.” 

Vuosituhat lähestyy loppuaan ja aletaan puhua milleniumista, 2000-luvusta. Suomalai-
set odottavat, että vähintäänkin tietokoneet ja puhelimet sekoavat, kun uusi vuosituhat 
vaihtuu. 

Lähteenä on k äytett y  Aul i  Su l in in  h is tor i ik k ia  M a a s e u d u n  t u k i h e n k i l ö v e r k k o  (Mela  2001) .  
Tekst i :  Kuk k a-Mar ia  Ahok as  
Kuvi tuskuva :  Shutterstock  
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2000 - LU K U :  

Millenium ja ihmissuhdepulmat 

2000-luvulla Maaseudun tukihenkilöverkko auttaa ihmisiä jaksamaan 
ihmissuhdepulmissaan. 

Jälkiteollistunut Suomi on 2000-luvun alussa noin viiden miljoonan ihmisen yhteis-
kunta. Suomella on kautta aikojen ensimmäinen naispresidentti Tarja Halonen ja 
naispääministeri Anneli Jäätteenmäki. 

Maaseudun tukihenkilöverkkoon tulee puheluita Nokian kännyköistä. Nokian ”kapulan” 
mallinen puhelin paitsi soittaa, myös lähettää tekstiviestejä. Suositun sanonnan mukaan 
”tekstiviestit ovat innovaatio, jonka suomalaiset keksivät, jotta voisivat välttää toisilleen 
puhumista”. Tukihenkilöverkko aloittaa toiminnan verkossa, Mieli ry:n ylläpitämässä Tuki-
netissä. Sinne avataan keskustelualue Maaseudun elämää. 
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Maaseudun tukihenkilöverkko kehittää toimintaansa. Maa- ja kotitalousnaiset hallinnoi 
verkostoa vuosina 2000–2008, Maaseudun sivistysliitto 2009–2013. Verkoston taipaleel-
la käy ilmi, että tukisuhteille on tarvetta. Maaseudun ihmisiä eivät rasita pelkästään 
taloushuolet, vaan ennen kaikkea ihmissuhdemurheet. Menetykset, avioerot, tulipalot, 
työuupumus, yksinäisyys ja karjasta luopuminen ovat esimerkkejä suruista, joista ihmi-
set selviävät. 

Verkostossa huomataan, että maakuntien välillä on kulttuurisia eroja. Toisilla paikka-
kunnilla on helpompaa soittaa tuntemattomille tukihenkilöille, toisilla alueilla mennään 
naapurin luo pyytämään neuvoja. Verkoston tarjoama apu juurtuu koko Suomeen, 
koska vaitiolovelvollisuus on arvokas periaate. Kerrotut asiat eivät leviä muille. 

Tukihenkilöt ja tuen tarvitsijat keksivät ratkaisuja yhdessä: miten selvitellä elämäntilan-
teen solmuja? Aloitetaan perusasioista: kartoitetaan yksilöllisiä elämäntilanteita ja 
perhesuhteita. Edetään solmujen aukaisemiseen. Yli 60 % kohtaamisista tapahtuu 
puhelimitse. Jos tavataan kasvotusten, pohditaan hyvä tapaamispaikka. Kauppakeskus-
ten ihmismassaan ei voi sulautua. Tukea tarvitsevat pohtivat, miten piipahtaa ”kylällä” 
tukihenkilön kanssa. Moni päättääkin soittaa eri puolella Suomea sijaitsevalle tuki-
henkilölle. 

Talouden nousukausi päättyy vuoden 2008 finanssikriisiin. Ihmiset jatkavat elämäänsä 
iloineen ja suruineen. Tukihenkilöverkon toiminta kehittyy edelleen.  

Tekst i :  Kuk k a-Mar ia  Ahok as  
Kuvi tuskuva :  Shutterstock  

Lähteenä on k äytett y  Aul i  Su l in in  h is tor i ik k ia  M a a s e u d u n  t u k i h e n k i l ö v e r k k o  (Mela  2001) .  
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2010 - LU K U :  

Uusia yhteydenpitokeinoja 
ja kehittämistä 

2010-luvulla Maaseudun tukihenkilöverkko kehittää toimintaansa edelleen. 
Kertaamme 25 vuotta täyttävän verkoston vuosikymmenet. 

2010-lukua leimaa keskustelu talouskriisin hoidosta, monikulttuurisuudesta ja 
ilmastonmuutoksesta. Viimeiset paperiset puhelinluettelot julkaistaan vuonna 
2016. 

Entisaikojen yhteisöllisyys on muuttanut muotoaan. Kaupat, postit ja julkinen liikenne 
ovat harvenneet, perheet eivät asu yhtä usein samassa pihapiirissä kuin ennen. Maa-
seudun asukkaat sopeutuvat muutokseen ja keksivät uusia keinoja, joilla päästä yhtey-
teen toistensa kanssa. 

Maaseudun tukihenkilöverkon hallinnointi siirtyy lomajärjestö MTLH:lle heinäkuussa 
2013. 

Tukihenkilöverkko jatkaa toimintaansa Tukinetissä, Mieli ry:n ylläpitämässä palvelussa, 
jonne kuka tahansa voi anonyymisti kirjoittaa. Siellä aletaan tarjota tukisuhteita 1.2.2021. 
Puhelinauttaminen jatkuu edelleen. Uusia tapoja yhteydenottoon suunnitellaan. 

Suomi on edelleen maaseutuvaltainen, pienyhteisöjen täplittämä maa, vaikka kaupun-
gistuminen etenee. Yhä enemmän on monitoimitiloja, joissa perinteisen maa- ja metsä-
talouden rinnalla harjoitetaan muuta yritystoimintaa. 

Vuoden 2019 lopussa odotetaan iloista 20-lukua. Silloin ei vielä tiedetä, että maailmalla 
leviää kulkutauti, joka sanelee 20-luvun alun. 

Suomi on muuttunut 25 vuodessa, mutta ihmisten kokemat ilot ja surut pysyvät 
samanlaisina. Tukihenkilöt kuuntelevat ja kulkevat rinnalla.  

Ar t ik k e l in  lähteenä on k äytett y  MTK :n  tu leva isuusas iak i r jaa  O s a a va  m a a s e u t u  2 0 2 0 .  
Tekst i :  Kuk k a-Mar ia  Ahok as  
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N Y K Y PÄ I VÄ  J A  T U L E VA I S U U S :  

Päivää, saako täältä etätukihenkilön? 

2020-luvulla yhä useampi ottaa yhteyttä tukihenkilöön netissä, MTLH:n Anne 
Ylönen visioi. Vapaaehtoistyölle on tänä päivänä ja tulevaisuudessa kysyntää. 

Etätyö, etäopiskelu, etäshoppailu, etälääkäri, etäseurustelu. Vuonna 2020 alkaneen 
koronapandemian myötä etä-alkuiset uudissanat yleistyivät. Etätyöstä tuli arkea 
monille, ja lasten koulunkäyntikin siirtyi kotiin. 

ENTÄ ETÄAUTTAMINEN? 

”Se tulee yleistymään”, MTLH:n toiminnanjohtaja Anne Ylönen arvioi maaseudun 
vapaaehtoistoiminnan tulevaisuutta. Sosiaalisen lomatoiminnan järjestö MTLH hallinnoi 
Maaseudun tukihenkilöverkkoa.  
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Ylönen sanoo, että korona rasitti maaseudun asukkaita eri tavoin kuin kaupunkilaisia. 
Maaseudulla on enemmän väljyyttä, joten tartuntaluvut eivät nousseet siellä yhtä suu-
riksi kuin kaupungeissa. Ylösen mukaan moni etätyöläinen teki saman johtopäätöksen 
ja ”monipaikkaistui”, siis pakkasi tavaransa ja siirsi työpisteensä maalle. 

