
TTeerraappiiaavvaammmmaaiissuuuuddeessttaa  
DDaanniieell  NNyylluunndd  

KKaattssoo  ttuuoorreeeemmppiiaa  kkiirrjjooiittuukkssiiaannii;;  TTeeoobbllooggii  

  

AAllkkuuvvuuoonnnnaa  kkiirrjjooiittiinn  hheennkkiillöökkoohhttaaiisseenn  kkiirrjjeeeenn  jjoonnkkaa  lläähheettiimmmmee  vvaaiinn  ttuukkiijjooiilllleemmmmee..  YYhhddeessssää  oossaassssaa  

kkiirrjjeettttää  kkäässiitttteelliinn  kkookkeemmuukkssiiaammmmee  tteerraappiiaavvaammmmaaiissuuuuddeessttaa..  SSiiiittää  ttuullii  yylllläättttäävväänn  ppaalljjoonn  ppoossiittiiiivviissttaa  

ppaallaauutteettttaa..  SSiikkssii  kkiirrjjooiittaann  ssaammaassttaa  aaiihheeeessttaa  vväähhäänn  lliissääää::    

  

PPaappppiissvviiiittaann  vväärrii  oonn  vvaaiihhttuunnuutt  

AAiikkaannaaaann  ttaaiisstteelliinn  ppaalljjoonn  uusskkoonnnnoolllliisstteenn  aauukkttoorriitteeeettttiieenn  kkaannssssaa,,  kkoosskkaa  ssee  oollii  kkeesskkeeiinneenn  tteeeemmaa  oommaassssaa  

eelläämmäässssäännii..  SSeenn  jjäällkkeeeenn  oolleenn  ttuunntteennuutt  eerriittyyiissttää  ssyymmppaattiiaaaa  uusskkoonnnnoolllliisseenn  mmaanniippuullaaaattiioonn  rruusseennttaammiiaa  

iihhmmiissiiää  kkoohhttaaaann..  KKuurrsssseeiillllaammmmee  kkääyy  mmoonniiaa  iihhmmiissiiää,,  jjooiiddeenn  kkiippeeiimmmmäätt  ssiieelluunn  hhaaaavvaatt  oonn  vviiiilllleettttyy  

aarrmmoottttoommiissssaa  uusskkoonnnnoolllliissiissssaa  yyhhtteeiissööiissssää..  HHee  oovvaatt  kkiittuunneeeett  ppiiiirreeiissssää,,  jjooiissssaa  vvaallllaann  vväääärriinnkkääyyttttöö  jjaa  iihhaann  

ttaavvaalllliinneenn  iillkkeeäämmiieelliissyyyyss  oonn  nnaaaammiiooiittuu  hheennggeelllliisseenn  ffrraasseeoollooggiiaann  aallllee..  JJoo  jjooiittaakkiinn  vvuuoossiiaa  nnääiittää  iihhmmiissiiää  oonn  

ooppiittttuu  kkuuttssuummaaaann  uusskkoonnttoovvaammmmaaiissiikkssii..  

UUsseeaatt  vviiiimmeeaaiikkaaiisseett  kkeesskkuusstteelluutt  ttäääällllää  kkääyyvviieenn  iihhmmiisstteenn  kkaannssssaa  oovvaatt  vvaahhvviissttaanneeeett  vviiiimmee  vvuuoossiinnaa  

kkaassvvaannuuttttaa  eeppäärrööiivvääää  aasseennnneettttaannii  mmyyööss  tteerraappeeuuttttiissttaa  aammmmaattttiikkuunnttaaaa  kkoohhttaaaann..    

NNääyyttttääää  ssiillttää,,  eettttää  vvaannhhaa  ppaappiilllliinneenn  aauukkttoorriitteeeettttii  oonn  ppiikkkkuuhhiilljjaaaa  ssiiiirrttyynnyytt  ppssyykkoollooggeeiillllee,,  tteerraappeeuutteeiillllee  jjaa  

aannaallyyyyttiikkooiillllee..  HHeeiissttää  oonn  ttuulllluutt  uusskkoonnnnoottttoommaann  yyhhtteeiisskkuunnnnaann  uuuussiiaa  ttiieettääjjäähhaahhmmoojjaa,,  nnääkkyymmäättttöömmäänn  

mmaaaaiillmmaann  aassiiaannttuunnttiijjooiittaa  jjaa  hhaalllliittssiijjooiittaa..  AAiikkaaiisseemmmmiinn  ppaappiitt,,  ssaaaarrnnaaaajjaatt    jjaa  ssiieelluunnhhooiittaajjaatt  ttiieessiivväätt  mmiikkää  

iihhmmiissttää  kkuullllooiinnkkiinn  rriiiivvaassii..  HHeeiillllää  oollii  yykkssiinnkkeerrttaaiisseett  kkaaaavvaatt  iihhmmiisstteenn  oonnggeellmmiiiinn  jjaa  mmaalllliitt  nniiiiddeenn  

rraattkkaaiisseemmiisseekkssii::  ""SSee  jjoohhttuuuu  vvaaiinn  ssiiiittää,,  eettttää  ssiinnuullllaa  oonn  ttäällllaaiinneenn  ssyynnttii  eelläämmäässssäässii..  KKaaiikkkkii  mmuuuuttttuuuu  sseenn  

kkaauuttttaa,,  eettttää......""  NNyytt  ttiieettääjjiieenn  vviiiittttaa  oonn  vvaaiihhttuummaassssaa  mmuussttaassttaa  vvaallkkooiisseeeenn,,  mmuuttttaa  vvaallttaa  jjaa  sseenn  vväääärriinnkkääyyttttöö  

oonn  ppyyssyynnyytt  ssaammaannaa..  

  

TTeerraappiiaavvaammmmaaiissuuuuss  

OOlleenn  vvuuoossiiaa  ttyyöösskkeennnneellllyytt  uusskkoonnttoovvaammmmaaiisstteenn  iihhmmiisstteenn  kkaannssssaa..  NNyytt  oonn  iillmmeeiisseessttii  aaiikkaa  ppuuhhuuaa  mmyyööss  

tteerraappiiaavvaammmmaaiissuuuuddeessttaa..  AAiikkaaiisseemmmmiinn  eenn  oollee  uusskkaallttaannuutt  eeddeess  kkääyyttttääää  mmooiissttaa  ssaannaahhiirrvviiööttää..  SSeenn  vveerrrraann  

mmiinnuunnkkiinn  sseellkkääyyttiimmeessssää  oonn  oolllluutt  aallaann  aammmmaattttiillaaiisstteenn  yylliikkuunnnniiooiittuussttaa..  

