
Pienryhmäkoti  Kaarikodosta 
muodostui Sari Pöyhöselle koti,

 jossa hän alkoi oivaltaa, kuinka elämä 
rakentuu vuorovaikutustaitojen  
ja omien valintojen mukaisesti.
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KOTONA
Professorin virkaan 
astuessaan Sari Pöyhö-
nen päätti ensimmäi-
sen kerran elämässään 
kertoa lapsuudestaan, 
niin, että minkä kertoi, 
oli juuri niin kuin hän 
oli kokenut. Yleisön 
vastaanotto yllätti. 
Ylenkatsomisen sijasta, 
jota hän ehkä jotenkin 
odotti, ja johon valmis-
tautuikin, kuulijat tu-
livat kiittämään häntä 
avoimuudesta.    
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”S
uvussani on tosiasioiden 
kieltämisen meininki niin 
pitkälle kuin muistan.  Huo-
nouden kokemus on ollut 

syvällä. Mummilta otettiin tytär huostaan, 
äidiltäni  otettiin kolme tytärtä.  Äiti sai mi-
nut 19-vuotiaana ja hän jähmettyi kokemuk-
seen, että koko elämä jäi kesken. Ei isälläni- 
kään helppo lapsuus ole ollut. Hän oli oman 
äitinsä mielestä jo lapsena sopivan vanha 
metsätöihin ja kirvesmieshommiin. 

En osannut ajatella, että meillä asiat ovat 
äärimmäisen hullusti. Elin omasta mielestä-
ni juuri sitä ”meidän perheen elämää”, mitä 
jokainen lapsi kokee kotonaan elävänsä. Isä 
oli ehdoton auktoriteetti, äiti totteli, välillä 
kapinoi.  ”Kun minä kuolen, te olette hun-
ningolla”, isä tapasi sanoa. Isä kuoli syö-
pään, kun olin 12-vuotias. Ja totta se oli, hun-
ningolla me olimme. Isäni oli äitiä 21 vuot-
ta vanhempi.

Asuimme keskellä ei-mitään. Äiti oli tai-
teellisesti lahjakas, tulisieluinen, hyväksyn-
tää hakeva nainen. Äitini saattoi lähteä etsi-
mään itseään milloin tahansa. Sellaista var-
muutta ei ollut, että nukkumaan mennessä 
tietäisi äidin olevan aamulla kotona. Ehkä 
hän olikin kotona, ehkä ei, ehkä hän oli pois-
sa viikon, viikkokausia, mutta koskaan ei 
tiennyt, milloin se hänen kaipuunsa mitta 
täyttyi, joka pakotti hänet lähtemään ihmis-
ten ilmoille. Aina hän lähti mitään itsestään 
ilmoittamatta. Ei se helppoa ole ollut hänel-
lekään. Hän teki itsemurhan 44-vuotiaana. 

Äiti eli lastenkotiin sijoittamiseni jälkeen 
vielä neljätoista vuotta. Lakkasin kuitenkin 
tapaamasta häntä heti, kun siskoni oli sijoi-
tettu. Tajusin niinkin nuorena, että jos haluan 
voida hyvin, hänen tapaamisensa eivät ole mi-
nulle hyväksi. Hänen perustavaa laatua ole-
va näköalattomuutensa esti kaiken syvem-
män ja merkityksellisemmän keskustelun 
ja tunteiden jakamisen. En sano, etteikö äiti 
olisi omalla laillaan rakastanut meitä lapsia. 

Vuosikausiin en halunnut ajatella mennei-

tä. Kieltäminen oli yksinkertaisin ja helpoin 
tapa pysyä erossa tapahtuneista. Toki pois-
sulkemisen seurauksena joutuu sulkemaan 
pois myös osan omasta tunnerekisteristään, 
mikä puolestaan kuormittaa psyykettä, vaik-
ka ihmismieli on sillä tavalla ihmisen puolel-
la, ettei juuri salli ihmisen itsensä tulla moi-
sesta taakasta tietoiseksi. On vain oireita. 
Selittämätöntä alakuloa, huolta tulevasta.

Kaarikodossa minun oli vaikea tajuta, että 
joku aikuinen tekee minun puolestani pää-
töksiä. Miten ihmeessä joku aikuinen muka 
tietää, mikä minulle on hyväksi? Minun asi-
ani ovat asioita, joista olin vastannut aina täy-
sin itsenäisesti.  Ajatus ei oikein taipunut sii-
hen, että tämä itsenäisyyteni johtui siitä, ettei 
minun kotona ollut aikuista, joka olisi riittä-
västi välittänyt minusta. Koin, että jokaisen 
on tiedettävä itse, mitä valintoja tekee, mikä 
on järkevää, mikä typerää. Olipa kyse rahas-
ta, terveydestä, koulusta, kotitöistä, jokai-
nen kantaa samaa vastuiden perusvelvoitetta. 

