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KUVA 1. ISÄ JA POIKA

FADE IN:

TEKSTI: SUKUPOLVIEN KOHTAAMINEN KUHMON PERUKASSA

FADE TO:

Isä ja poika istuvat tuvan pöydän ääressä. Isä soittaa
kanteletta. Vaivaantunut tunnelma.

POIKA
Isä. Oon miettiny. Mitä musta tulee
isona? Mun pitää varmaan hakee
opiskelupaikkaa jostain kauempaa.

ISÄ
Täällä on kaikki mitä mies voipi
toivoa! Sulla on oottamassa oma
talo ja tila. On maata ja mehtää.

POIKA

Hiljaisuus. Kokoaa rohkeutensa.

Kaikki tytötkin muuttaa
opiskelemaan. 

ISÄ
Ohan täällä äiti emännöimässä. Ja
kun meistä aika jättää niin haet
kostamuksesta akan.

POIKA
Kaveritkin on muuttanu pois. Eikä
oo harrastuksia. Tämä kylä
näivettyy.

ISÄ 
Pääsethän sinä täällä
hirviporukoihin. Ja kalastammaan
pääset. Ja kansalaisopistoon
puukäsitöihin.

POIKA
Isä minä tarviin koulutusta.

ISÄ
Millä sinä koulutuksen saat? Siihen
pittää olla lukupäätä. Meijän
suvusta ei oo kukkaan kouluja
käyny. Ja johan tuota kerran
kokkeilit.

POIKA
Se ei ehkä ollu ihan mun ala.

ISÄ
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ISÄ
Takasin tulit kajjanista ku koira.
Ei tullu kaivosmiestä. Tuli tyhyjän
ruikuttaja. 

Hiljaisuus. Tuijottelua.

Me kuhumolaiset ollan vähän
semmosia karhuja. Oman tien
kulukijoita.

LÄHIKUVA POIKAAN, JOSTA HIDAS PANEROINTI ISÄÄN

Kyllä meijän on täällä parempi
olla. Turvassa omissa oloissamme.
Maailma muuttuu ja sinä et pysy sen
mukana. Täällä voit viljellä maata
ja auttaa minua ja äitiä
askareissamme. Opit metsänhoidosta
ja perit sitä niin paljon ettei
tarvihe tienesteistä ja talon
lämmityksestä huolta kantaa.

Tauko.
Kyllä minun käy kateeksi karhua. Se
ihmiselle jäi huonompi osa
luomakunnassa. Karhu saa elellä
vailla huolenhäivää ja nukkua
pimmeen ja kylymän talaven yli.
Eikä tarvi tulevaan nähä.

Kun tuolla etelässä räjähtää se
väestönkasvu ja ilimastonmuutos
kässiin niin se on katastrofi.
Sillon pittää ollla oma piilopirtti
joka lämpiää puilla. Tämä
nykyhallituksen velanotto on niin
hirveetä kateltavvaa ja kun tuo
amerikan talous tuosta romahtaa,
niin se on menoa sitten. Siinä
vaiheessa ei kysellä maitoa, ku
omasta tonkasta kotinavetasta.
Kaupoista loppuu kaikki ja jos ei
oo ommaa kaivoa niin vettä et saa
mistään. Kun tosipaikka tullee,
niin sinä vielä kiität minua.
Täällä opit olemaan jelehakkana.

Isä katsoo poikaa. Poika on muuttunut karhuksi. Hiljaisuus,
tuijottelua. Isä alkaa soittaa kanteletta. Runo.

FADE TO:

Oi onnellinen joka herättää 
niitä voimia hyviä voisi. 
Oi ihmiset toistanne ymmärtäkää, 
niin ette niin kovat oisi. 
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niin ette niin kovat oisi. 
Miks emme me kaikki yhtyä vois.
Ja yks jos murtuis muut tukena ois. 
Oi ihmiset toistanne suvaitkaa. 
niin suuri, suuri on maa.

FADE TO:

TEKSTI: 

Pohdittavaa pienryhmässä: 

1.onko äsken nähdyssä kohtauksessa jotain tunnistettavaa
kuhmosta/kuhmolaisuudesta? 

2.koettakaa samaistua jompaankumpaan kohtauksen henkilöistä.
kerro muille, kumpaan yrität samaistua, kerro miltä äsken
nähty keskustelu hahmosi mielestä tuntui. Tee se minä-
muodossa: "halusin kuulla isältäni mitä minun pitäisi tehdä,
hänen vastauksensa tuntui minusta...". 

3. purkakaa samaistumisharjoitteen kokemusta. miltä
roolihahmojen toiminta teidän mielestänne vaikutti? Mitä
ymmärsitte hahmojen vaikuttimista? Miltä tuntui tehdä
tällainen samaistumisharjoite etänä. Kirjatkaa huomioita myös
yleiselle tekstikanavalle.