Henkisen tuen tarve ei kadonnut, vaan lisääntyi, kun fyysiset kontaktit vähenivät. 
Maaseudun tukihenkilöidenkin piti ottaa digiloikka, kun tapaamiset ja koulutukset 
siirtyivät verkkoon. 

”Olemme haastaneet vapaaehtoisia, kehittäneet uusia toimintatapoja ja uudistaneet 
vanhoja”, Ylönen kertoo digiajan toimenpiteistä. 

YLEISTYYKÖ POP UP -VAPAAEHTOISTYÖ? 

Vapaaehtoistyön ytimessä on ihmisten välinen kohtaaminen. Perusluonteeltaan se ei 
ole muuttumassa mihinkään, Anne Ylönen arvioi. Työn tekemisen tapa sen sijaan muut-
tuu Z-sukupolven eli 1990-luvun puolivälin jälkeen syntyneiden siirtyessä työelämään. 
Z-sukupolvelle on tyypillistä verkostomaisuus: rekisteröityjen yhdistysten kokoukset 
pullakahveineen eivät kiinnosta samalla tavalla kuin ennen. 

”Nuoremmat sukupolvet ovat edelleen kiinnostuneita vapaaehtoistyöstä, mutta he 
kaipaavat mieluummin pop up -tyyppisiä tapahtumia, löyhiä verkostoja ja elämän-
tilanteeseen sopivia vapaaehtoistyöpätkiä”, Ylönen kuvaa. 

Vapaaehtoistyön suosio ei kuitenkaan ole vähentynyt, vaikka tekemisen tavat muuttui-
sivat. Ennen koronapandemiaa eri järjestöt teettivät 1 000 suomalaista -selvityksen, 
jonka mukaan noin kolmannes suomalaisista uskoo tulevaisuudessa tekevänsä vapaa-
ehtoistyötä enemmän kuin nyt. Monissa yrityksissä työntekijät voivat käyttää siihen 
myös työaikaansa. 

MIKÄ VAPAAEHTOISIA HOUKUTTELEE JÄRJESTÖTOIMINTAAN? 

”Yhteisöllisyys ja hyvät kohtaamiset, ne ovat muutenkin maaseutukulttuurin ytimessä. 
Osittain tämä on persoonakysymys: toiset ovat luontaisesti kiinnostuneempia anta-
maan ajastaan muille. Rohkaisen kaikkia: samalla kun auttaa toista ihmistä, voi ylläpitää 
omaa hyvinvointiaan. Ehkä siksi maaseudun tukihenkilöinä viihdytään vuodesta 
toiseen.” 

Toden totta, Maaseudun tukihenkilöverkossa toimii vapaaehtoisia, jotka ovat olleet 
mukana yli 20 vuotta. Pitkäaikainen sitoutuminen ei siis vielä ole katoavaa kansan-
perinnettä. 

Tekst i :  Kuk k a-Mar ia  Ahok as  
Kuvi tuskuva :  Unsplash 
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LU OT TA M U S H E N K I LÖ  S A R I  PA L M U :  

”Koronan myötä ihmisten arvot 
ovat muuttuneet” 

MTLH:n hallitusta luotsaava Sari Palmu sanoo, että toisista huolehtiminen on 
kasvava trendi. Työhanskat putoavat heti kun joku tarvitsee apua. 

Näen, että menossa on ainaisen tehokkuus- ja tuottavuusvaatimusten vasta-
reaktio, inhimillinen huolenpito. Koronan myötä ihmisten arvot ovat muuttu-
neet. Toisista huolehtiminen korostuu”, alajärveläinen Sari Palmu sanoo. Hän on 

hallituksen puheenjohtaja lomajärjestö MTLH:ssa, joka puolestaan hallinnoi Maaseudun 
tukihenkilöverkkoa. 

Palmu kertoo, että suomalaisten on joskus vaikea pyytää apua, vaikka he sitä tarvitse-
vatkin. Korona-aika on kuitenkin tuonut muutoksen: talkooapu, lastenhoitoapu ja kau-
pankäyntiapu ovat tulleet tutuiksi. Kun kulkutautia pitää ehkäistä, omasta terveydestään 
huolehtiminen ja suojautuminen hoitaa myös muiden terveyttä. 

Palmun mukaan yhteiskunnassa on aukkoja, joiden läpi voi tippua. Mikäli maatalous-
yrittäjä joutuu talousvaikeuksiin, hänen voi olla vaikea saada tukea julkiselta taholta. 
Silloin maaseudun paikalliset pienyhteisöt näyttävät solidaarisuutensa: 

”Tiedän monia tapauksia, joissa ystävät ja naapurit ovat tulleet hädän hetkellä 
auttamaan.” 

Yhteiskunnan aukoista tipahtaneet saavat apua myös järjestöiltä, sellaisilta kuin Maa-
seudun tukihenkilöverkko. Järjestöt ovat pelastusrenkaita, joiden avulla ihminen nousee 
taas pinnalle. Ne tarjoavat kertaluontoista apua, kuten Maaseudun tukihenkilöverkon 
koordinoimaa Jelppi-toimintaa, jossa vapaaehtoiset käyvät auttamassa ihmisten kotona. 
Ne tarjoavat myös pitkäaikaisempaa tukea, kuten Maaseudun tukihenkilöverkon tuki-
suhteita. Tukisuhde voi kestää jopa kuusi kuukautta. 

”Kolmas sektori eli kansalaisjärjestöt ovat tämän vuoksi yhä tärkeämmässä yhteis-
kunnallisessa roolissa. Niillä on palveluita, joita ei muualta saa”, Palmu toteaa. 

Entä Sari Palmu itse? Miksi hän haki MTLH:n luottamustoimeen? 
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”Olen maalla kasvanut, olen koulutukseltani lasten erikoissairaanhoitaja ja teen töitä 
maatilalla. Luottamustoimissa olen pystynyt yhdistämään nämä kiinnostuksenkohteet.” 

Luottamustoimi vie paljon aikaa. Väsyttääkö koskaan? 

”Olen luonteeltani sellainen, että työhanskat tippuvat heti, jos joku pyytää apua. Se on 
tapana meillä päin.” 

Rehellisyyden nimissä: eivätkö edes etäkokoukset kyllästytä? 

”Välillä kuuntelen napit korvissa Teams-kokousta ja teen navettahommia samalla. Avaan 
mikrofonin, kun haluan kommentoida.” 

Päin vastoin, Palmun mukaan järjestötyö on mielenkiintoista. Järjestöjen olemassaolo 
perustuu ruohonjuuritason toimintaan. Niissä tiedetään, miten suomalaiset voivat. 

”Järjestöt sanoittavat päättäjille asioita, joita tässä maassa tapahtuu.” 

Tekst i :  Kuk k a-Mar ia  Ahok as  
Kuva :  Sar i  Pa lmun k ot ia lbumi  
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AU L I  S U L I N :  

”Tukihenkilöverkko aloitti 
keskustelun mielenterveydestä” 

25 vuodessa keskustelu mielenterveydestä on muuttunut avoimemmaksi. 
Maaseudun tukihenkilöverkolla on siinä ansionsa, verkostoa pyörittänyt 
Auli Sulin sanoo. Vielä 1990-luvulla maaseudulla pelättiin hullun leimaa. 

Sinä olet leimaamassa viljelijöitä hulluiksi”, Auli Sulin muistelee 1990-luvulla saa-
maansa palautetta. Nykyisin eläkkeellä oleva Sulin työskenteli Maatalousyrittäjien 
eläkelaitos Melan tiedottajana ja piti työhyvinvointiluentoja maanviljelijöille. Lisäk-

si hän koordinoi Maaseudun tukihenkilöverkon toimintaa. 
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Hänen tehtäviinsä kuului kiertää ympäri Suomea ja kertoa työturvallisuuslaista, työ-
turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta maaseudun asukkaille, erityisesti 
maanviljelijöille. Alkuaikojen vastaanotto oli toisaalta kiinnostunutta, toisaalta epäile-
väistä. 1990-luvun alussa mielenterveydestä ei puhuttu samaan sävyyn kuin nykyisin. 

