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Vastuun ottaminen 
itsestä tervehdyttää 
koko elämää 

MAIJA-RIITTA MERIKANTO

HYVINVOINTIyhteiskunta elää 
murroksessa. Hyvinvoinnin yl-
läpito on aina vain kalliimpaa, ja 
koko maan sosiaali- ja terveyspal-
velut uusiin puihin laittava so-
te-uudistus odottaa ovella.

Samaan aikaan kansalaisia ha-
lutaan rohkaista ottamaan vas-
tuuta omasta hyvinvoinnistaan 
muun muassa koko ajan paisu-
vien sairauskulujen vähentämi-
seksi.

Tähän keskusteluun tuo 
oman näkökulmansa Pirkkalas-
sa asuva sairaanhoitaja, oivallus-
kouluttaja, terveysvalmentaja ja 
kirjailija Sirkka Santapukki. 

Syksyllä ilmestyneessä uusim-
massa kirjassaan Vapausvoima – 
oivalla vastuun ilo hän laittaa lu-
kijan miettimään omaa vastuu-
taan elämästään ja siinä tekemis-
tään valinnoista. 

Santapukki ei kuitenkaan 
asetu ulkoiseksi asiantuntijaksi 
ja kuvaakin, että terveyden koh-
dalla jokainen on oman elämänsä 
paras asiantuntija. 

- Tämän on oltava kaikkien 
terveydenhuollon parissa työs-
kentelevien kultainen sääntö, 
mikäli halutaan vähentää ter-
veysmenoja ja lisätä terveyspäi-
viä. 

- Sairaita ja sairauksia voidaan 
ja pitää tietenkin hoitaa. Mut-
ta usein sairastumisia voidaan 
ehkäistä ja niistä jopa paran-
tua, kun ihminen ottaa vastuun 
omasta elämästään ja terveydes-
tään sekä vain niistä heikoista 
lähimmäisistään, jotka eivät itse 
siihen pysty. 

- Kun ihminen oivaltaa, että 
hän sairaudestaan huolimatta 
on kuolemaansa asti myös terve, 
hän tulee vaalineeksi terveyttään 
ja hoitaneeksi sairauttaan. 

- Meidän Pirkkalassammekin 
asuu ihmisiä, joilla ei ole elinai-
kaennustetta, mutta tekevät pit-
kää työpäivää sairaudestaan huo-
limatta. He ymmärtävät, että sai-
raus ei suinkaan poista terveyden 
kokemisesta. 

Sairastuminen terve reaktio
Vastuuntuntoisuus edellyttää ai-
kuiseksi kasvun tunneprosessia, 
eikä se aina ole helppoa. 

Santapukin mukaan vain ih-
minen, joka tuntee itsensä, ky-
kenee aidosti ottamaan vastuuta 
itsestään.

- Tällainen ihminen on ter-
veesti itsekäs, hän tuntee ja tie-
tää omat rajansa, ei vähättele ja 
häpeä itseään.

- Hän on myös kiitollinen 
elämästään ja luottaa siihen, että 
selviää eteen tulevista tilanteista.

Osalla ihmisistä on terve itse-
tunto jo lapsesta saakka, mutta 
sen saavuttaminen ei ole mahdo-
tonta myöhemminkään. Työtä se 
kuitenkin vaatii.

- Tänä päivänä ihmisillä on 
aikaisempaa paljon vaikeampaa 
ottaa vastuuta elämästään, San-
tapukki pohtii.

- Olemme laumaeläimiä, ja 
lauman eloonjäämisreaktiossa on 
ollut tarpeellista, että kaikki ajat-
televat ja tuntevat samalla tavalla. 

- Tämä on nyt kuitenkin 
murroksessa, koska ulkoista asi-
antuntijatietoa tulvii kaikilla elä-
män alueilla, eikä ’yksi totuus 
kaikille’ enää toimi. Yleistä ei ole, 
kun puhutaan elävistä ihmisistä.

Vastuu on vaativa taitolaji, 
mutta sen ottamista kannattaa 
opetella.

- Ihmisillä on valtavan pal-
jon sairauksia ja oireita, joille ei 
löydy syytä tai parannuskeinoa. 

Silloin pitäisi alkaa miettiä, jos-
ko ongelman ydin löytyisikin sy-
vemmältä. 

- Monesti uupuminen, ma-
sennus ja myös fyysiset sairaudet 
ovat täysin terveitä reaktioita si-
simmästä kumpuavaan pahaan 
oloon. 