YYhhää  uusseeaammmmiinn  lluuookksseemmmmee  hhaakkeeuuttuuuu  iihhmmiissiiää,,  jjoottkkaa  oovvaatt  sseellvväässttii  kkrroooonniissttuunneeeett  ppiittkkääaaiikkaaiisseessssaa  

tteerraappiiaassssaa  ttaaii  ((vvaarrssiinnkkiinn))  aannaallyyyyssiissssää..  TTuunnttuuuu  ssiillttää,,  eettttää  hhooiittaajjaa  tteekkeeee  lliiiittoonn  sseenn  kkaannssssaa  mmiikkää  

hhooiiddeettttaavvaassssaa  oonn  ssaaiirraassttaa,,  vvaaiikkeeaaaa  ttaaii  kkiippeeääää..  TTeerrvveeyyddeenn  kkaannssssaa  eeii  lluuooddaa  ssuuhhddeettttaa,,  eeiikkää  ssiittää  vvaahhvviisstteettaa..  

VVuuoossiieenn  aaiikkaannaa  hhooiiddeettttaavvaa  ooppppiiii  mmäääärriitttteelleemmäääänn  iittsseennssää  vvaaiinn  vvaaiikkeeuukkssiieennssaa  jjaa  vvaammmmoojjeennssaa  kkaauuttttaa..    

VViiiimmeekkssii  jjuutttteelliimmmmee  nnuuoorreenn  nnaaiisseenn  kkaannssssaa,,  jjookkaa  jjoo  aallllee  kkaakkssiikkyymmppppiisseennää  oohhjjaattttiiiinn  mmoonniivvuuoottiisseeeenn  

ppssyykkooaannaallyyyyssiiiinn  --  aaiivvaann  ttaavvaalllliisstteenn  iittsseennääiissttyymmiissoonnggeellmmiieenn  kkaannssssaa..  AAnnaallyyyyttiikkkkoo  ppiittääyyttyyii  aallaannssaa  

ssäääännttööjjeenn  mmuukkaaiisseessttii  vviiiimmeeiisseeeenn  aassttii  aannoonnyyyymmiinnää,,  hheennkkiillöökkoohhttaaiisseessttii  ttuunntteemmaattttoommaannaa..  HHäänn  eeii  nnööyyrrttyynnyytt  

ssaammoojjeenn  eelläämmäännoonnggeellmmiieenn  kkaannssssaa  kkaammppppaaiilleevvaakkssii  eettssiijjääkkssii,,  jjookkaa  ((ttooiivvoottttaavvaassttii))  oolliissii  oommaann  

eelläämmäännkkookkeemmuukksseennssaa  kkaauuttttaa  eeddeess  aasskkeelleeeenn  eeddeellllää  aauutteettttaavvaaaannssaa..  EEii,,  hhäänn  oonn  mmiieelleenntteerrvveeyyddeessssää  jjaa  

aammmmaattttiippäätteevvyyyyddeessssää  ppeerriilllleeppäääässssyytt,,  vvaallmmiiss  jjaa  tteerrvvee..  HHäänn  ttiieettääää  mmiissttää  ttooiisseenn  oonnggeellmmaatt  jjoohhttuuvvaatt  jjaa  

kkääyyttttääää  aammmmaattttiittaaiittoonnssaa  aannttaammaaaa  ttiieettooaa  ttooiisseenn  oohhjjaaiilleemmiisseeeenn..  JJookkaaiinneenn  aassiiaakkkkaaaann  eessiittttäämmää  

hheennkkiillöökkoohhttaaiinneenn  kkyyssyymmyyss  ttuulleeee  ppaalllloonnaa  ttaakkaaiissiinn,,  aannaallyyyyttttiisseennää  vvaassttaakkyyssyymmyykksseennää..  

SSaammaallllaa  hhäänn  vvaaiivviihhkkaaaa  rruuookkkkiiii  kkoonnttaakkttiinn  ttooiivvooaa  aassiiaakkkkaaaassssaa  ssaannoommaallllaa,,  eettttää  jjooppaa  sseeuurruusstteelluussuuhhddee  vvooii  

ppiillaattaa  mmeeiiddäänn  tteerraappiiaassuuhhtteeeemmmmee..  KKuunn  nnaaiinneenn  ppaarriinn  vvuuooddeenn  jjäällkkeeeenn  ttuurrhhaauuttuunneeeennaa  ssuuuuttttuuuu  

aannaallyyyyttiikkkkoonnssaa  yyllllääppiittäämmäääänn  eettääiissyyyytteeeenn  ssiiiihheenn  llööyyttyyyy  hheettii  aammmmaattiilllliinneenn  sseelliittyyss::  ""KKyyssyymmyysseessssää  oonn  vvaaiinn  

lluuoonnnnoolllliinneenn  ttrraannssffeerreennssssiissuuhhddee..  OOlleett  aaiikkaannaaaann  ttuurrhhaauuttuunnuutt  yyrriittyykkssiissssäässii  ssaaaaddaa  yyhhtteeyyttttää  iissäääässii  jjaa  nnyytt  

kkoohhddiissttaatt  ssiiiittää  aaiihheeuuttuunneeeenn  vviihhaann  mmiinnuuuunn..""  TTäämmää  sseelliittyyss  jjookkoo  kkeerrrroottaaaann  aassiiaakkkkaaaallllllee  ttaaii  ssiitttteenn  ssiiiittää  

ppuuhhuuttaaaann  vvaaiinn  kkoolllleeggoojjeenn  kkaannssssaa::  ""HHäänn  oonn  nnyytt  ssiiiinnää  vvaaiihheeeessssaa..""  JJookkaa  ttaappaauukksseessssaa  ttäähhäänn  vvaaiihheeeesseeeenn  
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kkuuuulluuuu  vvaakkaavviiaa  vvaarrooiittuukkssiiaa  aannaallyyyyssiinn  ttaaii  tteerraappiiaann  kkeesskkeenn  llooppeettttaammiisseenn  ssaallaappeerrääiisseenn  kkoohhttaallookkkkaaiissttaa  