FADE TO BLACK

KUVA 2. MIELENTERVEYSPALVELUT

FADE IN:

TEKSTI(10 SEC.): DRAMATISOITU OTE KUHMOSSA TYÖSKENTELEVIEN
MIELENTERVEYSPALVELUIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN HAASTATTELUSTA. 

FADE TO:

Panu tulee ovelle. Ovessa kyltti: Kuhmo,
mielenterveyspalvelut. Työntekijä tulee avaamaan.

PANU
Terve mulla oli tänne aika.

TYÖNTEKIJÄ
Sisään.

PANU
Siis mullahan siis ei ole mitään
mielenterveysongelmia.

TYÖNTEKIJÄ
Joo. Peremmälle

Menevät huoneeseen.

TYÖNTEKIJÄ

2.
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TYÖNTEKIJÄ
No niin aloitetaan.

PANU
Mä siis haluan tähdentää, että
mulla ei oo mitään ongelmaa tässä.

TYÖNTEKIJÄ
Niin, vaan meillä oli sovittu se
haastatteluaika.

PANU
Niin. Sitä esitystä varten. Ei mun
mielenterveysongelmia varten.

Hiljaisuus. Työntekijä odottaa.

Miten mielenterveyskysymyksiin
suhtaudutaan kuhmossa?

TYÖNTEKIJÄ
Kyllähän niillä on edelleen huono
kaiku. Että jos käy vastaanotolla,
niin aatellaan että on hullu.
Pienen paikkakunnan ongelma on
myös, että ryhmätoimintaa on vaikea
saada, ihmiset pelkää
leimaantuvansa. Syrjäytyminen on
ehkä kuhmossa isompi juttu, koska
maantieteellisesti ollaan keskellä
ei mittään. Jos et oo aikanaan
lähteny pois, niin eipä täällä oo
hirveenä mahdollisuuksia. Ja sitten
on ihan puutteelliset sosiaaliset
taidot, pitkäaikaistyöttömyys,
köyhyys.

PANU
Tarkenna vähän. Mitä kaikkea teidän
asiakkailla on taustalla?

TYÖNTEKIJÄ
Traumatisoivia tekijöitä,
koulukiusaaminen, lapsuuden
ongelmat, turvaton lapsuus,
vanhempien päihteiden käyttö,
syrjäytyminen. Ja sitten ääriasiat,
kuten hyväksikäytöt. Kiusaaminenkin
ehkä heijastuu vanhempien
osattomuuteen yhteiskunnassa. 

Kotona vanhemmilla on jotain
ongelmia ja ne heijastuu lapsiin .

(MORE)

 (CONT'D)
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 (CONT'D)
elämänhallintaongelmia,
päihdeongelmia, ei oo rajoja, ei
välitetä, köyhyys,
heikkolahjaisuus... me ei saada
asiakkaalle kehitysvammadiagnoosia,
vaikka olisi sen tarpeessa ja se
näyttäytyy heikkolahjaisuutena...
on lukutaidottomia aikuisia ja
tieto ei kulje. 

Päihteet, huumausaineet ja
sekakäyttö. Nuorten
päihteidenkäyttö näkyy
korvaushoidossa, että ollaan
Kainuun mittakaavassa sellainen
piikki.

PANU
Aijaa, Kerro lisää?

TYÖNTEKIJÄ
Päihdehoidon ongelmana on, että
nuoret ei itse näe
päihteidenkäytössään ongelmaa.
Vaikka ulkopuoliset olisi
huolissaan, niin siinä kohtaa
puuttuminen on äärimmäisen vaikeaa.

PANU
Miten näihin asioihin voisi
paremmin vaikuttaa? Mitä te
tarvitsisitte?

TYÖNTEKIJÄ
Ihan ensimmäisenä me tarvittaisiin
yhteiset tilat, missä on
moniammatilinen verkosto läsnä.
Työnteko olisi helpompaa, jos
ihmiset olisi edes samassa
pihapiirissä. Ja
kriisiyöpymispaikka.

PANU
Kiitos. 

FADE TO BLACK

KUVA 3. PERUKAN MUMMELI

TEKSTI: IKÄÄNTYNEISTÄ KAINUULAISISTA USEAMPI KOKEE ITSENSÄ
YKSINÄISEKSI KUIN VALTAKUNNAN TASOLLA. YKSINÄISYYDEN KOKEMUS
LISÄÄNTYY IÄN MYÖTÄ. HAASTATTELIMME ERÄSTÄ VANHUSPALVELUIDEN
TYÖNTEKIJÄÄ.

FADE TO:
KUVA: VANHUSPALVELUTYÖNTEKIJÄ SAAPUU MUMMELIN LUO. ALKAA

3.
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KUVA: VANHUSPALVELUTYÖNTEKIJÄ SAAPUU MUMMELIN LUO. ALKAA
HOITAA.

FADE TO:

VANHUSPALVELUTYÖNTEKIJÄN HAASTATTELU.