- Sitä voivat aiheuttaa esimer-
kiksi jatkuva muutos, vaikea elä-
mäntilanne, stressi, syvällä itses-

sä oleva tiedostamaton häpeä ja 
syyllisyys. Tämä kaikki voi la-
mauttaa ihmisen niin, että hän 
alkaa oireilla. Sekin on terve re-
aktio, eikä mikään sairaus.

Yhteiskunnallisesti ja inhi-
millisesti tällainen sairastami-
nen tulee erittäin kalliiksi, koska 
tervettä reaktiota ei Santapukin 
mukaan voi, eikä pitäisi hoitaa, 
koska hoitotulokset ovat tutki-

tustikin huonot ja johtavat ojas-
ta allikkoon. 

Terveyskätilöt avuksi
Santapukin mielestä rakenne-
uudistus ei yksin auta, vaan ter-
veyskätilöt olisivat edullinen kei-
no auttaa ihmisiä synnyttämään 
epämukavista oireista terveyttä, 
joka jokaisessa aina on. 

- Terveyden vaaliminen on 
sitä, kun ostaa itselleen sopivat 
kengät ja lähtee pienelle happi-
hypylle. Jos kenkään menee kä-
vellessä kivi, otat sen pois – se on 
terveysesteiden purkamista. 

- Vai otatko seuraavalla ker-
ralla vesipullon ja särkylääkkeen 
ja poistat epämukavan tunteen 
lääkkeellä, jotta kiven aiheutta-
ma kipu ei tunnu?

Ilmaisilla ja helpoilla keinolla 
myös mielen kiven voi antaa vie-
rähtää sydämeltä, olkoon sen läh-
tökohta sitten stressi tai ihmis-
suhteet tai vaikka huoli tulevasta. 

- Terveyden hoitamista on se, 
kun hoitaja poistaa kiven ken-
gästä. Sitä tarvitaan vain silloin, 
kun henkilö ei jonkun rajoit-
teensa vuoksi kykene sitä itse te-
kemään. Ikä itsessään ei ole este 
terveyden vaalimiseen ja terveys-
esteiden purkamiseen.

Omin oivalluksin eteenpäin
Santapukki puhuu minuusvoi-

masta, jolla hän tarkoittaa voi-
maa, jonka ihminen saa, kun 
ottaa vastuun itsestään. Vapaus-
voima taas on sitä, että ihminen 
uskaltaa elää omaa elämäänsä 
alistamatta ja alistumatta. 

- Tässä järjestyksessä näistä 
seuraa yhteisövoimaa, johon jo-
kainen tuo oman panoksensa. 
Lauman eloonjäämisreaktio ei 
enää toimi niin, että yksi johtaa 
ja sanoo miten toimitaan, vaan 
jokaisen yksilön eloonjäämisre-
aktiosta kumpuavan vastuulli-
suuden kautta. 

Santapukki korostaa omien 
oivallusten merkitystä oman vas-
tuullisuuden löytämisessä. Oival-
luksen ja avantouinnin biokemi-
alliset mekanismit ovat  saman-
kaltaisia - molemmat virkistävät 
kehon ja mielen.  

- Käskyjen ja määräysten, la-
kien, neuvojen tai muiden ulkoa-
päin annettujen ohjeiden avulla 
ei koskaan voida saavuttaa samaa 
kuin omakohtaisen oivalluksen 
ja vastuunkokemuksen kautta, 
hän kirjoittaa kirjassaan.

Santapukin mielestä jo 
12-13-vuotias on kypsä tämän 
oivaltamaan.

- Pidän siksi tärkeänä, että jo 
kouluopetus tunnistaisi itsetun-
temuksen ja itsensä kuuntelemi-
sen taidon hyvinvoinnin tärkeä-
nä lähteenä.

Sirkka oivalsi ilon lähteen

Sirkka Santapukin ajatuksia
 n ”Minuusvoimansa ja vapausvoimansa löytänyt ihminen ymmär-
tää, että luo valinnoillaan oman hyvinvointinsa edellytyksiä.
n ”Minuusvoima ei herää muiden neuvoilla, vaan se edellyttää 
omakohtaista havahtumista vastuuseen itsestä.”
n ”Vasta itsen arvostamisen kokemuksesta kumpuava itsensä ra-
kastaminen – minuusvoima – synnyttää uskon omiin kykyihin ja 
mahdollisuuksiin.” 
n ”Kun olemme yhteydessä itseemme ja vapausvoima antaa meille 
voiman elää minuusvoimamme todeksi, koemme työniloa ja luova 
ajattelu on mukana tekemisissämme.”
n ”Jos ihminen ei itse ymmärrä tai osaa ottaa vastuuta omasta elä-
mästään ja jaksamisestaan, keho puolestaan. Tällöin ihminen vää-
jäämättä kadottaa voimansa ja virkeytensä.”
n ”Vasta kun ei välitä peittää kasvojaan valheellisella naamiolla, 
tietää, mitä on vapaus. Elämällä on silloin tarkoitus, ja ihminen on 
onnellinen.”