sseeuurraauukkssiissttaa..  AAssiiaakkaass  oonn  nnaallkkiissssaa..  HHäänn  eeii  yykkssiinnkkeerrttaaiisseessttii  uusskkaallllaa  llooppeettttaaaa,,  vvaaiikkkkaa  ssyyddäämmeessssäääänn  kkookkeeee  

eetttteeii  kkeerrttaakkaaiikkkkiiaaaann  llööyyddää  eettssiimmäääännssää  ttaaii  ssaaaa  ttaarrvviittsseemmaaaannssaa..  ""KKaaii  hhäänn  ttiieettääää  ppaarreemmmmiinn..  OOnnhhaann  hhäänn  

aammmmaattttiillaaiinneenn..""  ((MMuuiissttuuttttaaaakkoo  ttäämmää  yyhhttäääänn  uusskkoonnnnoolllliisstteenn  aauukkttoorriitteeeettttiieenn  vvaarrooiittuukkssiiaa::  ""JJooss  eerrooaatt  

mmeeiissttää,,  JJuummaallaann  ssiiuunnaauuss  vvääiissttyyyy  eelläämmäässttäässii..""))  

AAnntteeeekkssii  vvaaaann  kkaaiikkkkii  aallaann  aammmmaattttiillaaiisseett..  MMiinnuussttaa  ttäällllaaiinneenn  ssiieelluunn  ssaallaattiieetteeeenn  hhaarrjjooiittttaammiinneenn  oonn  jjuullmmaaaa  

ppeelliiää..  JJooss  iihhmmiisseenn  oonnggeellmmaa  oonn  oolllluutt  kkoonnttaakkttiikkyyvvyyttöönn  ääiittii  ttaaii  iissää,,  hhäänneenn  eeii  ttooddeellllaakkaaaann  kkaannnnaattaa  mmaakkssaaaa  

kkaalllliissttaa  rraahhaaaa  ttäämmäänn  ttuurrhhaauuttuummaann  ttooiissttaammiisseeeenn..  EElläämmää  ttaarrjjooaaaa  eeppääkkoohhttaaaammiissiiaa  jjaa  ppeettttyymmyykkssiiää  

yyhhtteeyyddeennhhaakkuuuunn  iihhaann  ttaarrppeeeekkssii  mmuuuutteennkkiinn..  TTuurrhhaa  ssiiiihheenn  oonn  kkuulluuttttaaaa  vvaallttiioonn  rraahhoojjaa  jjaa  vviieellää  ttuurrhheemmppaaaa  

ssiiiihheenn  oonn  iittssee  ssiijjooiittttaaaa  ppeerriinnttööoossaaaannssaa..    

KKuuuunntteelliimmmmee  vvaassttaa  nnuuoorrttaa  mmiieessttää,,  jjookkaa  iittkkii  ssiittää  eettttää  oollii  kkuulluuttttaannuutt  kkaahhddeekkssaann  vvuuoottttaa  nnuuoorruuuuddeessttaaaann  jjaa  

oommaakkoottiittaalloonn  vveerrrraann  rraahhaaaa  ttääyyssiinn  ttuunntteemmaattttoommaannaa  ppyyssyynneeeenn  tteerraappeeuuttiinn  ""hhooiiddoossssaa..""    

""MMiinnää  hhuulllluu  llaaiimmiinnllööiinn  kkaaiikkkkii  mmuuuutt  iihhmmiissssuuhhtteeeett  ttäämmäänn  ttäärrkkeeiimmmmääkkssii  uusskkoommaannii  ssuuhhtteeeenn  ttaakkiiaa..  HHäänneellttää  

eeii  vvooiinnuutt  kkyyssyyää  eeddeess  kkeelllloonnaaiikkaaaa  iillmmaann  eettttää  oolliissiinn  ssaaaannuutt  jjoonnkkuunn  aannaallyyyyttttiisseenn  vvaassttaakkyyssyymmyykksseenn,,  kkuutteenn  

''mmiikkssii  ssee  ttuunnttuuuu  ssiinnuussttaa  ttäällllää  hheettkkeellllää  ttäärrkkeeäällttää??''""    

  

PPeerrssoooonnaattttoommaann  aauuttttaammiisseenn  mmyyyyttttii  

MMiinnää  eenn  uusskkoo  ppeerrssoooonnaattttoommaaaann  aauuttttaammiisseeeenn..  EEnn  kkeerrttaakkaaiikkkkiiaaaann..  VVaannhhaa  ffrreeuuddiillaaiinneenn  mmyyyyttttii  ssiiiittää,,  eettttää  

tteerraappeeuuttiinn  oonn  eehhddoottttoommaassttii  ppyyssyyttttäävvää  iirrttii  kkaaiikkeessttaa  hheennkkiillöökkoohhttaaiisseessttaa  ssuuhhtteeeessttaa  aassiiaakkkkaaaannssaa  kkaannssssaa  ttuulleeee  

ttuulleevvaaiissuuuuddeessssaa  oossoottttaauuttuummaaaann  ttäämmäänn  vvuuoossiissaaddaann  ppssyykkoollooggiiaann  iirrvvookkkkaaiimmmmaakkssii  ppiillaakkssii..  

MMiikkkkoo  AAllaattaalloonn  llaauulluu  ""IIhhmmiisseenn  iikkäävvää  ttooiisseenn  lluuoo""  ttuulleeee  ssyyvväälllliissyyyyddeessssäääänn  kkeevvyyeessttii  vvooiittttaammaaaann  vviieellääkkiinn  

vvaallllaassssaa  oolleevvaatt  vvaannhheennttuunneeeett  ppssyykkoollooggiisseett  tteeoorriiaatt..  