Sain Lassen (Virtanen) omaohjaajakseni. 
Hän oli minua vain kymmenen vuotta van-
hempi ja meidän välillemme syntyi tulevien 
viiden vuoden aikana luottamus- ja ystävyys-
suhde, joka on pysynyt näihin päiviin saakka.

Olin aivan hukassa vastavuoroisuuden 
kanssa. Alussa koin, että he kysymyksineen 
ja huolenpitoineen melkein niin kuin tun-
keutuvat minun syvimpään yksityisyyteeni. 
Asioista keskusteleminen oli minulle täysin 
vierasta. Minun oli vaikea käsittää, miksi asi-
oista on keskusteltava. Eikö vain voi ilmoit-
taa valmiin päätöksen? Erityisen kiusallis-
ta keskusteluissa oli olla eri mieltä. Hanka-
lat olot alkoivat vaivata niin, ettei ajattelus-
ta tahtonut tulla mitään. Mutta riita se vasta 
maailman loppu oli. Oli työn takana käsit-
tää, ettei riitely lastenkodissa ole maailman 
loppu, eikä minun tarvitse uuvuttaa itseäni 
satsaamalla niin paljon tunteita, koska ku-
kaan ei hylkää, lakoa, lähde tai ole anteeksi-
antamaton riitelyn takia.

Koulunkäynnistä pidin. Olen aina pitänyt. 
Minulla oli jokin intuitiivinen ymmärrys sii-
tä, että koulunkäynnillä on merkitystä sille, 
kuinka tässä maailmassa selviää. Keväällä 
1983, jolloin minusta oli jo tehty sijoituspää-
tös, kävin vielä kotipaikkakuntani koulussa. 
Koulun kuraattorina toimi henkilö, jolla oli 
viisautta sen hetkisen elämäntilanteeni huo-
mioimiseksi. Koulussa oli myös ollut opet-
tajia, joiden seurassa koin oloni turvallisek-
si. Nämä etäiset, hauraat aikuissuhteet pe-
rustanani siirryin kesäloman alussa lasten-
kotiin toiselle paikkakunnalle.

Kevätjuhlista palattuani tilanne kotona 
oli se, että nukuin viimeisen yön halkopi-
non vieressä. Seuraavana päivänä Kaariko-
don johtaja Esko Ovaska haki minut. En oi-
kein osannut sosiaalistua niin monen hen-
kisesti yksin eletyn  vuoden jälkeen. Asettu-
minen uuteen elämään tapahtui oikeastaan 
Lassen ja koulun käymisen kautta. 

Pienryhmäkoti Kaarikoto sijaitsee Valkea-
koskella. Tehdaskaupunki jakautui tehtaan 
hierarkian mukaisesti tehdastyöläisiin ja teh-
taan johtajiin, mutta lajittelu ei koskenut vain 
tehtaalla työskenteleviä, vaan punavalkoises-
sa kaupungissa jokainen oli joko tai. 

Minusta tuli itselleni täytenä yllätyksenä 
punainen. Kahdeksannella luokalla tuli va-
littavaksi uusi kieli. Valittavana oli ranska 
tai venäjä. Venäjän kieli ei muistuttanut mi-
nua lapsuudenkodistani, toisin kuin ranska, 
jota äitini oli erilaisin kirjekurssein koetta-
nut opiskella. Valitsin venäjän.

Venäjästä tuli myöhemmin työkieleni. 
Asuessani Venäjällä päätin väitöskirjani ai-
heeksi ”opettajien ammatti-identiteetti Ve-
näjällä”. Nykyisin olen Jyväskylän yliopistos-
sa soveltavan kielitieteen professorina. Tut-
kin venäjänkielisten asettumista kouluun, 
työelämään ja suomalaiseen yhteiskuntaan.

Koululahjakkuus oli minun kohdallani to-
dellista. Vaikeat kotiolot vaikuttavat mones-
ti lapsen muistiin. Muistihäiriöiden kanssa 

”Sari viihtyi koulussa. Vasta tavattuaan omaohjaajansa Lassen, 
hän löysi ystävän, jonka kanssa saattoi jakaa ilon oppimisesta ja 

koulun käymisen vaivattomuudesta. Sarista tuli perheryhmäkodin 
ensimmäinen ylioppilas, ja ainoa, joka valitsi akateemisen uran” 
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koulussa menestyminen on varsin haasteel-
lista. Tähän tulisi kiinnittää enemmän huo-
miota. Huostaanottoon päätyneillä lapsil-
la on jo kotona syrjäytetty asemansa, ja jos 
se sama todentuu koulussa, keskittymisen 
ja muistamisen takia, mistä lapsi sen voit-
taja-identiteetin kaivaa?

Muutin ylioppilasjuhlien jälkeen Jyväs-
kylään opiskelemaan soveltavaa kielitiedet-
tä. Ensimmäistä kertaa yksin vieraassa kau-
pungissa. Selviytymisstrategia tuli selkäyti-
mestä. Nainen ilman menneisyyttä. Minua 
ei arvioitaisi ”säälipistein” tai ”sensaatio-
tarinana”.  Nautin opiskelusta. Se oli niin 
kotitunteista vapaata hommaa. Kerran eräs 
opiskelijakaveri tokaisi ”susta kyllä näkee, 
että sä oot eläny pumpulissa”. Puhumatto-
muuteni määritti millaisena minut nähtiin.