”Sana mielenterveys tarkoitti suunnilleen samaa kuin hullun leima. Korkeintaan naisten-
lehdissä puhuttiin stressistä. Ei olisi tullut kuuloonkaan, että varsinkaan maaseudun 
ihminen olisi lehdessä kertonut vaikkapa sairauksistaan.” 

Erään työhyvinvointia käsittelevän luennon hän muistaa erityisen hyvin. Emäntä ja isän-
tä istuivat penkissä kuuntelemassa, kunnes isännän naama alkoi nykiä. Hän veti rouvaa 
hihasta sanoen ”nyt lähdetään pois”. Pariskunta lähti kesken luennon. 

”Rouva soitti jälkikäteen ja pyyteli anteeksi, että he poistuivat niin varhain. Hänen mu-
kaansa luennon kuunteleminen oli niin mielenkiintoista, niin mielenkiintoista, mutta 
isäntä ei suostunut. Ehkä aihe osui arkaan paikkaan. Elämään luontaisesti kuuluvista 
iloista ja murheista ei ollut tapana puhua.” 

Tukihenkilöverkko oli uutuus, jolle oli paljon tilausta EU-alkuaikojen maaseudulla. 

1990-luvun alun laman jälkeen talous elpyi, mutta työelämä muuttui kireämmäksi ja 
epävarmemmaksi. Sekä palkansaajat että maatalousyrittäjät saivat kokea muutoksen 
nahoissaan. EU:n tuomat muutokset rasittivat maaseudun asukkaita. 

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki muuttui. Lakimuutoksen myötä viljelijöiden 
tapaturmamäärärahoin voitiin rahoittaa myös “henkisen hyvinvoinnin” projektia. Sen 
apurahalla voitiin myös aloittaa Maaseudun tukihenkilöverkon toiminta. 

”Termi 'henkinen hyvinvointi' on nykyajasta katsottuna hiukan hassu: aivan kuin hengen 
ja ruumiin voisi jotenkin erottaa toisistaan”, Sulin sanoo ja naurahtaa. 

Se oli kuitenkin tärkeä keskustelunavaus, hän sanoo nyt. 

”Maaseudun tukihenkilöverkon suurin vaikutus oli 
se, että julkinen keskustelu henkisestä hyvinvoin-
nista muuttui. Mielenterveydestä alettiin puhua 
mediassa positiiviseen sävyyn.” Maaseudun 

tukihenkilöverkko muutti 
hyvinvointikeskustelun 

suunnan.

Keskustelulle oli patoutunut tarve. Maaseudun 
tukihenkilöitä haastateltiin televisioon, radioihin ja 
lehtiin, viljelijöiden jaksamisesta kannettiin huolta 
paikallisesti ja valtakunnallisesti. Lehtien palstoilla 
oli maaseudun hyvinvointia koskevia kirjoituksia. 
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Samaan aikaan – median ulottumattomissa – vapaaehtoiset tukihenkilöt kuuntelivat, 
tukivat ja auttoivat pulmiin joutuneita. Näitä tarinoita ei kerrottu minnekään, koska 
vaitiolovelvollisuus oli osa tukihenkilötyön luonnetta. 

MAAKUNTAKULTTUUREISSA OLI EROJA 

Sulin seurasi keskusteluilmapiirin muutosta aitiopaikalta. Hän kiersi ympäri Suomea pi-
tämässä Melan työhyvinvointiluentoja. Ne otettiin eri puolilla maata vastaan eri tavoin. 

”Maakuntakulttuurien väliset erot näyttäytyivät minulle hyvin. Kärjistäen: siinä missä 
Pohjois-Karjalassa pidin lyhyen alustuksen, jonka jälkeen virisi vilkas puheensorina, 
Varsinais-Suomessa sain puhua liituraitapuku päällä pitkän tovin, ja yleisö kuunteli 
hartaasti. Samat asiat tuli toki molemmilla tyyleillä käsiteltyä”, hän tyypittelee. 

Myös tieto tukihenkilöverkosta levisi ensimmäisenä Itä-Suomeen, myöhemmin Länsi- ja 
Pohjois-Suomeen. Ajan myötä toiminta juurtui kuitenkin joka maakuntaan. Erilliselle, 
maaseudun ihmisille tarkoitetulle verkostolle oli kysyntää. 

”Ihmiset ajattelivat, että kukaan ei voinut ymmärtää maaseudun oloja yhtä hyvin kuin 
toinen samanlainen.” 

Tekst i :  Kuk k a-Mar ia  Ahok as  
Kuva :  Kuk k a-Mar ia  Ahok as  
Kuvi tuskuva :  Shutterstock  

Ar t ik k e l in  lähteenä on k äytett y  Aul i  Su l in in  teosta  M a a s e u d u n  t u k i h e n k i l ö v e r k k o  (Mela  
2001)  ja  Työsuoje lurahaston Leena Huovi lan ar t ik k e l ia  Ty ö s u o j e l u ra h a s t o n  1 9 9 0 - l u k u :  
t y ö e l ä m ä n  m u u t o s  t u l i  j a  j ä i  (2019)  
https : //www.ts r. f i / t iedon-s i l ta/t yosuoje lurahaston-1990- luku-t yoelaman-muutos-
tu l i - ja - ja i /  

https://www.tsr.fi/tiedon-silta/tyosuojelurahaston-1990-luku-tyoelaman-muutos-tuli-ja-jai/
https://www.tsr.fi/tiedon-silta/tyosuojelurahaston-1990-luku-tyoelaman-muutos-tuli-ja-jai/
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Uupumus on nykyajan vitsaus 
– älä jää yksin 

Uupumus on kansansairaus, johon ovat vaikuttaneet paikallisyhteisöjen 
pirstaloituminen, kiihtynyt viestintärytmi ja yhteiskunnan kasvaneet 
vaatimukset. Maaseudun ihmisten elämään liittyy omanlaisiaan huolia, 
joita tukihenkilön avulla ratkotaan. 

Mikä huolettaa maaseudun asukkaita? 

Maanviljely riippuu säästä. Epävarmuus sadon onnistumisesta on huoli, jota 
palkkatyössä ei tunneta, maaseudun tukihenkilöinä toimivat viljelijät sanovat. 

Viljelijän ammatin yhteiskunnallinen arvostus ei ole historiassa ollut kovin kummoinen, 
sosiologi Pirjo Siiskonen sanoo. 

Yhteiskunnan kiihtynyt rytmi ja materialistiset arvot väsyttävät, tukihenkilö Topi 
Jaakonaho sanoo. 

Yhteiskunnan turvaverkossa on aukkoja, joiden läpi ihminen voi tippua, luottamus-
henkilö Sari Palmu sanoo. 

He kaikki tuntevat Maaseudun tukihenkilöverkon toimintaa ja etsivät selityksiä sille, mik-
si nykyaika tuottaa uupumusta. Uupumus ja väsymys on yksi yleisimmistä syistä, joiden 
vuoksi maaseudun tukihenkilöihin otetaan yhteyttä. Maaseudun ihmisiä huolettavat 
samat, yleisinhimilliset asiat kuin muitakin suomalaisia, mutta asuinolojen erityispiirteet 
ja elinkeino tuovat oman lisänsä. Näitä huolia ratkotaan yhdessä tukihenkilön kanssa. 

MAASEUTU MUUTTUI NOPEASTI 

Maaseudun tukihenkilöverkko perustettiin vuonna 1996, koska maaseutuasiantuntijoille 
tuli paljon avunpyyntöjä. Kun Suomi oli liittynyt EU:hun, maatalous muuttui rajusti ja 
nopeasti. Se aiheutti maaseudun asukkaille kollektiivisen shokin, josta toivutaan osittain 
edelleen, 25 vuotta Tukihenkilöverkon perustamisen jälkeen. 
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Vuonna 2019 MTLH:n projektityöntekijä, TtM Krista Liljeström teki Maaseudun tuki-
henkilöverkolle kyselytutkimuksen, jossa hän kysyi maaseudun ihmisten kokemista 
rasitustekijöistä. Terveys, talous ja yhteisöllisyyden puute mainittiin yleisimmiksi rasitus-
tekijöiksi, samoin EU-byrokratia. 