NNyykkyyaaiikkaaiinneenn  hhiiuukkkkaassffyyssiiiikkkkaakkiinn  jjoo  ooppeettttaaaa,,  eettttää  ppeerriimmmmääiisseellllää  ttaassoollllaa  kkaaiikkkkii  oonn  ssuuhhtteeeessssaa  kkaaiikkkkeeeenn,,  

eeiikkää  ppeerriimmmmääiinneenn  ttoottuuuuss  oollee  ttaarrkkkkaaiillttaavviissssaa  ttaaii  aannaallyyssooiittaavviissssaa,,  iillmmaann  eettttää  ttaarrkkkkaaiilliijjaann  ssuuhhddee  vvaaiikkuuttttaaaa  

ttaarrkkkkaaiillttaavvaaaann..  OOnn  ttooddeellllaa  ssäääällii,,  jjooss  ppssyykkoollooggiitt  oovvaatt  vviiiimmeeiissiinnää  ttuunnnnuussttaammaassssaa  ttäättää  eelläämmäänn  ttoossiiaassiiaaaa..  

AAuuttttaajjaa,,  jjookkaa  ppiiiilloouuttuuuu  ppeellkkäänn  aammmmaattttiirroooolliinn  ttaaaakkssee  ssiittoouuttuuuu  aauuttttaammaattttoommaassttii  kkuuoolleemmaassssaa  oolleevvaaaann  

tteeoorriiaaaann  ssiiiittää,,  mmiikkää  oonn  aammmmaattiilllliissttaa  jjaa  mmiikkää  eeii..  EEhhkkää  hhäänn  oonn  vvaaiinn  hheennkkiillöökkoohhttaaiissiissttaa  ssyyiissttäääänn  kkyyvvyyttöönn  ttaaii  

hhaalluuttoonn  ttooddeelllliisseeeenn  ssuuhhtteeeesseeeenn..  JJäättää  ssee  hhäänneenn  aassiiaakksseeeenn  jjaa  eettssii  aappuuaa  ssiieellttää  mmiissttää  ooiikkeeaassttii  uusskkoott  llööyyttäävväässii  

ssiittää..  IIttssee  ppaarrhhaaiitteenn  ttiieeddäätt  mmiittää  ttaarrvviittsseett..  

JJooss  hhaaeett  tteerraappeeuuttttiissttaa  aappuuaa,,  uusskkaallllaa  ppiittääää  aavvuunn  llaaaattuuvvaaaattiimmuukksseennaa  ssiittää,,  eettttää  tteerraappeeuuttttii  ooiikkeeaassttii  vväälliittttääää  

ssiinnuussttaa  jjaa  ssuuoossttuuuu  rreehheelllliisseeeenn  ssuuhhtteeeesseeeenn  kkaannssssaassii..  KKuuuunntteellee  ssyyddäännttäässii,,  ssiieellttää  llööyyttyyyy  ttäämmäänn  aallaann  ppaarraass  

kkuulluuttttaajjaassuuoojjaa--aassiiaammiieess  ttaaii  --nnaaiinneenn..  

  

HHiittaaaann  ppaarraannttuummiisseenn  mmyyyyttttii  

SSaammaaaann  tteerraappeeuuttttiisseeeenn  mmyyttoollooggiiaaaann  kkuuuulluuuu  uusskkoommuuss  ssiiiihheenn,,  eettttää  ppeerruusstteeeelllliisseett  mmuuuuttookksseett  ttaappaahhttuuvvaatt  

vvaaiinn  hhyyvviinn  ppiittkkäänn  aajjaann  kkuulluueessssaa..  VVaassttaa  kkuunn  oonn  kkaakkssii  vvuuoottttaa  rraavvaannnnuutt  aannaallyyyyttiikkoonn  lluuoonnnnaa  kkoollmmee  kkeerrttaaaa  

vviiiikkoossssaa  vvooii  ppäääässttää  mmuuuuttookksseenn  aallkkuuuunn..  KKuunnnnoonn  tteerraappeeuuttttiinneenn  pprroosseessssii  kkeessttääää  vväähhiinnttäääänn  nneelljjää  ttaaii  vviiiissii  

vvuuoottttaa..  YYhhddeenn  iillllaann  kkoohhttaaaammiisseenn  aannttaammaa  eelläämmäännuusskkoo  ttaaii  vviiiikkoonnllooppuunn  aaiikkaannaa  tteehhttyy  aasseennnneemmuuuuttooss  oonn  

ppiilliippaalliihhoommmmaaaa..  TTäämmää  mmyyyyttttii  ppiittääää  kkyyllllää  tteerraappeeuuttiitt  lleeiivviissssää,,  mmuuttttaa  aassiiaakkkkaaaatt  ppyyssyyvväätt  nnäällkkääiissiinnää..  

TTiieetteennkkiinn  kkaassvvuu  iittsseekkssii  vviiee  aaiikkaaaa..  EEiihhäänn  eelläämmää  oollee  kkeenneelllleekkäääänn  nniikkssii  jjookkaa  rraattkkaaiissttaaaann  vvaaaann  kkuuttssuu,,  jjoohhoonn  

vvaassttaattaaaann  jjookkaa  ppääiivvää  uuuuddeessttaaaann..  SSiillttii  ttäärrkkeeäätt  ssuuuunnnnaannmmuuuuttookksseett,,  kkäääännttyymmyykksseett  jjaa  ppaarraannnnuukksseett  vvooii  tteehhddää  

hhyyvviinnkkiinn  nnooppeeaassttii..  VVuuoossiiaa  jjaattkkuunneeeenn  ppaakkeenneemmiisseenn,,  ssaallaaiilluunn  jjaa  vvaalleehhtteelluunn  vvooii  llooppeettttaaaa  hheettkkeessssää..  MMoonneett  

ttiieettäävväätt  ttaarrkkaalllleeeenn  sseenn  ppääiivväänn  jjoollllooiinn  llaakkkkaassiivvaatt  ttoorrjjuummiisseenn  jjaa  aallkkooiivvaatt  ooppeetteellllaa  kkoohhttaaaammiissttaa..  

KKaassvvuu  jjaa  ppaarraannttuummiinneenn  vvooii  oollllaa  hhiiddaassttaa,,  mmuuttttaa  mmiieelleennmmuuuuttooss  eellii  ppaarraannnnuukksseenn  tteekkeemmiinneenn  vvooii  ttaappaahhttuuaa  

nnooppeeaassttii..  