VANHUSPALVELUTYÖNTEKIJÄ
Huoli ei ole aktiivisista
ihmisistä. Huoli on enemmän maalla
asuvista yksinäisistä ihmisistä.
Jotka päättävät viimesillä
voimavaroillaan sinnitellä.
Kaikilla pitäis olla mahollisuus
perukasta päästä kaupunkiin
käymään. Jos ei koulukyytin niin
sitten jollain tavalla pääsis. Että
palvelut saatais myös perukoihin.
Ei taxiyrittäjä lähde hakemaan, jos
ei ole tarpeeksi. Yksinäisyys näkyy
myös puheripulina, että sitä tulee
tosi paljon.

FADE TO:

KUVA: MUMMELI ISTUU KEINUTUOLISSA.TYÖNTEKIJÄ HOITAA.

MUMMELI
Sissään, otahan kahvetta.
Eipä täällä kukkaan koskaan käy.
Hyvä että sinä Pirkko pääsit nyt.
Ja illalla on tanssit Kelolla,
Jouko ja Kosti. Oot niin nättinä,
että aijaijai. Tiiätkö sinä, nyt
sinä sen Reiman nappaat. Se on niin
ihan varmasti sinnuun lätkässä. Voe
mitä minä höpäjän. Taas minä sinut
Irmelliin sekotin, sama peä kesät
talavet. Hyvä ku oot täällä on niin
mukava rupatella tuommosen salskean
nuoren könsikkään kanssa. On sammaa
näköä, ku Tapani Kansassa, onko
kukkaan koskaan tulluna
maininneeksi...jne…

FADE TO:

KUVA: TYÖNTEKIJÄN HAASTATTELU.

VANHUSPALVELUTYÖNTEKIJÄ
Naapuritkin voi soitella että
tuolla voi olla jotain ongelmia.
Muistisairaudet, oman elämän
hallinnan ongelmat, vanha vamma
(esim 
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polvi) eikä kivun takia pääse
liikkumaan, kaatumisen takia on
mennyt lonkka, monisairaus.
Vanhusten alkoholin käyttö on myös
nouseva ongelma. 

Vanhuspalvelutyöntekijä katsoo kelloa. Alkaa tehdä lähtöä.

VANHUSPALVELUTYÖNTEKIJÄ
Jaha seuraavaan paikkaan.

MUMMELI
“Nytkö sinä jo lähet? Etkö sinä
jouvva istumaan?”

VANHUSPALVELUTYÖNTEKIJÄ
Pitää rientää, naapuriin on
kuitenkin sen 20 kilometriä.. Minä
tuun sitten tiistaina uuestaan,
otahan rauhallisesti. Hyvää
viikonloppua. Menee.

MUMMELI
Oesit kait tuota voenu jeähä.
Viikolloppua, viikolloppua. Sanohan
Irmelille terveisiä.

Köpöttelee. Kaataa käsidesiä kahvin sekaan. Laulaa

”Kun sä lähdet tänään pois,
huomiseen en uskoa vois, Kun
päättyy tää, muisto vain jää”...

FADE TO:

TEKSTI: ONKO KOHTAUKSEN SISÄLTÖ MIELESTÄSI TUNNISTETTAVA?
MITKÄ OVAT SUURIMMAT HAASTEET VANHUSVÄESTÖN HYVINVOINNIN
SUHTEEN? MITEN PALVELUT SAATAISIIN PARHAITEN PERUKKAAN?

FADE TO BLACK

KUVA 4. KUHMON VENÄLÄISET

TEKSTI: TILASTOKESKUKSEN MUKAAN MAAHANMUUTTO KORJAA VÄESTÖN
IKÄRAKENTEEN VINOUMAA, VÄESTÖLLISTÄ HUOLTOSUHDETTA. JOS
MAAHANMUUTTAJAT EIVÄT KOTOUDU JA TYÖLLISTY, TYÖLLISTEN
VASTUULLE JÄÄ ENTISTÄ SUUREMPI HUOLLETTAVIEN JOUKKO.

KUHMON SUURIN MAAHANMUUTTAJARYHMÄ JA KULTTUURIVÄHEMMISTÖ
KOOSTUU VENÄJÄNKIELISISTÄ?

FADE TO:

4.
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FADE TO:

Taustalla soi balalaikamusiikkia. Venäläiset lähikuvissa
vuorotellen samassa hotseatissa vastaamassa kysymyksiin.

KUHMON VENÄLÄINEN
Venäjänkielinen yhteisö ei pääse
yhteiskuntaan. Kuhmolaiset
paljasjalkaset luulevat olevansa
suvaitsevaisia, mutta tosiasiassa
kuhmolaiset eivät ota vastaan
avosylin. 

KUHMON TOINEN VENÄLÄINEN
Kyllä tänne voi muuttaa, mutta
yksin jää.