Aiheesta on tehty myös akateemista tutkimusta. Suomalaistutkijat Marja Kallioniemen 
johdolla selvittivät vuonna 2016 suomalaisten viljelijöiden uupumisen syitä. Suurimmik-
si syiksi vastaajat kertoivat siinäkin Euroopan unionin maatalouspolitiikkaan liittyvät 
vaatimukset. Useimmat maatalousyrittäjät eivät ryhtyneet ammattiinsa saadakseen 
istua tietokoneella vaan voidakseen työskennellä luonnon kanssa. 

Tutkimus kertoo myös, että "viljelijöiden kokema kohtelu yhteiskunnassa ja tiedotus-
välineissä" oli yksi suurimmista psyykkisistä kuormitustekijöistä. He kokivat paineita 
julkisesta syyllistämisestä. 

TUKIHENKILÖ YMMÄRTÄÄ MAASEUDUN OLOJA 

Suomi on edelleen pienten paikallisyhteisöjen maa, mutta yhteisöt ovat kaupungistu-
misen myötä hajaantuneet. Pitkät välimatkat ovat kaikkien maaseudun asukkaiden 
tuntema tosiasia, jonka vuoksi yhteydenpidossa voi olla omia haasteita. Maaseudun 
tukihenkilöihin otetaankin yhteyttä yksinäisyyden vuoksi. Elinkeino vaikuttaa asiaan: 
maatalousyrittäminen on monille pikemminkin elämäntapa kuin pelkkä työ. Sille on 
omistettava paljon aikaa, mikä on pois ihmissuhteilta. Liljeströmin selvityksen mukaan 
myös hankalasti saatavilla olevat palvelut tuottivat tyytymättömyyden tunteita. Sen 
vuoksi maaseudun tukihenkilöiden ymmärtävä läsnäolo koettiin tärkeäksi. 

Maaseudun tukihenkilöt asuvat itse maaseudulla, joten he tuntevat asuinolojen erityis-
piirteet. Tukihenkilölle ei tarvitse erikseen selittää kontekstia tai elinkeinoihin ja ihmis-
suhteisiin liittyviä seikkoja. Monelle tukihenkilöllä on myös kokemusta maatalousyrittä-
misestä ja heillä on vaitiolovelvollisuus kerrotuista asioista. Tukihenkilö ei ole ammatti-
auttaja, vaan vertaistukea tarjoava tavallinen ihminen. Tarvittaessa hän ohjaa kysyjän 
eteen päin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle, velkaneuvojalle tai muulle 
auttavalle taholle. Tukihenkilö voi auttaa avaamaan elämän solmukohtia. 

Ota yhteyttä tukihenkilöön! 

Tekst i :  Kuk k a-Mar ia  Ahok as  

Ar t ik k e l in  lähteenä on k äytett y  tutk imusta  Mar ja  K .  K a l l ioniemi ,  Aht i  S imola ,  Janne 
K aseva &  Hanna-R i i t ta  Kymälä inen:  S t r e s s  a n d  B u r n o u t  A m o n g  Fi n n i s h  D a i r y  Fa r m e r s ,  
( Journal  o f  Agromedic ine,  2016)  ja  K r i s ta  L i l jest römin se lv i t ystä  M a a s e u d u n  t u k i h e n k i l ö -
v e r k k o  -  s e l v i t y s  va p a a e h t o i s t o i m i n n a n  t a r p e e l l i s u u d e s t a  j a  k e h i t t ä m i s t o i v e i s t a  m a a s e u d u n  
a s u k k a i d e n  n ä k ö k u l m a s t a  (MTLH,  2019)  
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S U K U P O LV I E R OT  V O I  R AT K A I S TA :  

”Jos on syytinki, 
tehkää omat sisäänkäynnit” 

Maaseudun tukihenkilöverkko on toiminut 25 vuotta. Seuraava kysymys on 
toistunut vuosikymmenet: miten sovittaa yhteen uuden ja vanhan sukupolven 
näkemykset? 

Syytinki tarkoittaa järjestelyä, jossa vanha pariskunta jää asumaan sukutilalle, jonka 
hoito siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Järjestely on osin taloudellinen, osin henki-
nen: sukutila on luopuvalle pariskunnalle rakas, joten he haluavat jäädä kotiympä-

ristöön elämänsä loppuun saakka. Joskus monta sukupolvea asuu saman katon alla, 
joskus molemmilla pariskunnilla on omat asunnot. 

”Parasta on, jos on vähintäänkin omat sisäänkäynnit. Sillä on tärkeä psykologinen vaiku-
tus”, Enonkoskella asuva tukihenkilö Helena Auvinen sanoo ja naurahtaa. Tämä vähen-
tää sukupolvenvaihdoksesta aiheutuvaa kitkaa. Muuten taloudellisesti tarkoitettu järjes-
tely voi käydä henkisesti kalliiksi. Sukupolvien väliseen kitkaan liittyvät huolet ovat ylei-
nen syy, jonka vuoksi Maaseudun tukihenkilöverkkoon soitetaan. 
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Törmäyskurssille voi joutua arkisista aiheista: 
Miten taloa hoidetaan? Miten eläimiä pidetään? 
Mitä ruokia kokataan? Sukupolvien välinen 

kitka on yleinen syy, 
jonka vuoksi 
Maaseudun 

tukihenkilöverkkoon 
soitetaan. 

Näkemyserot voivat hankaloittaa nuoren parin 
itsenäistymistä tai aiheuttaa perheriitoja. 

Talousjärjestelynä syytinki on katoavaa kansan-
perinnettä. Kulttuurisena järjestelynä samassa 
pihapiirissä asuminen jatkuu edelleen. Miten 
yhteiselon saa sujumaan? 

Eri ikäiset jakavat neuvojaan netissä. Maaseudun 
tukihenkilöverkko ylläpitää Tukinet-verkkopalvelussa keskustelupalstaa nimeltä 
Elämää maatilalla. Siellä nimimerkki Marjaana kertoo omat vinkkinsä nuoremmalle 
sukupolvelle: 

”En puutu nuorten asioihin, mutta autan mielelläni, jos pyydetään. Ennen luopumista 
olin kirjoittanut lunttivihon, mitä kaikkea olen mihinkin vuoden aikaan tehnyt, esim. 
'kissanluukut auki – kissanluukut kiinni', tietyn paperiasian hoito yms. Ei tartte mennä 
vihjaileen, onko se asia ja se asia hoidettu! Voivat katsoa 'luntista', jos haluavat. Kaikkea 
ei kuitenkaan tiedä ennen kuin on asunut siinä pari vuodenkiertoa.” 

Tekst i  Kuk k a-Mar ia  Ahok as  
Kuvi tuskuva :  Unsplash 

En puutu nuorten 
asioihin, mutta autan 

mielelläni, jos 
pyydetään. 

- Nimimerkki "Marjaana" -
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  M A A S E U D U N  T U K I H E N K I LÖTO I M I N TA A  KO O R D I N O I VA  M I A  K A L PA :  

”Tukihenkilö on tasaveroinen 
rinnallakulkija” 

Ihmiseltä ihmiselle, Mia Kalpa tiivistää Maaseudun tukihenkilöverkon filosofian. 
Vaitiolovelvollisuus ja kunnioittava kohtaaminen luovat luottamusta, joita 
ihminen tarvitsee voidakseen puhua elämän solmuista. 