  

AAmmmmaattiilllliissuuuuddeenn  mmyyyyttttii  



VVäähhäänn  sseenn  jjäällkkeeeenn  kkuunn  kkiirrjjooiittiinn  eennssiimmmmääiisseenn  vveerrssiioonnii  ttäässttää  jjuuttuussttaa,,  ssaaiinn    PPssyycchhoollooggyy  TTooddaayy  --lleehhddeessttää..  

SSiiiinnää  oollii  mmiieelleennkkiiiinnttooiinneenn  aarrttiikkkkeellii,,  jjoonnkkaa  oottssiikkkkoo  oollii::  ""EErriittttääiinn  nnoolloo  jjuuttttuu..""  JJooiittaakkiinn  ssiittaaaatttteejjaa  ssiiiittää::  

""KKaakkssii  rraasskkaaaann  ssaarrjjaann  ppssyykkoollooggiiaa  oovvaatt  ppäääättttäänneeeett  ppeerruusstteeeelllliisseenn  aallaann  ttuuttkkiimmuussttuulloosstteenn  kkaattssaauukksseenn..  

HHeeiiddäänn  llööyyttöönnssää  oovvaatt  hhyyvviinn  vvaallaaiisseevviiaa  --  vvaaiikkkkaa  mmiilleenntteerrvveeyyssaallaann  iihhmmiisseett  eeiivväätt  rryynnttääääkkäääänn  kkuuttssuummaaaann  

kkookkoooonn  lleehhddiissttööttiillaaiissuuuuttttaa..  

NNäämmää  kkaakkssii  ppssyykkoollooggiiaa,,  AAnnddeeww  CChhrriisstteennsseenn  jjaa  NNeeiill  JJaaccoobbssoonn  ((mmoolleemmmmaatt  pprrooffeessssoorreejjaa)),,  rraappoorrttooiivvaatt,,  

eettttää  vvuuoossiieenn  aammmmaattttiikkoouulluuttuuss  ttaaii  aakkaatteeeemmiisseett  ppäätteevvyyyyddeett  eeiivväätt  mmäääärrääää  ppssyykkootteerraappiiaann  llooppppuuttuulloossttaa......    

EEii  oollee  tteehhttyy  ppaalljjoonnkkaaaann  ttuuttkkiimmuukkssiiaa  eeii--aammmmaattiillaaiisstteenn  hhaarrjjooiittttaammaassttaa  tteerraappiiaassttaa,,  vvaaiikkkkaa  ssee  oonn  vväähhiinnttäääänn  

yyhhttää  tteehhookkaassttaa  ttaaii  vviieellää  tteehhookkkkaaaammppaaaa  kkuuiinn  ppssyykkiiaattrriieenn,,  ppssyykkoollooggiieenn  ttaaii  ssoossiiaaaalliittyyöönntteekkiijjööiiddeenn  

hhaarrjjooiittttaammaa  tteerraappiiaa..  MMyyöösskkäääänn  eeii  oollee  llööyyttyynnyytt  ppaalljjoonn  rraahhooiittuussttaa  ttuuttkkiimmuukkssiillllee,,  jjoottkkaa  kkaarrttoottttaaiissiivvaatt  hhyyvviinn  

lluuppaaaavviiaa  vvaaiihhttooeehhttoojjaa,,  kkuutteenn  eerriillaaiissiiaa  mmaaaalllliikkkkoojjeenn  jjoohhttaammiiaa  ttuukkiirryyhhmmiiää......    

UUsseeiimmmmaatt  ttuuttkkiimmuukksseett  vveerrttaaiilleevvaatt  vvaaiinn  aammmmaattiilllliissiiaa  hhooiittoommuuoottoojjaa  jjaa  nniiiiddeenn  ttuullookkssiiaa  kkeesskkeennäääänn..  NNiiiissttää  

eeii  oollee  llööyyddeettttyy  jjuuuurrii  mmiinnkkäääännllaaiissiiaa  eerroojjaa..  EEhhddoottaammmmee,,  eettttää  eenneemmmmäänn  rraahhaaaa  ssiijjooiitteettttaaiissiiiinn  eeii--

aammmmaattiilllliisstteenn  hhooiittoommuuoottoojjeenn  ttuuttkkiimmiisseeeenn..  NNiiiissssää  ttuullookksseett  oovvaatt  hhyyvviinn  lluuppaaaavviiaa  jjaa  nnee  mmaakkssaavvaatt  ppaalljjoonn  

vväähheemmmmäänn..  

YYkkssiikkäääänn  llööyyttäämmiissttäämmmmee  ttuuttkkiimmuussttuullookkssiissttaa  eeii  ttuukkeennuutt  oolleettuussttaa  aammmmaattttiillaaiisstteenn  ppaarreemmmmuuuuddeessttaa  

hhooiittoottyyöössssää......  

TTäärrkkeeiimmmmääkkssii  ppaarraannttuummiissttaa  eeddiissttäävvääkkssii  tteekkiijjääkkssii  oossooiittttaauuttuuii  aauuttttaajjaann  jjaa  aauutteettttaavvaann  vväälliinneenn  mmyyöönntteeiinneenn  

ssuuhhddee......  

UUsseeiimmmmiissssaa  aammmmaatteeiissssaa  ttiieettttyy  ooppeetteellttuu  ttaaiittoo  oonn  vväällttttäämmäättöönn,,  mmuuttttaa  ppssyykkootteerraappiiaassssaa  eeii  oollee  mmiitteennkkäääänn  

sseellvvääää,,  eettttää  tteerraappeeuuttiinn  aammmmaattttiittaaiiddoossttaa  oolliissii  yyhhttäääänn  eenneemmmmäänn  aappuuaa  kkuuiinn  kkoouulluuttttaammaattttoommaann  iihhmmiisseenn  

eelläämmäännkkookkeemmuukksseessttaa......""  ((PPssyycchhoollooggyy  TTooddaayy..  HHuuhhttiikk..  --9944))  

AArrttiikkkkeellii  iisskkeeee  rraasskkaaaann  lleekkaann  yyhhddeenn  hhuummaanniissttiisseenn  mmyyyyttiinn  ssaavviijjaallkkooiihhiinn..    