KUHMON VENÄLÄINEN
Myös lapsilla on tosi vaikea saada
kavereita, koulussa yrittävät
peittää, ettei näkyisi, ettei ole
alkujaan suomenkielinen. On
edelleen pelkoa venäläisiä kohtaan.
Jos erotut massasta on tosi paljon
kiusaamista. 

KUHMON TOINEN VENÄLÄINEN
Jääkiekossa lapseni aina toivoo
Venäjän voittavan, koska muuten
kuulee koulussa aina kaikkea
ikävää. Kun opettaja oli
julkaisemassa hänen tekstiään
rasismista, jostain syystä
kuhmolaisessa sitä ei haluttu
julkaista.

KUHMON VENÄLÄINEN
Lapset täällä on ylipäätään kovia
ja vanhempien ja lasten välillä on
jotain kylmyyttä. Venäjällä
konfliktit koitetaan puhua, täällä
taas on vaikea puhua avoimesti.

KUHMON TOINEN VENÄLÄINEN
Pitää olla samaa mieltä. Tulee
ongelmia jos annan itselleni luvan
puhua suoraan.
Venäläiset ja suomalaiset asuvat
omissa kuplissaan. 

KUHMON VENÄLÄINEN
Venäläisiä ei kiinnosta pätkääkään
paikallispolitiikka. Se johtuu myös
kielitaidosta.

FADE TO:

YHTEISKUVA VENÄLÄISISTÄ TUOLIN ÄÄRELLÄ, TOINEN SEISOO, TOINEN
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YHTEISKUVA VENÄLÄISISTÄ TUOLIN ÄÄRELLÄ, TOINEN SEISOO, TOINEN
ISTUU. HYMYILEVÄT.

FADE TO BLACK

-> Panu lukee livestreamissa

PANU
Luen teille nyt osan tuosta
äskenmainitusta esseestä, joka
paikallislehdessä jäi
julkaisematta.

“Minä olen miettinyt, mitä Suomessa olisi muutettavaa. Koska
minä olen kotoisin Venäjältä ja tunnen paljon ihmisiä muista
maista, kuten esimerkiksi Venäjältä, Valko-Venäjältä,
Ukrainasta, Amerikasta ja Israelista, voin verrata monta
asiaa Suomen ja muitten maitten välillä. Kaikissa maissa on
tietenkin hyviä ja huonoja puolia, mutta nyt puhun siitä,
mitä minä olen huomannut ja miten se liittyy minun elämääni.

Suomessa monet minun tuntemani ihmiset tai ystävät eroavat
paljon tuntemastani kavereista Venäjällä. Olen huomannut,
että Suomessa käyttäydytään paljon huonommin esimerkiksi

toisista maista muuttaneita kohtaan. Olen huomannut sitä
Kuhmossa ja lukenut, että sitä on muissa paikkakunnissa
Suomessa. Minulle on joskus jotkut tulleet sanomaan, että
onko kivaa olla venäläinen rumalla tavalla ja selvästi se ei
ole kysymys vaan tavoite saada minut pahalle mielelle. Minua
ei loukkaa, jos he ajattelevat minusta väärin, mutta uskon,
että Suomessa on paljon erimaalaisia lapsia tai nuoria, joita
kiusataan sen takia, koska he ovat syntyneet toisessa maassa.

Minulle sanotaan vieläkin siitä talvisodasta, joka tapahtui
80 vuotta sitten vuonna 1939-1940 Neuvostoliiton ja Suomen
välillä, että se on minun vikani, että Suomi menetti Viipurin
ja Karjalan kannaksen. Sitä tapahtuu joskus, koska olen
kotoisin Venäjältä. Muistan, kun kerran tänne Tuupalan
alakouluun Kostamuksesta tuli lapsia ja aikuisia, näin ja
kuulin ison lauman meidän koulussamme olevia lapsia
huutamassa rumia venäjänkielisiä sanoja tai lauseita, joiden
tarkoitus oli loukata toisia. Uskon, että jos ei olisi ollut
tätä koronavirusta ja me olisimme päässeet Kostamukseen, näin
ei olisi tapahtunut siellä.

Luin netistä Markku Huuskon kirjoittaman artikkelin "Suomessa
on paljon rasismia" ja tutkimusten mukaan 63 prosenttia
toisesta maasta tulleista ihmisistä on tullut rasistisesti
häirityksi. Tutkimuksessa kerrottiin, että rasistinen
häirintä ilmeni tuijottamisella, uhkailulla, kiusaamisella ja
jopa fyysisellä väkivallalla. Se tarkoittaa sitä, että
rasismia on sekä lasten, että aikuisten piirissä. Minä
haluaisin, että Suomessa muuttuisi nämä asenteet erimaalaisia
kohtaan. Sen pitää alkaa aikuisista ihmisistä, eli
vanhemmista, jotka opettavat asenteita lapsilleen.”