Toiminnassamme on mukana eri ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia 
tukihenkilöitä. Heillä on ammattitaustansa perusteella erilaisia osaamisalueita, 
mikä on rikkaus.  Tukihenkilöt tuntevat ja ymmärtävät maaseudun olosuhteet ja 

haasteet”, MTLH:n suunnittelija Mia Kalpa kertoo. Tällä hetkellä hän vastaa Maaseudun 
tukihenkilöverkon toiminnasta. 

Tukihenkilöverkon toimintamuotoja ovat puhelin- ja verkkoauttaminen sekä Jelppi-
toiminta. Tukihenkilön kanssa voi keskustella luottamuksellisesti puhelimitse tai 
viesteillä. Tukinetin keskusteluryhmissä ja kahdenkeskisessä tukisuhteessa tarjotaan 
keskustelutukea luottamuksella ja anonyymisti. Jelppi-ryhmätoiminta tarjoaa 
lyhytaikaista käytännön apua kotiin elämän erilaisissa kriisitilanteissa. 

”Vaikka auttajatahoja on paljon, mikään muu taho ei tarjoa tällaista apua ja tukea 
maaseudun asukkaille kuin Tukihenkilöverkko. Meiltä saa maksutonta matalan 
kynnyksen tukea ilman byrokratiaa ja jonottamista”, Kalpa sanoo. 
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Tukihenkilöt pitävät huolta maaseudun asukkaista.  Maaseudun tukihenkilöverkon 
koordinaattorin tehtävänä on pitää huolta tukihenkilöistä. Tukihenkilöille järjestetään 
koulutuksia, työnohjausta ja aluetapaamisia. Vuosittain järjestetään myös 
valtakunnalliset tukihenkilöpäivät. Tukihenkilöiden kouluttaminen on toiminnan 
kivijalka – oikeat ihmiset oikealla koulutuksella mahdollistavat avun maaseudun 
asukkaille. 

”Koulutuksessa ihmiset saavat työkaluja, joita he voivat auttamistyössä soveltaa”, Kalpa 
kertoo. Ihmisten kohtaaminen, vuorovaikutustaidot, kriisin vaiheiden ymmärrys ja 
tunnistaminen sekä kuuntelemisen taito. Koulutuksessa saatavat taidot olisivat hyviä 
kenelle tahansa. Erityisen tärkeitä ne ovat tukihenkilöille, jotka kohtaavat ihmisiä, joita 
on kohdannut menetys tai kriisi. 

”Ajattelen, että on jopa kansalaisvelvollisuus kysyä kanssaihmiseltä: ’Mitä sinulle kuuluu?’ 
Kohtaamisissa on tärkeää olla hienotunteinen. Meidän toiminnassamme vaitiolo-
velvollisuus ja luottamuksellisuus kulkee mukana koko ajan.” 

TUKIHENKILÖTOIMINNAN  TÄRKEIN ARVO:  ”IHMISELTÄ IHMISELLE”  

Vaitiolovelvollisuus 
”On helpompi puhua, kun tietää että tieto ei kulje eteenpäin. Vaitiolovelvolli-
suus on tukihenkilötoiminnan tärkein periaate. Sen vuoksi ihmiset uskaltavat 
luottaa.” 

Arvostava kohtaaminen 
”Tukihenkilö ei koskaan ole toista ylempänä. Hän on tasavertainen rinnalla 
kulkija, joka kohtaa tukea tarvitsevan ihmisen kunnioittavasti. Kiireettömyys 
on tärkeää. Kun kohdataan, ei ole hoppu mihinkään.” 

Kunnioitus 
”Vapaaehtoiset tukevat vain siinä, missä tuettava toivoo. Aina edetään tuetta-
van ehdoilla.” 

Ihmiseltä ihmiselle 
”Tukihenkilöverkon slogan on kirjaimellinen ohjenuora: ihminen on ihminen 
toiselle. Ikä, sukupuoli, työelämästatus tai muu ’sälä’, jolla yhteiskunta meitä 
arvottaa, riisutaan pois. Kaikki ovat ensisijaisesti ihmisiä.”   

Tekst i :  K  uk  k  a  M ar  ia -Ahok as  ja  Annik  a  A la-Foss i   
K  uv i tusk  uva :  Shutt  ers t  ock  



 Näin saat yhteyden 
maaseudun tukihenkilöön 

Tarvitsetko tukea? Haluatko puhua vertaiselle, jolla on aikaa kuunnella huoliasi? 
Voit ottaa yhteyttä eri tavoin! 

1.  Soita koordinaattorille: arkisin klo 9–16, puh. 0400 789 481. Voit jättää myös  
tekstiviestin. Sähköpostiyhteys on tukihenkilo@mtlh.fi. 

2.  Mene osoitteeseen www.tukihenkilo.fi ja klikkaa nappia Hae tukihenkilöä. Voit etsiä 
tukihenkilön itsellesi mistä päin tahansa Suomea. Ota rohkeasti yhteyttä haluamaasi 
tukihenkilöön! Voit jättää yhteydenottopyynnön myös tekstiviestitse. 

3.  Mene osoitteeseen www.tukinet.net ja rekisteröidy sekä luo itsellesi nimimerkki. 
Rekisteröidyttyäsi voit osallistua chatteihin, keskusteluryhmiin ja saada henkilö-
kohtaista tukea Ihmiseltä ihmiselle -tukisuhteesta. 

Millaista tukea voit saada? 
»  Puhelinauttaminen: tukihenkilöön voi ottaa yhteyden puhelimitse. 
»  Viestitse: tukihenkilöön voi ottaa yhteyttä tekstiviestillä tai sähköpostilla. 
»  Tapaaminen: tukihenkilön kanssa voitte yhdessä sopia tapaamisen. 
»  Verkossa:  Tukinet-palvelun kautta voi saat kahdenkeskistä tukea anonyymisti. 
»  Jelppi-ryhmä: vapaaehtoisista maaseudun tukihenkilöistä koostuva ryhmä tarjoaa 

käytännön apua kotiin elämän erilaisissa kriisitilanteissa. Apu on lyhytkestoista, 1–3 
päivää. Auttamisen tavat ja määrä sovitaan aina yksilöllisesti. 
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K uv i tusk  uva :  Shutterst  ock  
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Yhteistyöllä tukea viljelijöille 

Melan Pirjo Ristola luotsaa Välitä viljelijästä -projektia ja tuo maaseudun 
ihmisten kanssa työskenteleviä tahoja yhteen. Jelppi-ryhmä tulee tarvittaessa 
kotiin tukemaan käytännön askareissa. 

Millaista tukea mistäkin organisaatiosta saa? Tämä on auttamistyön 
ydinkysymyksiä, joka tuottaa välillä sen työntekijöillekin pulmia. 

”Välitä viljelijästä -projekti tuo avuntarjoajat yhteen”, projektia Maatalous-
yrittäjien eläkelaitos Melassa luotsaava Pirjo Ristola sanoo. 

Maaseudun tukihenkilöverkkoa koordinoiva MTLH on Välitä viljelijästä -verkoston jäsen. 
Verkosto kokoaa kaikki maatalousyrittäjien kanssa yhteistyötä tekevät organisaatiot 
auttamaan viljelijää. Mukana on yli 100 eri organisaatiota. 

https://www.mela.fi/maatalousyrittajat/valita-viljelijasta/valita-viljelijasta-verkosto/
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”Tapaamisissa tuomme yhteen esimerkiksi ELY-keskusten ja diakonian työntekijöitä, 
kuntien sosiaalityöntekijöitä, työterveyshuollon tahoja, eläinlääkäreitä ja muita maas-
eudun ihmisten kanssa työskenteleviä. Tukea tarjoavat organisaatiot täydentävät tois-
tensa osaamista", Ristola sanoo. 

Mela käynnisti vuonna 2017 Välitä viljelijästä -projektin maanviljelijöiden tukemiseksi. 
Maatalousyrittäjät saavat maksutonta ja luottamuksellista tukea silloin, kun henkiset 
voimavarat tai taloudelliset resurssit ovat koetuksella. Projekti pyytää tarvittaessa tukea 
esimerkiksi Jelppi-ryhmältä, jota Maaseudun tukihenkilöverkko koordinoi. 