JJoosskkuuss  oonn  uusskkaalllleettttaavvaa  aasseettttaaaa  mmyyööss  vvaallkkoottaakkkkiisstteenn  aauukkttoorriitteeeettttii  kkyysseeeennaallaaiisseekkssii..  VVaakkuuuuttttaavviimmmmiinn  sseenn  

ttiieetteennkkiinn  vvooii  tteehhddää  vvaallkkoottaakkkkiinneenn  iittssee,,  nniiiinnkkuuiinn  eeddeellllää  ssiitteerraaaammaassssaannii  jjuuttuussssaa..  PPaarraaddookkssaaaalliissttaa  kkyyllllää,,  

ttaarrvviittsseemmmmee  aammmmaattttiillaaiissiiaa  kkeerrttoommaaaann  mmeeiillllee,,  eetttteeii  hheeiissttää  oollee  nniiiinn  ppaalljjoonn  hhyyööttyyää  kkuuiinn  oolleemmmmee  uusskkoonneeeett..  

EEnn  hhaalluuaa  mmoollllaattaa  kkookkoo  aammmmaattttiikkuunnttaaaa..  SSiieellllää  oonn  ppaalljjoonn  aaiiddoossttii  vväälliittttäävviiää  iihhmmiissiiää,,  jjoottkkaa  tteekkeevväätt  rraasskkaassttaa  

jjaa  hhyyvvääää  ttyyööttää  hhyyvviinnkkiinn  eeppääkkiiiittoolllliissiissssaa  oolloossuuhhtteeiissssaa..  

SSiillttii  KKEELLAA  oonn  mmiieelleessttäännii  lliiiiaakkssii  ssiittoouuttuunnuutt  aallaann  kkllaassssiisseeeenn  ppeerriinntteeeesseeeenn,,  jjaa  ttuukkeeee  iissoollllaa  rraahhaallllaa  

iinnhhiimmiilllliissyyyyddeenn  ppeerruussllaakkeejjaa  rriikkkkoovviiaa  hhooiittoommuuoottoojjaa,,  jjoottkkaa  hhyyvviinn  nnooppeeaassttii  ttuulleevvaatt  oossooiittttaauuttuummaaaann  

ppaarrhhaaiimmmmiillllaaaann  tteehhoottttoommiikkssii  jjaa  ppaahhiimmmmiillllaaaann  vvaahhiinnggooiittttaavviikkssii..  

VVaannhheennttuunnuutt  ffrreeuuddiillaaiinneenn  ppeerriinnnnee  oonn  SSuuoommeenn  mmiieelleenntteerrvveeyyssttyyöössssää  ssaaaannuutt  vvaallttiiookkiirrkkoonn  aasseemmaann  oommiinnee  

vviihhiittttyyiinnee  ppaappppeeiinneeeenn..  UUuuddeemmppiieenn  tteerraappeeuuttttiisstteenn  vviirrttaauusstteenn  eedduussttaajjaatt  oovvaatt  sseenn  vvaarrjjoossssaa  jjäääänneeeett  

uusskkoonnnnoolllliisstteenn  hhiihhhhuulleeiiddeenn  aasseemmaaaann  --  sseekkää  aarrvvoossttuukksseenn  eettttää  ttaalloouuddeelllliisseenn  ttuueenn  ppuuoolleessttaa..  

TTiieetteennkkiinn  oonn  aammmmaattttiittaaiiddoottttoommiiaa  ppuuoosskkaarreeiittaa,,  mmuuttttaa  yyllppeeää  uusskkoo  ppeellkkkkäääänn  aammmmaattttiittaaiittoooonn  iihhmmiisstteenn  

aauuttttaammiisseessssaa  oonn  vviirraalllliisstteettttuuaa  ppuuoosskkaarrooiinnttiiaa  --  iihhmmiisseenn  aalleennttaammiissttaa  kkoohhddeellttaavvaakkssii  oobbjjeekkttiikkssii..  

KKoosskkaa  mmiinnuullllaa  eeii  iittsseelllläännii  oollee  ttyyööhhöönnii  mmiinnkkäääännllaaiissttaa  aakkaatteeeemmiissttaa  ppäätteevvyyyyttttää,,  aammmmaattttiillaaiinneenn  vvooii  hheellppoossttii  

ttuullkkiittaa  kkookkoo  jjuuttttuunnii  oommaakkssii  aalleemmmmuuuusskkoommpplleekkssiikksseennii..  SSee  oonn  oossaakkssii  ttoottttaakkiinn..  MMiinnuussttaa  oolliissii  ppaalljjoonn  

hheellppoommppaaaa  mmaaiinnoossttaaaa  ppaallvveelluujjaammmmee  jjooss  vvooiissiinn  ttiittuulleeeerraattaa  iittsseeäännii  aakkaatteeeemmiissiinn  aannssiiooiinn..  OOnn  ttoossii  

kkiiuussaalllliissttaa  mmyyyyddää  ppaallvveelluujjaaaann  jjoolllleekkiinn  ffiirrmmaallllee  jjaa  ppeerruusstteellllaa  oossaaaammiissttaaaann  vvaaiinn  ssiillllää,,  eettttää  oolleenn  ooppppiinnuutt  

jjoottaakkiinn  oommiissttaa  hhuulllluuuukkssiissttaannii,,  vväähhiitteelllleenn  kkaassvvaannuutt  aarrkkiirreehheelllliisseekkssii  iihhmmiisseekkssii  jjaa  oottaann  yylleeeennssää  ttoossiissssaannii  

eetteeeennii  ttuulleevvaatt  iihhmmiisseett..  MMiittää  sseellllaaiissiillllaa  aavvuuiillllaa  tteekkeeee  aammmmaattttiippäätteevvyyyyddeenn  rriinnnnaallllaa??  EEii  lluukkeemmiillllaassii  

kkiirrjjooiillllaakkaaaann  oollee  mmiittäääänn  mmeerrkkiittyyssttää  jjoolllleett  oollee  nniiiittää  tteennttttiinnyytt..  TToottttaa,,  ttuunnnneenn  iittsseennii  jjoosskkuuss  hhyyvviinn  uujjookkssii  

aammmmaattttii--iihhmmiisstteenn  sseeuurraassssaa..  SSyysstteeeemmiinn  uullkkooppuuoolleellllaa  eelläämmiisseessssää  oonn  oommaatt  vvaaiikkeeuutteennssaa  --  jjaa  oommaa  

vvaappaauutteennssaa,,  jjoossttaa  eenn  mmiissttäääänn  hhiinnnnaassttaa  eennääää  lluuooppuuiissii..  