Teimme syksyllä
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Teimme syksyllä
hyvinvointiteemaisen kyselyn
Kuhmolaisille valtuutetuille.
Joistain kyselyn vastauksista
saimme vaikutelman, että etniseen
taustaan liittyvää syrjintää ei
välttämättä Kuhmossa aina
tunnisteta. Millaisia ajatuksia
keskustelijoilla tästä herää?
Streamin päässä voitte myös
kommentoida millaisia ajatuksia
aiheesta nousee. 

-> keskusteluun

KUVA 5. NUORET

TEKSTI: KUHMOLAISISTA 11,2% ON ALLE 15 VUOTIAITA. 

OPETTAJA
Nuoret voi vaihtelevasti,
kohtuullisesti, ovat pestyjä ja
puettuja, hyväkäytöksisiä. Ne
joilla menee huonosti, ovat
levottomia, eivät jaksa, eivät oo
nukkuneet. Heillä voi olla riitoja
perheessä, kaverisuhteet
umpisolmussa.

Sitten on niitä jotka vaipuu
hiljaisuuteen. Heillä on paljon
haasteita oman olemisensa kanssa.
Eräänlainen hätä, toivottomuus,
itsetunto on maassa. ”Ei meidän
suvusta ole mihinkään” ajatusmalli.

Jokin on perhetilanteessa muuttunut
ja silti oletetaan nuoren pärjäävän
vielä itekseen. Se aikuisen kaipuu.
Se, että joku loisi turvaa ja
kantaisi vastuuta nuoren kanssa.
Ettei tarttis kaikkea vielä osata
yksin. 

Myös kuntapolitiikassa on ehkä
lipsuttu ”lapset ja nuoret” edelle
periaatteesta.

FADE TO:

TEKSTI: MITÄ AJATUKSIA ÄSKEN KUULTU KUHMOLAISEN OPETTAJAN
POHDINTA HERÄTTÄÄ? MITKÄ OVAT NUORTEN SUURIMMAT HAASTEET?
MITÄ NIILLE PITÄISI TEHDÄ?

FADE TO BLACK

5.
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FADE TO BLACK

-> live: lyhyet kommentit keskustelijoilta, jonka jälkeen:

SAMI
Millaiseksi kuhmolaiset nuoret
kokevat asemansa kuhmossa?
Katsotaan seuraavaksi lyhyt pätkä
jonka valmistimme kuhmolaisten
nuorten tapaamisen pohjalta.

FADE IN:

TEKSTI: NUORISOTILA YLÄKERTA.

FADE TO:

KUHMOLAISET NUORET TEKEMÄSSÄ JOTAIN?

NUORI1
Meitä ei kuunnella eikä meihin
luoteta. Hirveetä kyyläämistä.

NUORI2
Ku täällä poltettiin se
tuolitornitaideteos, niin heti
ekana vanhat mummot oli, että taas
on nuoret ollu paikkoja särkemässä.

NUORI1
Vaikka sehä on paljon
todennäkösempää, että ne on ne
mummot tehny sen tuhopolton, ku
niitä on täällä paljon enemmän ku
meitä. 

NUORI2
Opettajat juoksee meiän perässä
koulun välitunnilla vahtimassa,
että me ei mennä sisälle. Mä kerran
juoksutin yhtä opettajaa ihan
tahallaan ympäri koulua, kun mä
huomasin että se kulki perässä
vahtaamassa.

NUORI1
Nuorisovaltuuston pitäis ajaa meiän
asioita.

NUORI2
Niin. Pitäisi.

NUORI1
En oo ennää kovin motivoitunu
mennee nuorisovaltuuston
kokouksiin. Sen pitäisi ajaa meiän
asioita, muttei se aja.

(MORE)
NUORI1 (CONT'D)
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NUORI1 (CONT'D)
Ne on ne kokoukset ihan ku jostain
ulkopuolelta junailtuja.

NUORI2
Oli meillä sitä kautta se alote,
että ois mopoille paikka missä sais
ihan vappaasti keulia.

NUORI1
Sitten se keuliminen tapahtuisi
liikenteen sivussa ja ei olis
meluhaittoja. 

NUORI2
Ja siinä yhteydessä vois olla
sellane lämmin katos missä vois
sitten hengailla.

NUORI2
mutta sitte se ei kuitenkaan menny
läpi.

NUORI1
Ne sano että muuten hyvä idea,
mutta jos jottain tapahtuu niin
kaupunki on vastuussa.

NUORI2 
Samalla perusteella pittäis
oikeesti lakkauttaa suunnilleen
hiihtoladutkin, ku siellä menee
vanhat huonokuntoset ihmiset tosi
jyrkkiä mäkiä keskellä mehtää
hirveetä kyytiä, luut katkee.

NUORI1
Niin kenellä se sillon on se
vastuu?