"Jos havaitaan, että jollakin tilalla olisi tarvetta Jelppi-tyyppiselle toiminnalle, Välitä viljeli-
jästä -projektin työntekijä kysyy tilanväeltä, olisivatko he halukkaita ottamaan tällaista 
apua vastaan. Jos he ovat, otamme yhteyttä ja sovimme käytännön järjestelyistä." 

Tällöin koulutetuista maaseudun tukihenkilöistä muodostuva Jelppi-ryhmä tulee tukea 
toivovan ihmisen kotiin ja työskentelee siellä 1–3 päivän ajan. Tukihenkilöt auttavat esi-
merkiksi siivoamisessa, ruoanlaitossa tai muissa arjen askareissa, joista sovitaan yhdessä. 
Työn tekemisen lomassa on helppo myös puhua kipeistäkin asioista. Näin ollen tuki-
henkilön tarjoama henkinen tukikin on vahvasti läsnä. 

Yhteistyö toimii hyvin. 

"Tukihenkilöt ovat joskus Välitä viljelijästä -projektityöntekijän mukana myös tilakäyn-
neillä toisena kuuntelevan korvaparina. Jos viljelijän tarve on lähinnä se, että saa kertoa 
huoliaan jollekin, joka kuuntelee, vapaaehtoinen tukihenkilö on hyvä rinnalla kulkija. 
Jos sen sijaan tarvitaan auttajaa haasteellisten elämäntilanteiden selvittämiseksi, Välitä 
viljelijästä -projektin työntekijällä on enemmän keinoja auttaa." 

Viljelijän itsensä ei kuitenkaan tarvitse tuntea palveluviidakkoa. Hän voi ottaa yhteyden 
suoraan Välitä viljelijästä -projektiin, josta hänet ohjataan eteen päin oikeaan paikkaan. 

"Tärkeintä on se, että viljelijä saa auttavan henkilön tuekseen." 

Tekst i :  Kuk k a-Mar ia  Ahok as  
Kuva :  Pi r jo  R is to lan k ot ia lbumi  
Kuvi tuskuva :  Shutterstock  



50 

 

 

 

 

 
 

V E L I  K AU K K I L A :  

”Vertaisuudessa sillat on 
rakennettu valmiiksi” 

Vertaiskohtaaminen voi kohottaa toisen ihmisen ihmisarvoa, pitkän uran 
mielenterveystyön parissa tehnyt Veli Kaukkila sanoo. Tämä luo toivoa, 
joka auttaa yli vaikeuksien. 

Toivoa ei voi kaataa niin kuin vettä lasiin toiselle ihmiselle, vaan se syntyy arvosta-
vassa vuorovaikutuksessa. Kun auttaja uskoo tuettavansa selviytymiseen silloinkin, 
kun ihminen ei itse usko, se luo toivoa”, Veli Kaukkila tiivistää vertaistuen ydintä. 

Hän on Mieli ry:n tukihenkilötoiminnan suunnittelija, joka on ollut mukana Maaseudun 
tukihenkilöverkossa sen alkuvaiheista lähtien. 

Hän on toiminut tukihenkilöverkon ohjausryhmässä ja toiminut Tukinetin tuki-
henkilöiden kouluttajana ja neuvonantajana. 

Millainen on hänen filosofiansa vertaistukitoiminnasta? 

Vertaistukihenkilö ei asetu murheissaan olevan ihmisen yläpuolelle ammattiauttajan 
rooliin, vaan samalle tasolle, Kaukkila selittää. Vertaistuen tarjoajat ovat tavallisia ihmisiä, 
joilla on elämänkokemusta ja Tukihenkilöverkon tarjoama koulutus. Monet ovat itse 
selvinneet jostakin menetyksestä ja osaavat lohduttaa omasta kokemuksestaan käsin. 

”Elämässä tapahtuu kamalia asioita. Kun elämä on pettänyt, luottamuksen rakentami-
nen voi kestää kauan. Mutta kun se rakennetaan uudelleen, ihminen jaksaa taas. 
Jokaisen syvin tarve on tulla nähdyksi, kuulluksi ja kriisissä autetuksi. Sitä vertaistuki 
voi tarjota.” 

TOIMINTA AUTTAA PARANEMAAN 

Kaukkilan mielestä puhuminen on olennainen osa hyvää kohtaamista. 

”On mielenkiintoista, että sanaa puhuminen käytetään myös digitaalisen auttamisen 
yhteydessä, vaikka teksti olisikin kirjoitettua, kuten Tukinetissä. Kirjoitan tukea kaipaaval-
le ihmiselle esimerkiksi näin: 'puhuit edellisessä viestissäsi yksinäisyydestä'.” 

https://tukinet.net/teemat/elamaa-maaseudulla-614515311/forum/topic/maaseudun-tukihenkiloverkko-uudistaa-ja-monipuolistaa-toimintaansa-tukinetissa/
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Virtuaalisessa kohtaamisessa pätevät hänen mukaansa samat säännöt kuin tosielämäs-
säkin: halu tulla kohdatuksi ihmisenä. Tukinetin verkkopalvelussa kuka tahansa voi saada 
sekä henkilökohtaista että ryhmän avulla tapahtuvaa tukea, joko viiveellä tai reaaliajassa. 
Palvelua käytetään anonyymisti eli käytännössä henkilö luo itselleen nimimerkin. 
Ihmiseltä ihmiselle -tukisuhde luodaan avun tarvitsijan ja maaseudun tukihenkilön välille 
verkon välityksellä. Lisäksi Maaseudun tukihenkilöverkko järjestää ryhmächatteja eri 
teemoista. Välillä keskustelua ohjaavat ammattilaiset kuten psykoterapeutit. 

”Digitaalinen vuorovaikutus on nuorelle sukupolvelle luontaisempaa kuin minun ikäisil-
leni. Syvimmätkin tunnot voi heittää nopeammin framille, ei tarvitse tunnustella yhtä 
paljon kuin kasvotusten tapahtuvassa kohtaamisessa”, Tukinetin kehittämistyössä muka-
na ollut Kaukkila sanoo. 

Puhumisen kynnys on madaltunut ja mielenterveyden haasteista saa kertoa nykyisin 
aiempaa avoimemmin. Samanaikaisesti maaseudun ihmisellä on tarve löytää myös 
käytännön ratkaisuja, Kaukkila sanoo. 

”Maaseudulla on selvitty katovuosista ja sotavuosista tekemällä työtä. Ei yksikään isäntä 
ja emäntä ole pärjännyt Suomessa pelkästään sillä, että puhuisi aamusta iltaan miettien 
miltä musta tuntuu”, Kaukkila kärjistää hymyillen. 
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Hänen mukaansa käytännön toimintakin voi olla terapeuttista. 

”Hyvä esimerkki on perunkirjoitusten jälkeen tehtävä kuolinpesän tyhjentäminen. 
Samalla kun perikunta laittaa vainajan tavaroita järjestykseen, he laittavat omia 
ajatuksiaan järjestykseen.” 

Maaseudulla asuminen on ollut koronan aikaan etuoikeus, hän sanoo. 

”Olemme täällä maalla onnekkaita: ei ole vaihtelun puutetta, luonto on aina lähellä, 
voi haravoida, tehdä klapeja tai tehdä pihatöitä”, Laitilassa asuva Kaukkila sanoo. 

Hänen mukaansa maaseutuelämän käytännönläheisyydellä on kaksi puolta. Siinä missä 
palkansaaja voisi mennä hakemaan sairaslomaa ollessaan masentunut ja uupunut, 
esimerkiksi karjatila on pakko hoitaa, oli olo millainen hyvänsä. 