Kaarikodon, koulutuksen ja ammattini 
avulla minun on ollut mahdollista katkais-
ta ylisukupolvisesti periytynyt ketju. Se tar-
koittaa kykyä koskettaa elämän iloa, myö-
tänauttia henkisesti hyvinvoivan lapsen ta-
vasta olla olemassa, mutta yhtäaikaisesti 
surua siitä, kuinka paljosta paitsi itse jäi, 
ja kuinka vaikeasti käsiteltävä oma psyyke 
saattaa yhä olla, kun jokin ääni, katse, kos-
ketus havahduttaa lapsuuden tunnekoke-
mukset. Olen onnekas, että olen ymmärtä-
nyt käsitellä menneisyydestä nousevien tun-
teiden heijastumia nykytodellisuuteen. Tie-
dän, etten tule koskaan olemaan ehjä niin 
kuin rikkoutumattomat ovat, mutta ehey-
tymässä minä olen. 

Vanhempi poikani on nyt samanikäinen 
kuin itse olin silloin kun asuin Kaarikodos-
sa.  Katselen häntä joskus salaa ja mietin, 
että tuollaista siis on olla neljätoistavuoti-
as poika. Nuorempi poikani on vielä ala-
koulussa, rationaalinen kyseenalaistaja, ja 
hänen kohdallaan saatan huomata pohti-
vani, kuinka luontevaa lapsen rohkeus on.

Olen lasteni kanssa käynyt vierailulla Kaa-
rikodossa ja vastaan aina heille, jos jokin 
asia mietityttää lastenkodissa asumisessa. 
Minun tahtoni on ollut, että omat lapseni 
saavat olla huolettomina äidistään. Äiti on 
ennakoitava, turvallinen ja aikuinen.  Puo-
lisolleni olen kertonut lapsuudestani sen, 
mikä on välttämättömintä. 

Olen ollut tilanteessa, jossa aikuinen on 
huolimattomasti lapselle todennut, että 
tämä joutuu lastenkotiin, ellei osaa käyt-
täytyä. Seis! Tällaisilla asioilla ei lapsia uh-
kailla. Tajusiko hän itse lainkaan, kuinka 
viesti on aivan väärä? Lastenkoti ei ole ran-
gaistus vaan pelastus, koti.”  

Vastaava ohjaaja Lasse Virtanen on tehnyt töitä Kaarikodossa 30 vuotta. Sari Pöyhö-
nen oli hänen ensimmäinen omaohjattavansa.

VAIN AIKA 
mahdollistaa ammatillisuuden

Ajanpuute tekee nykyisestä 
lastenkotityöstä nuorten saattohoitoa 

jälkihuollon pariin, sanoo vastaava 
omaohjaaja Lasse Virtanen.

  Lasse Virtanen on edelleen Sarin ystävä. Hän istui myös yleisön jou-
kossa Sarin virkaanastujaistilaisuudessa, jossa Sari ensimmäisen kerran 
kertoi julkisesti taustastaan. Mies tietää, millainen haaste menneisyyden 
kohtaaminen nuorelle on. Siksi kuultu teki häneen syvän vaikutuksen. 

Myös lastenkotityön perusta on aika. Sarin tullessa useimmat sijoituk-
sista olivat pitkiä.  Lapsilla oli aikaa kotiutua, eikä 18-vuoden ikää mie-
titty. Toki hyvää itsenäistymistä pidettiin tavoitteena, mutta pois lähtö 
Kaarikodosta ja jälkihuolto eivät olleet heti käsillä nuoren tultua taloon. 
Kaarikotolaisille oli selvää, että omilleen menosta puhutaan vasta kun 
ammattikoulu tai lukio on käyty.

– Se mihin sitä aikaa pitäisi olla käytettävissä, on myös tämän työn 
suurin haaste. Koettaa saada nuoret sisäistämään, että vaikka heillä oli-
si takana mitä, vaikka vanhemmilla olisi elämä miten, heillä itsellään 
on lupa pärjätä vanhempiaan paremmin. Eikä nuorten lojaliteetti mur-
ru noin vain. Nuori antaa luvan voida paremmin vasta kun kotiolot on 
saatu käsiteltyä, sanoo Lasse Virtanen.

Nyt nuoret tulevat sisään 16 - 17-vuotiaina. Mitä korjataan vuodessa? 
Kipuileva nuori saattaa murjottaa kuukaudenkin suututtuaan, ja suut-
tuvathan he alkuunsa. Useasti.

– Tässä on käymässä niin, että me ollaan jo kyselemässä miten jälki-
huolto tullaan hoitamaan, ennen kuin on ehditty edes aloittaa työsken-
tely yhdessä.

Katso aiheesta video Verkkolehti.fi 