NUORI2
minä oon aatellut. Että sen touhun
ytimessä on mm. rassailu, pääsee
liikenteeseen, se vapauden tunne
tän ikäsenä, ajatus kulkee ajaessa
ja saa keskittyä yhteen asiaan
kunnolla. Siitä tullee hyvä mieli
ja siinä voi oppia koko ajan jotain
uutta. Että musta sillä on oikeesti
merkitystä nuorten hyvinvointiin ja
mielenterveyteen.

NUORI1
Ja ylipäänsä ois kiva että nuoret
sais vaan olla vappaa ajalla.
Nuokkari saisi olla auki kaikkina
arkipäivinä.

(MORE)
NUORI1 (CONT'D)
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NUORI1 (CONT'D)
Ja että olis tapahtumia, mutta
ettei ne oo liikaa suunniteltuja,
että niissä on sellasta vapaata..
Jos on liian valmiiksi mietitty
niin ei sinne kettään tule.

NUORI1
Ja perukan nuorille pittäis olla
asuntola, kun tulevat lukioon
kaupunkiin!

NUORI1
Eikö se hyvinvointi oo sitä että
saa tehdä rauhassa sitä mitä
haluaa! Eikö se oo onnellisuutta?

FADE TO BLACK

-> live: keskusteluun

KUVA 6. OSATTOMAT

TEKSTI: OSATTOMAT -KUHMON PIILOLANKANKAALLA ON HAVAITTAVISSA
SEKÄ ASUKKAIDEN HYVINVOINTIIN ETTÄ HÄIRIÖKÄYTTÄYTYMISEEN
LIITTYVIÄ HAASTEITA. HAASTEISIIN PYRITÄÄN VASTAAMAAN JA
ALUETTA PYRITÄÄN KEHITTÄMÄÄN MM. LÄHIÖTUVAN
TOIMINNALLA(KUHMON KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 2020).

Asumisneuvojan monologi, sekä asukkaan kommentteja joka
rytmittyy erikseen kuvattuun kontakti-improvisaatiokohtauksen
kanssa(naamiot?)

ASUMISNEUVOJA
Täällä lähiötuvassa ei välttämättä
kaikki käy kun siitä ajatellaan,
että se on sellane yksinkertaisten
juoppojen ja häpeäleiman omaavien
tyyppien paikka. Pääsääntöisesti
asiakkaani ovat tipahtaneet
yhteiskunnan kelkasta.

ASUKAS
Vähävarasten kokoontumispaikkoja on
tosi vähän. Kaupunki on poistanut
kaikki puiston penkitki
keskustasta. Lähiötupalaiset eivät
mene Kaesan kahvilaan, osa maksaa
jo piikkiin euron kahvistakin.

ASUMISNEUVOJA
On vuokravelkaa joka saattaa johtua
peli-, tai mielenterveysongelmasta.
Voi olla niin iäkäs ettei enää pysy
tekniikan perässä.

ASUKAS

6.
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ASUKAS
Minä ainakin vaihoin pankkiin missä
saa vielä palvelua paikan päällä!

ASUMISNEUVOJA
Teen tiivistä yhteistyötä sossun
diakoniapuolen ja terveyshuollon
kanssa. Esimerkiksi
sosiaalitoimelle on voinut tulla
vaikka huoli-ilmoitus, ambulanssi
tai poliisi saattanu käyä.

ASUKAS
Yhteen kerrostaloon palvelut ja
tukitoimet päihderiippuvaisille,
oikein matalalla kynnyksellä.
Täällä ei ole kriisiasuntoa.

ASUMISNEUVOJA
Tulee kärpäsiä, tai löyhkä
käytävään. Jääkaapista löytyy
homeinen leipä ja lenkkimakkara. 

Pahimmassa tapauksessa oli ku
mentiin asuntoon niin kusi ja
paskaläntti oottamassa ovella,
asiakas just pysyy pystyssä,
eritteitä siellä täällä ja patjan
keskellä reikä, jotta henkilö
pystyy tekemään sängyn läpi
tarpeensa.

Hyvinvointyhteiskunnasta kun
puhutaan, niin siihen ei tällaisen
enää pitäisi kuulua.

ASUKAS
“tämä ei oo ihmisen elämää, minä
olen eläin”.

ASUMISNEUVOJA
Asiakkaat eivät välttämättä ole
kykeneviä hakemaan apua. Ei kukaan
mainosta että minä paskon kotona
housuihin. Jotkut eivät uskaltaudu
ulos rapustaan.

ASUKAS 
Ois tasa-arvosta kohtelua.

ASUMISNEUVOJA
Monille riittää ku kuuntelee, että
ku henkilö oikeesti kuuntelee

ASUKAS
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ASUKAS
Minulta on kysytty monesti, että
miksi sinä tuolla asut? Niiden
muiden kanssa.

ASUMISNEUVOJA
Ylisukupolvinen huono-osasuus
siirtyy. On mulla tapauksia jossa
yh-äidillä on ollu
vuokranmaksuongelmaa niin lapsilla
on kanssa. Ollaan toimeentulotuen
varassa.