”Toisaalta tekeminen tuo tervettä, fyysistä väsymystä, joka auttaa selviämään henkisestä 
kriisistä. Toisaalta se voi johtaa siihen, että uupumus pääsee kehittymään liian pitkälle.” 

Sen vuoksi olisi hyvä pyytää apua ajoissa, ennen kuin väsymys kehittyy liian pitkälle. 
Äkillisiin elämänmullistuksiin voikin pyytää apua maaseudun tukihenkilöistä koostuvalta 
Jelppi-ryhmältä. Se tulee apua tarvitsevan ihmisen kotiin ja auttaa esimerkiksi koti-
askareiden kanssa, jos omat voimat ovat vähissä. 

”Vertaistukihenkilöön kannattaa ottaa yhteyttä. Hän tietää, millaisia haasteita elämässä 
voi tulla eikä hän yritä tietää paremmin. Vertaisuudessa on se etu, että sillat on raken-
nettu valmiiksi.” 

Tekst i :  Kuk k a-Mar ia  Ahok as  
Kuva :  M ie l i  r y  
Kuv i tuskuva :  Shutterstock  
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Kohtaa tukihenkilösi Tukinetissä 

Tukinet-verkkopalvelu on vastannut ihmisten huoliin 21 vuoden ajan. Palvelussa 
voi keskustella muiden kanssa tai jakaa huolensa anonyymisti. Maaseudun 
tukisuhde toimii paikasta riippumatta. 

Niin se vuosi on vierähtänyt, erosin vuosi sitten ja kipuilin omia kipujani myös 
näillä sivuilla. Nyt on tilanne uusi, uusi ystävä, uusi alku. Meillä on asiat ihan hy-
vin lähteneet luistamaan ja palanen kerrallaan suhdetta rakennellaan”, kirjoittaa 

nimimerkki Vaivaiskoivu Tukinetissä. 

Hän oli saanut neuvoja keskustelupalstalla, jossa oli muita maaseudun ihmisiä. Digitaali-
set tukipalvelut ovat yksi ratkaisukeino maaseudun harventuneeseen palveluverkos-
toon. Etäisyydet eivät haittaa, kun toimitaan verkossa. 

Mieli ry:n ylläpitämä Tukinet perustettiin vuonna 2000. Palvelun tarkoitus on tarjota tu-
kea samankaltaisessa elämäntilanteessa oleville, ja oljenkorteen on tartuttu suhteellisen 
ahkerasti: sillä on noin miljoona käyttäjää vuodessa. Palveluita tarjoamassa on yli 100 
suomalaista kansalaisjärjestöä ja yhdistystä, yhtenä niistä Maaseudun tukihenkilöverkko. 
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Maaseudun tukihenkilöverkko ylläpitää palvelussa omia keskustelupalstojaan ja 
-ryhmiään sekä ryhmächatteja, joissa voi keskustella mieltään askarruttavista asioista. 
Kaupallisiin palveluihin kuten Facebookin keskusteluryhmiin tai Vauva.fi-palstan kaltai-
siin palstoihin verrattuna Tukinet on hiljaisempi, mutta sen ehdoton etu on luotetta-
vuus. Palvelussa voi puhua luottamuksellisesti omista ongelmistaan ja olettaa saavansa 
asiallisia vastauksia, sillä sinne kirjaudutaan pankkitasoisen salauksen turvin ja käytetään 
nimimerkkiä. Tämä poistaa häiriökäyttäytymisen eli niin sanotun trollaamisen käytän-
nössä kokonaan. 

Maaseudun elämää -nimisellä keskustelupalstalla nimimerkki Mersedes kirjoittaa näin: 

”Heipsun. Olen vasta peruskoulun päättävä nuori, joka miettii, että mitähän tulevaisuu-
dessa. Unelmat ovat jo aika selviä: haluaisin asua pienellä paikkakunnalla, maatilalla. 
Millaista se on?” Nimimerkki Piiskis vastaa: ”Ainakin säiden armoilla ja sen rytmissäkin 
eläminen on melko tyypillistä maaseudulla asumiselle. Jollei ole vain pikkupirtti, joka 
sähköllä lämpiää.” 

Tukinetissä voi keskustella näillä avoimilla keskustelupalstoilla muiden vertaisten kanssa 
tai lähettää salattuja yksityisviestejä tukihenkilöille. Maaseudun tukihenkilöverkko 
tarjoaa myös Ihmiseltä ihmiselle -tukisuhteita. Tukisuhde tarkoittaa luottamuksellista 
yhteydenpitosuhdetta maaseudun tukihenkilön ja tuen tarvitsijan välillä. Tukisuhde voi 
kestää jopa kuusi kuukautta, tavallisin kesto on muutamia virtuaalisia tapaamiskertoja. 
Ihmiseltä ihmiselle -tukisuhteet on tarkoitettu nimenomaan maaseudun asukkaille. 

Miltä digitaalinen kohtaaminen sitten tuntuu? 

Annetaan Veli Kaukkilan kertoa. Hän on yksi Tukinetin ja Maaseudun tukihenkilö-
verkon taustavaikuttajista. Hän on vuosikymmenten ajan kouluttanut maaseudun 
vapaaehtoisia tukihenkilöitä ja auttanut kehittämään palvelua. 

”Tukisuhde muistuttaa hiukan entisajan kirjeenvaihtoa. Toki luottamuksen rakentumi-
nen elävässä elämässä on erilainen prosessi. Turvatussakin digitaalisessa vuorovaikutuk-
sessa kannattaa mielestäni varoa paljastamasta itsestään liian paljon ja liian nopeasti. 
Asiaan päästään kuitenkin nopeammin, kun toimitaan verkossa. 

Tärkeintä on hyvä kohtaaminen: tukihenkilöt on koulutettu kohtaamaan vaikeassa tilan-
teessa olevat ihmiset hienotunteisesti. Ihmisen syvin tarve on tulla nähdyksi, kuulluksi ja 
kriisissä autetuksi. Tämä sääntö pätee myös virtuaaliseen kohtaamiseen.” 

Tutustu Tukinetiin tästä: tukinet.net  toimijat  Maaseudun tukihenkilöverkko  

Tekst i :  Kuk k a-Mar ia  Ahok as  
Kuva :  kuvank aappaus  Tuk inet is tä  

https://tukinet.net/toimijat/maaseudun-tukihenkiloverkko/
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Gå inte ensam, prata med 
landsbygdens stödperson 

Behöver du prata med någon? Har du bekymmer i vardagen eller en svår 
livssituation? Ta kontakt med Landsbygdens stödpersonsnät. Vi erbjuder 
svenskspråkig samtalshjälp till alla invånare på landsbygden. 

Österbotten, Nyland, Birkaland och Åland. På de här orterna bor de 9 finlandss-
venska stödpersoner som kan hjälpa dig med vardagens bekymmer. Du 
behöver inte bo på samma område som stödpersonen, du kan kontakta 

vem som helst. 

Stödpersonen är en frivillig, utbildad hjälpare som man kan prata med. Hen känner till 
levnadsförhållandena på landsbygden, vilket underlättar interaktionen. Tillsammans 
med stödpersonen kan ni söka utvägar ur svåra situationer. 



56 

Frivilliga stödpersoner är alltid bundna av sekretessen. Ett stödförhållande är målinriktat 
till skillnad från ett vänskapsförhållande. 

Så här hälsar en av våra stödpersoner, Henrik Lindstöm från Nyland på vår Facebook: 

"Jag är lantbruksföretagare från Sibbo, 67 år gammal. Har fått ta del av många männis-
kors problem under mitt liv varför jag gärna delar med mig av mina tankar. 

Jag odlar ej mera men känner bra till problemen inom näringen, sysslar ännu med  
vedförsäljning och maskinentrprenad. Hör du av dig, jag lovar att lyssna." 

TA KONTAKT SÅ HÄR 

Det finns 3 olika sätt du kan ta kontakt med stödpersonen. 