  

MMiieelleenntteerrvveeyyddeenn  ttaaaakkkkaa  



AAllaann  aammmmaattttiillaaiissuuuuss  vvooii  vvaammmmaauuttttaaaa  mmyyööss  aammmmaattttiillaaiissttaa  iittsseeäääänn..  

AAiikkaaiisseemmmmiinn  ssiieelluunnppaaiimmeenneellttaa  ooddootteettttiinn  ssyynnnniittttöömmyyyyttttää..  NNuuhhtteeeettttoommuuuuddeessttaa  ttuullii  ttaaaakkkkaa  jjoonnkkaa  aallllee  

uusskkoonnnnoolllliisseett  jjoohhttaajjaatt  ppiiiilloottttiivvaatt  hhyysstteeeerriisseellllää  vviimmmmaallllaa  oommaaaa  rraaaaddoolllliissttaa  iihhmmiissyyyyttttäääänn  jjaa  ttuulliivvaatt  nnääiinn  

kkaassvvaattttaanneeeekkssii  ssaallaaiissiiaa  ppaakkkkoommiieelltteeiittää..  NNiiiiddeenn  ppaalljjaassttuummiinneenn  jjoohhttii  vväälliittttöömmäässttii  ttyyööppaaiikkaann  jjaa  aasseemmaann  

mmeenneettttäämmiisseeeenn..  

MMyyööss  mmiieelleenntteerrvveeyyssaallaann  iihhmmiissiillllää  oonn  vvaassttaaaavvaa  ttaaaakkkkaannssaa..  AAuuttttaajjaa--iihhmmiisseett  ooppppiivvaatt  vvaarrssiinn  vvaarrhhaaiinn,,  eettttää  

ttäämmäänn  aammmmaattttiikkuunnnnaann  ppaahhiinn  rriikkooss  oonn  sseekkooiittttaaaa  oommaaaa  pprroobblleemmaattiiiikkkkaaaannssaa  ttyyööhhöönn..  EEii  ssaaaa  hhooiiddaattttaaaa  

iittsseeäääänn  ttooiisstteenn  kkaauuttttaa..  OOlleenn  kkuuuulllluutt  mmoonneenn  eessiittttäävväänn  jjoo  ooppiisskkeelluuvvaaiihheeeessssaa  kkaauuhhiissttuuttttaavvaann  eeppääiillyynn::  

""JJoossppaa  mmiinnää  oolleennkkiinn  vvaalliinnnnuutt  ttäämmäänn  aammmmaattiinn  ppäääässttääkksseennii  kkäässiitttteelleemmäääänn  oommiiaa  oonnggeellmmiiaannii  jjaa  

ssaaaaddaakksseennii  aappuuaa  oommiiiinn  kkiippeeyykkssiiiinnii??""  

VVaassttaauukksseennii  oonn::  ""TTiieetteennkkiinn  oolleett..  JJookkaaiinneenn  oonn..  MMiittää  ssiittää  hhääppeeäämmäääänn..  TTuunnnniissttaa  oonnggeellmmaassii,,  ttuunnnnuussttaa  

oonnggeellmmaassii  jjaa  hhaaee  aappuuaa..  EEii  ssiinnuussttaa  mmiittäääänn  aauuttttaajjaaaa  mmuuuutteenn  ttuullee..  ÄÄllääkkää  kkuuvviitttteellee,,  eettttää  jjoosskkuuss  hhäääämmööttttääää  

jjookkuu  iihhmmeeeelllliinneenn  aammmmaattiilllliissuuuuddeenn  vvaallmmiiuuddeenn  ppääiivvää,,  jjoollllooiinn  eett  iittssee  oollee  eennääää  aavvuunn  ttaarrppeeeessssaa..""  

OOnn  ssuurruulllliissttaa  kkuuiinnkkaa  ttaarrkkkkaaaann  tteerraappeeuuttttiisseessssaa  ttyyöössssää  oolleevvaatt  ooppppiivvaatt  ppeeiittttäämmäääänn  ttooiissiillttaaaann  jjaa  

aassiiaakkkkaaiillttaaaann  oommiiaa  eelläämmäännkkiippuujjaaaann..  ""PPyyhhiittttyynneeeenn""  iihhmmiisseenn  ttaaaakkkkaa  oonn  vvaaiihhttuunnuutt  ""tteerrvveeeenn""  jjaa  

""aammmmaattttiittaaiittooiisseenn""  iihhmmiisseenn  ttaaaakkaakkssii..  MMoolleemmppiiaa  kkuuvviiaa  yyllllääppiiddeettäääänn  ssaallaaiilluullllaa  jjaa  ttuuhhooiissaallllaa  

kkaakkssooiisseelläämmäällllää..  

KKoolllleeggaatt  eeiivväätt  uusskkaallllaa  jjaakkaaaa  yykkssiittyyiisseelläämmäännssää  vvaaiikkeeuukkssiiaa  ttooiisstteennssaa  kkaannssssaa,,  kkoosskkaa  ttiieettäävväätt  lliiiiaannkkiinn  hhyyvviinn  

kkuuiinnkkaa  hheellppppooaa  oonn  ssaaaaddaa  nniisskkooiilllleeeenn  eeppäämmiieellllyyttttäävviiää  ddiiaaggnnoooosseejjaa  jjaa  jjoouuttuuaa  ttyyööyyhhtteeiissöönnssää  ssaallaappoottiillaaaakkssii..  

""MMiitteenn  hhäänn  vvooii  kkeettäääänn  aauuttttaaaa,,  kkuunn  hhäänneellllää  oonn  iittsseelllläääänn  ttuuoollllaaiissiiaa  vvaaiikkeeuukkssiiaa??""  

OOlleenn  kkuuuulllluutt  ttaarrppeeeekkssii  ttaarriinnooiittaa  eerrii  hhooiittooyyhhtteeiissööjjeenn  ssiissääiisseessttää  kkiippeeyyddeessttää  nnäähhddääkksseennii  mmiitteenn  

aammmmaattttiippäätteevvyyyyddeenn  eeppäättooiivvooiinneenn  vvaarrjjeelleemmiinneenn  tteekkeeee  kkeesskkiinnääiisseenn  jjaakkaammiisseenn  ppooiikkkkeeuukksseelllliisseenn  

vvaaiikkeeaakkssii..  