ASUKAS
Minä odottelen eläkkeelle pääsyä.

ASUMISNEUVOJA
Lähiötuvalla tulee sellane olo,
että se koulukiusaaminen vieläkin
painaa niitä ihmisiä. Se on ihan
kamalaa. Sitten vielä on niitä
jotka ihmettellee, miks niitä ei
voi pistää asumaan johonkin metän
reunaan, miks niitten pitää olla
täällä meidän keskellä?

ASUKAS
Minusta ihmisiä pitäisi kunnioittaa
ja sivistää enemmän.

ASUMISNEUVOJA
Jos kaikki ois mahdollista, niin..
joku siivoaisi jälkiä, joku tekisi
henkilötodistukset, sillä
asukkailla ei ole henkkareita.
Ruokapalveluita ja matalan
kynnyksen palveluita asukkaille,
koska kotihoito ei lähde ja osa
siivoojista ei uskalla mennä.

ASUKAS
Meijulle vien vielä leivän tästä

FADE TO:

Live: keskustelua osattomuudesta Kuhmossa

KUVA 7. TURVALLISUUS JA TURVATTOMUUS

Kuvakulmissa nähdään suita ja silmiä.

TYYPPI1
No kyllähän tämä on tällanen
turvallinen ja rauhallinen
lintukoto.

TYYPPI2

7.
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TYYPPI2
Kysymys siitä, mitä asioita
haluaisin muuttaa omassa
elämässäni, pakotti minut
miettimään ja analysoimaan minun
elämääni. Minulla on ruokaa, oma
koti, perhe, ystäviä, koulua,
harrastuksia ja tekemistä vapaa-
ajalla sekä tiedossani oleva
elämäntarkoitukseni. Omaksi
yllätyksekseni huomasin, että minun
elämästäni mitään ei puutu. 

OPE
Opettajana ja kasvattajana minä
olen ihemtellyt tätä. Kun
kuhmolaisilta nuorilta kysyy, mistä
ne haaveilevat niiltä tosi usein
tulee ne samat: Hiljaisuudesta,
terveydestä, turvallisuudesta. Siis
näähän on ihan eläkeikäisten
vastauksia. Minusta tuntuu että
kuhmolaiset nuoret ei osaa tai
uskalla unelmoida.

Kuva: silmät/naamio, jolle tapahtuu jotain. Savua
silmäaukoista tms.

KERTOJA
Mikä katkaisee unelmilta siivet?

Ihminen kantaa kehossaan jälkiä
kaikesta elämän aikana
tapahtuneesta. Lapsuudenaikaiset
haitalliset kokemukset näkyvät
aikuisen ihmisen terveydessä vielä
pitkään kokemusten jälkeen. Monen
yleisen sairauden juurisyy
saattaakin olla lapsuuden
haitallisissa kokemuksissa.

Nämä kokemukset ovat tutkitusti
yhteydessä eliniän lyhenemiseen
noin 20 vuodella,
riskikäyttäytymiseen ja tapaturmiin
ja itsemurhiin sekä lisäävät riskiä
sairastua moneen sairauteen. Niiden
hintalappu yhteiskunnalle on
valtava.

Haitallisiin kokemuksiin liittyvät
tutkimukset ja niiden tuottaman
tiedon soveltaminen ns.

(MORE)

KERTOJA (CONT'D)
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KERTOJA (CONT'D)
traumainformoituun orientaatioon
sosiaali- ja terveysalalla ovat
kasvavan kiinnostuksen kohteena
maailmalla. Facebookin sivustolla
”Traumainformoitu sote ja ope” on
tällä hetkellä noin 4000 seuraajaa.
Sivustoa ylläpitää
itseorganisoitunut sosiaali- ja
terveysalan moniammatillinen
verkosto. Kuhmostakin on tässä
ryhmässä aktiivisia jäseniä.

Mitä tekijöitä on turvattomuuden
taustalla Kuhmossa? Millä tavoin
saataisiin lisättyä kuhmolaisten
turvallisuuden kokemusta?

Kuva: panerointi kauemmas naamiosta, joka
"Traumainfosiantuntijan" sylissä/käsissä,
"Kati"(kokovartalokuva) juttelee leppoisasti.

TRAUMAINFOASIANTUNTIJA
Osattomuudet, ylisukupolviset
traumat, lapsuuden haitalliset
kokemukset. Vanhempien tukeminen
olisi tärkeää, ei syyllistäminen.
Meidän tulisi lisätä ihmisten
turvallisuuden kokemusta. Häpeä
hiljentää, pitäisi purkaa häpeää.

Turvapaikkoja tulisi lisätä, jossa
ihmiset voisivat turvallisesti
viettää aikaa. Koulutetaan ihmisiä
esim. kolmannella sektorilla ja
kuntapuolella. Puhumalla kipeistä
asioista ilman kiihtymystä sillä
kiihtymys kaventaa näkemystä.
Ihmisillä voi olla vääränlainen
kuva traumasta. Traumainformoitu
työ ei ole ihmisten menneisyyden
kaivelua, vaan sen tarkoituksena on
antaa ihmisille keinoja säädellä
omaa vireystilaansa ja tuntea
olevansa turvassa omassa kehossaan.