Lähde: Sirkka Santapukki, Vapausvoima – oivalla vastuun ilo. 
Kirjapaja, Helsinki 2014.
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Sateisen harmaa päiväkään ei estä Sirkka Santapukkia iloitsemasta elämästä ja Vähäjärven maisemista. 

LYHYESTI

Lukiolaiset 
vanhusten 
luona
NOIN 25  Pirkkalan yhteislu-
kion oppilasta vieraili maa-
nantaina vanhusten juttu-
seurana Pirkankoivun van-
hainkodilla.

Vierailu liittyi YLE:n 
Lupa välittää –kampanjaan. 
Samoin lukion itsenäisyys- ja 
syksyn ylioppilasjuhlassa oli 
neljä vanhusta saattajineen 
kunniavieraina. Heille oli 
opettajien huoneessa kahvi- 
ja keskustelutilaisuus, jonka 
jälkeen osallistuttiin juhlaan.

- Tavoitteena on ollut lä-
hentää nuoria ja ikäihmisiä 
sekä tarjota vaihtelua van-
huksen päivään, kertoo luki-
on rehtori Tarja Kivimäki.

Joulun bussit
SINISET bussit liikennöivät 
jouluaattona lauantain aika-
tauluilla noin kello 14 asti.

Lisäksi linjat 1, 3, 8, 9, 13 
ja 26 ajavat lisävuoroja noin 
kello 18.30 asti.

Joulupäivänä bussinkul-
jettajat viettävät joululomaa, 
eikä busseja ole liikenteessä. 
Bussit alkavat kulkea taas ta-
paninpäivänä, jolloin ovat 
käytössä sunnuntain aika-
taulut. Lisäksi tuolloin aje-
taan perjantain yövuorot.

Kunnia-
merkkejä 
Pirkkalaan
TASAVALLAN presidentti,  
Sauli Niinistö on itsenäisyys-
päivänä myöntänyt kunnia-
merkit seuraaville pirkkala-
laisille:

Suomen Leijonan ritari-
merkki: Tuominiemi Seppo 
Olavi, myyntipäällikkö.

Suomen Leijonan ansio-
risti: Helenius Jaakko Eerik 
kehityspäällikkö, Lehtinen 
Matti Ilmari Senior Project 
Engineer, Lehtonen Matti 
Olavi kauppapaikkaneuvot-
telija, Rantanen Pasi Tapio 
Manager.

Suomen Valkoisen Ruu-
sun I luokan mitali kultaris-
tein: Järvinen Arja Tuulikki 
henkilöstöpäällikkö, Kana-
mäki, Elli Hannele palve-
luesimies, Kiviluoma Esko 
Johannes vanhempi konstaa-
peli, Siltanen Aija Kristiina 
päiväkodin opettaja.

Suomen Valkoisen Ruu-
sun I luokan mitali: Aro Rit-
va Hannele asiakasinsinööri, 
Hyvönen Marko Johannes 
vanhempi konstaapeli, Lai-
ne Erja Anelma päiväkodin 
opettaja, Ylitalo-Moilanen 
Marita Hannele Executive 
Assistant.

Suomen Valkoisen Ruu-
sun mitali: Saarenpää Sisko 
Anneli lähihoitaja.

Ylennyksiä 
reservissä
PIRKKALALAISIA reservin 
upseereja, aliupseereja ja mie-
histöön kuuluvia ylennettiin 
itsenäisyyspäivänä seuraavas-
ti:

Kapteeniksi: Virtanen Pasi 
Petteri. Luutnantiksi: Suuri-
pää Matti Oskari. Vänrikiksi: 
Heikkilä Harri Kalevi.

Vääpeliksi: Ahoranta Jani 
Petteri. Ylikersantiksi: Raita-
nen Aki Juhani, Suomela Vil-
le Pekka.  Kersantiksi: Hyvö-
nen Pirkka Jouni Juhani, 
Kortesaari Janne Johannes, 
Laiho Petri Johannes, Virta-
nen Jukka Eero Tapani. 

Alikersantiksi: Lasanen 
Rauno Antti Tapio.

Korpraaliksi: Huntus 
Sami Henrik, Mäkinen Timo 
Marko.