1. Ring koordinator: vardagar kl. 9–16, tel +358 400 789 481 (på finska). Du kan också 
lämna ett SMS. E-post: tukihenkilo@mtlh.fi. 

2. Gå till www.tukihenkilo.fi/sv/stodpersonsnatets-verksamhet/hitta-en-stodperson/ 

Du kan hitta en svenskspråkig stödperson var som helst i Finland. Ta gärnä direkt  
kontakt med den person du vill prata med! Du kan också skicka ett SMS. 

3. Gå till www.tukinet.net, registrera dig och skapa ett användarnamn. När du är  
registrerad kan du delta i chattar, diskussionsgrupper och få personligt stöd från  
stödpersonen på finska. 

Vilken typ av stöd kan du få? 
»  Samtalshjälp per telefon: Stödpersonen kan kontaktas per telefon. 
»  Med meddelande: stödpersoner kan kontaktas via SMS eller e-post. 
»  Möte: du kan ordna ett möte med stödpersonen. 
»  Online: Du kan få anonymt stöd via tjänsten Tukinet. 
»  Jelppi-gruppen: En grupp av frivilliga stödpersoner ger praktisk hjälp hemma i  

olika livskriser. Hjälpen är kortvarig, 1-3 dagar. Man kommer alltid individuellt  
överens om hurudan hjälp och hur mycket som behövs. Verksamheten tillsvidare 
enbart på finska. 

Mera information på www.stodperson.fi. 

Tex t :  Kuk k a-Mar ia  Ahok as  
Foto :  Unsplash 

https://tukihenkilo.fi/sv/stodpersonsnatets-verksamhet/hitta-en-stodperson/
http://www.tukinet.net
http://stodperson.fi
mailto:tukihenkilo@mtlh.fi
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M A A S E U D U N  T U K I H E N K I LÖ  AU T TO I  M A R J A A :  

”Ennen minä olin muiden tukipilari, 
sitten osat vaihtuvat” 

Maaseudun tukihenkilö tuli sairaalavuoteen ääreen lukemaan uutisia, kun Marja 
oli itse liian sairas pidelläkseen lehteä. Ennen tärkeintä oli työnteko, nykyisin 
luonto ja muut ihmiset. 

Osastolle eivät päässeet muut kuin sukulaiset. Tukihenkilöni oli jättänyt sairaalaan 
kirjeen. Sen päälle oli kirjoitettu minun nimeni ja lisäys: jos Marja ei jaksa itse 
lukea tätä kirjettä, pyydän teitä lukemaan sen hänelle ääneen. 

Olen 62-vuotias ja sairastan parantumatonta syöpää. Sairaus alkoi 7 vuotta sitten ja se 
on uusinut monta kertaa. Joskus olin niin väsynyt, etten jaksanut pitää edes puhelinta 
kädessä. Tukihenkilö kirjoitti silloin: 

'Jos sairaalaan voi torstaisin tulla joku ystävä, tulen silloin 
tai milloin vain. Tulen lukemaan uutisia pakolaisten 
tilanteesta tai huonoista talousnäkymistä tai muusta 
piristävästä, niin saat muuta ajateltavaa.' 

Hänen omintakeinen tyylinsä lohdutti ja nauratti samaan 
aikaan. Kävimme kirjeenvaihtoa ja hän tuli tuekseni sai-
raalaan. 

Vaikka yksi 
sairastaa, muut 

saavat jatkaa 
elämää. 

'Voin mielikuvitella, miltä kokemasi pelko tuntuu. Pelko, joka kuristaa kurkkua', hän kirjoitti ja 
puki hyvin sanoiksi sen, mitä olin hänelle vuodattanut. 

Tukihenkilöni on minua 10 vuotta nuorempi nainen. Hänellä on vaitiolovelvollisuus, 
joten asiani eivät kulje eteen päin. Puhuminen oli muutenkin alusta lähtien helppoa, 
vaikka hän oli vieras ihminen. Hän asuu maalla kuten minäkin ja ymmärtää maaseudun 
elämää. Hän auttoi minua näkemään, miten voi löytää elämäniloa raskaallakin hetkellä. 

Suhde tukihenkilön kanssa on erilainen kuin muut ihmissuhteeni, sillä vasta-
vuoroisuuden pakkoa ei ole. Kysyn aina välillä, vieläkö hän jaksaa kuunnella, ja aina hän 
jaksaa. Olemme sopineet, että aina kun voin paremmin ja hoidoissa on tauko, hän ottaa 
etäisyyttä. Hänen läsnäolonsa ei silloin muistuta sairaudesta. 
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Suhde tukihenkilön 
kanssa on erilainen 

kuin muut 
ihmissuhteeni. 

Kun sairautta kesti ja kesti, minä kuitenkin masen-
nuin. Psykiatri kysyi minulta vastaanotolla: 'Kummas-
ta on vaikeampi kertoa ihmisille: syövästä vai masen-
nuksesta?' Masennuksesta tietenkin, vastasin heti. 
Tutut eivät kestäneet kuulla siitä. Moni ei halunnut 
kuulla myöskään sitä, että minulla on tällainen tuki-
henkilö, vaikka hän on minulle niin tärkeä. 

Arvoni ovat muuttuneet. Ennen oli vain se työ. Olin 
vaativassa, kiireisessä työssä ja hoidimme samalla 
maatilaa. Olin perheemme tukipilari. Lapset, puoliso 
ja ystävät tukeutuivat minuun. Kun sairastuin, minun piti sulatella asiaa. Suomalaisessa 
kulttuurissa on yksin pärjäämisen asenne. Minulla on puoliso ja kolme lasta, jotka ovat 
nykyisin nuoria aikuisia. Kysyin heiltä: miten te nyt pärjäätte, kun äiti on aina ollut vahva 
ja voimakas persoona, ja nyt olen heikko? 



59 

 

 

 

Heikko minusta nimittäin tuli. Sairauden myötä olen tarvinnut muiden apua. Sanoin 
kuitenkin lapsilleni näin: vaikka elättekin minun sairauttani, toivon, että elätte täysillä 
omaa ihanaa nuoren elämäänne. Jos yksi sairastaa, muut saavat jatkaa. Myöhemmin he 
kiittivät asiasta. 

Luonto on tullut entistä tärkeämmäksi, menen mielelläni metsään. Käytän nykyisin 
myös värikkäämpiä vaatteita ja koruja ja ostan kotiin kukkia. Minulle tuli myös kova tar-
ve tehdä käsillä jotakin. Tein tukihenkilölleni helmirannekorun. 

Kerran kun olin laittamassa ripsiväriä, huomasin ettei ripsiä enää olekaan. Sytostaatti-
hoito oli vienyt ne. Ystäväni halusivat piristää minua ja veivät minut kosmetologille. 
Hän osasi meikata minut ilman ripsiäkin. 

Jos tätä tekstiä lukee joku muu uupunut, sanon hänelle: 
yksin ei pidä jäädä. Jos huomaat, että surullisia hetkiä 
alkaa tulla liikaa, hakeudu ystävien, ammattiauttajien tai Ennen oli vain 

se työ, mutta 
sairaus muutti 

arvoja. 

tukihenkilön seuraan. 

Minulla oli sairauden kestäessä yksi toivomus: olisi ihanaa 
nähdä edes yksi lapsenlapsi. Toiveeni toteutui. Nyt heitä 
on kaksi.” 

Marjan nimi on muutettu. 

Tekst i :  Kuk k a-Mar ia  Ahok as  
Kuva :  Pixabay 
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”Maaseudun tukihenkilö on 
luotettava kanssakulkija 

elämän vaikeuksien 
kohdatessa. Tukihenkilö 

kuuntelee, ymmärtää, tukee 
ja auttaa. Tukihenkilö tekee 

arvokasta työtä 
kanssaihmisten hyväksi.” 

– Pirjo Siiskonen, Maaseudun tukihenkilöverkon 
ohjausryhmän puheenjohtaja 

VUO T TA 