FADE TO:

TEKSTI:

KERTOJA
Mahdollisesti pisimmällä
traumainformoidun työn
edistämisessä ollaan Skotlannissa.
Siellä on laadittu kansallinen
Skotlannin valtion tukema ohjelma
traumainformoidusta yhteiskunnasta.

FADE TO:

17.      



FADE TO:

TEKSTI:
Voisiko Kuhmo olla ensimmäinen
traumainformoitu kunta Kainuussa,
Suomessa?

FADE TO BLACK

Live-keskusteluun: Kuhmossa on asioita, jotka vaikuttavat
turvallisuuteen

KUVA8. KESKUSTELUKULTTUURI

4. Keskustelukulttuuri

live avaa videon aiheen: Tämän illan pääasiana on kohta
alkava keskustelu. Ennen keskustelua luotaamme katseemme
suomalaiseen keskustelukulttuuriin.

Ylen teettämän tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista
kokee keskustelukulttuurin muuttuneen huonommaksi. Valtaosa
oli sitä mieltä, että yhteiskunnallista keskustelua ei käydä
kunnioittavaan sävyyn. Joka neljäs suomalainen pelkää kertoa
omista ajatuksistaan muiden reaktioiden takia.

Tämä pelon ilmapiiri ja tutkimuksen osoittama hiljaisuus,
hiljeneminen, voidaan nähdä myös uhkana demokratialle ja
tiedonvälitykselle. Kun ihmiset jotka haluaisivat osallistua
yhteiskunnalliseen keskusteluun pelkäävät sitä. Se on
surullista. Vaarallistakin.

Millainen keskustelukulttuuri Kuhmossa vallitsee? Tässä
muutamia poimintoja haastatteluista.

FADE IN:

KUVA: KARHUPÄINEN NUORI KÄVELEE METSÄSSÄ

HENKILÖ1
”Jos oot vähän erilainen, ehkä
täällä on aika hankala sitten olla.
Pitäis pystyä olla siinä
vanavedessä. Kovasti arvostellaan
asioita, mutta kun pitäisi seisoa
arvostelun takana niin sitten
vetäydytään.”

HENKILÖ2
”Korona puhututtaa, sää myös, jos
aurinko paistaa niin on liian
kirkasta ja jos sattaa, niin on
liian märkää.”

HENKILÖ3

8.
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HENKILÖ3
”On tosi hankala ystävystyä jos on
muuttanut Kuhmoon muualta. Pidetään
omista huolta, mutta jos vieras
tulee, niin se ei oo helppoo. Ja
mikkään täällä ei sais muuttua. Se
on semmosta käenvääntöö joka asia.”

HENKILÖ4
”Me ollaan totuttu elämään
keskenämme, koronatartunnoissa tämä
korostuu, on sellane syyttelyn
ilmapiiri.”

HENKILÖ5
”Miten saada sanoa jotain
kriittistä ilman syyllisyyttä?
Palaute pitäisi olla luonteva osa
kehittämistyötä.”

HENKILÖ6
”No täällä ei silleen ihmeemmin
koroteta ihteään. Että vaikka
omistasi maailman parraimman
koiran, niin siitä sanotaan, ”no
välillä se eksyy mehtään.”

HENKILÖ7
”Tuntuu että mikään ei estä
sanomasta toiselle huonosti!”

HENKILÖ8
”Täällä puhutaan mahdollisimman
kaukana ja ympäripyöreästi,
kaunistellaan asioita ja pittää
olla samaa mieltä.”

HENKILÖ9
”Ehkä vähän jurompia kainuulaisia
on täällä.”

HENKILÖ10
”Näin on tehty aina ennenkin
mentaliteetti ja sellane menneisiin
keskittynyt voivottelu ja
katteus!.”

HENKILÖ11
”Puuttuuko uskallusta, rohkeutta ja
omanarvontuntua? Minusta se on
surullista jos liikaa miettii mitä
muut ajattelee.”

HENKILÖ12
”Kateus ja seläntakana puhuminen,
myös ystävistä, kuuluu
kuhmolaisuuteen.”

FADE TO:
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FADE TO:

TEKSTI: “... me emme voi elää jatkuvasti pöyristyksen,
kiihtymisen ja paheksumisen tunnetilassa. Minusta se oli tosi
viisaasti sanottu ja jos me saadaan vähän vähennettyä sitä
tahallaan väärinymmärtämistä ja pöyristymisen meininkiä
täällä niin mä luulen, että me ollaan tehty iso duuni tässä.
”(Merja Ylä-Anttila, YLE)

FADE TO BLACK

Keskusteluun:
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