UUsskkoonnnnoolllliisseenn  yyhhtteeiissöönn  aannttaammaa  vviihhkkiimmyyss  oonn  vvaaiihhttuunnuutt  aakkaatteeeemmiisseenn  mmaaaaiillmmaann  aannttaammaaaann  

""aammmmaattttiippäätteevvyyyytteeeenn..""  MMoolleemmmmaatt  rroooolliitt  vvooiivvaatt  kkaavveennttuuaa  yyhhttää  eeppääiinnhhiimmiilllliissiikkssii..  KKuummppiikkiinn  lluuoo  ppaaiinneeiittaa,,  

jjoottkkaa  tteekkeevväätt  aaiiddoonn  kkoohhttaaaammiisseenn  vvaaiikkeeaakkssii  jjaa  kkeeiinnootteekkooiisseenn  eeppääkkoohhttaaaammiisseenn  mmeellkkeeiinn  aallaann  nnoorrmmiikkssii..  

KKuunn  rraakkkkaauuddeelllliinneenn  kkoohhttaaaammiinneenn  vvaaiihhttuuuu  aammmmaattttiittaaiittooiisseekkssii  kkoohhtteelleemmiisseekkssii,,  ssiiiittää  kkäärrssiivväätt  

eennssiimmmmääiisseekkssii  aammmmaattttiillaaiisseett  iittssee..  

AAmmmmaattiilllliissuuuuddeenn  rraajjaatt  

OOnn  aalloojjaa  jjooiissssaa  iihhmmiinneenn  vvooii  yyllppeeiillllää  aammmmaattttiittaaiiddoossttaa  jjaa  aallaann  oossaaaammiisseessttaa..  EEnn  ttuunnttiissii  iittsseeäännii  kkoovviinn  

ttuurrvvaalllliisseekkssii  eessiimmeerrkkiikkssii  kkoouulluuttttaauuttuummaattttoommaann  mmaaaalllliikkkkoohhaammmmaassllääääkkäärriinn  kkäässiitttteellyyssssää,,  eennkkää  ttookkii  vveeiissii  

aauuttooaannii  ttaaiittaavvaannkkaaaann  kkookkiinn  kkoorrjjaattttaavvaakkssii..  MMuuttttaa  kkuunn  iittssee  jjoouudduunn  oonnggeellmmiiiinn,,  kkäääännnnyynn  mmiieelluuuummmmiinn  

mmiinnuussttaa  vviillppiittttöömmäässttii  vväälliittttäävväänn  jjaa  iihhmmiissyyyyddeenn  ssuuuurrttaa  ttuunntteemmaattoonnttaa  mmyysstteeeerriiää  nnööyyrräässttii  kkuunnnniiooiittttaavvaann  

mmaaaalllliikkoonn  ppuuoolleeeenn,,  kkuuiinn  eettttää  mmaakkssaaiissiinn  440000  mmkk  ttuunnnniissssaa  aammmmaattttiillaaiisseellllee,,  jjookkaa  kkuuvviitttteelleeee  hhaalllliittsseevvaannssaa  

iihhmmiissmmiieelleenn  ssaallaaiissuuuuddeett  jjaa  kkoohhtteelleeee  mmiinnuuaa  kkuuiinn  ppssyykkootteekknnoollooggiissttaa  oonnggeellmmaaaa,,  jjookkaa  ppiittääää  kkoorrjjaattaa..  

PPääääaassiiaassssaa  ttiillaassttoottiieetteeiittää  lluukkeennuutt  jjaa  rroottttaakkookkeeiissiiiinn  ttuuttuussttuunnuutt  ppssyykkoollooggii  eeii  oollee  yyhhttäääänn  sseenn  ppaarreemmppii  

aauuttttaammaaaann  mmiinnuuaa  kkoohhttaaaammaaaann  eelläämmäänn  rreeaalliitteeeetttteejjaa  kkuuiinn  lluukkuuttaaiiddoottoonn  ssaaaammeellaaiissmmuummmmoo..((EEhhkkää  

hheeiikkeemmppiikkiinn..))  

KKaaiikkkkii  kkuunnnniiaa  iihhmmiissmmiieelleenn  jjaa  --kkääyyttöökksseenn  ttuuttkkiijjooiillllee,,  ppssyykkoollooggiiaann  tteeoorreeeettiikkooiillllee  jjaa  eerriillaaiisstteenn  

hhooiittoommuuoottoojjeenn  kkeehhiitttteelliijjööiillllee..  HHee  oovvaatt  aannttaanneeeett  jjaa  ttuulleevvaatt  aannttaammaaaann  mmeeiillllee  ppaalljjoonn  hhyyvvääää..    

KKuuiitteennkkiinn  nnääyyttttääää  ssiillttää,,  eettttää  ppssyykkoollooggiisseessttaa  kkoouulluuttuukksseessttaa  jjaa  tteerraappeeuuttttiisseessttaa  aammmmaattttiittaaiiddoossttaa  oonn  eenniitteenn  

hhyyööttyyää  ssiillllooiinn,,  kkuunn  aallaann  iihhmmiisseett  ttuurrvvaauuttuuvvaatt  ssiiiihheenn  vväähhiitteenn..    

TTooiissttaa  kkuunnnniiooiittttaavvaa  aasseennnnee,,  nnööyyrrää  rreehheelllliissyyyyss,,  eelläämmäänn  vviiiissaauuss,,  uusskkoo,,  ttooiivvoo  jjaa  rraakkkkaauuss  eeiivväätt  oollee  ooppiittttaavviiaa  

aammmmaattttiittaaiittoojjaa..  NNee  oovvaatt  aarrmmoollaahhjjoojjaa  jjaa  HHeennggeenn  hhiittaaaassttii  kkyyppssyyvviiää  hheeddeellmmiiää,,  jjooiittaa  eeii  mmiikkäääänn  aammmmaattttiittaaiittoo  

vvooii  kkoorrvvaattaa..    

EEii  mmiinnuullllaa  oollee  mmiittäääänn  ssiittää  vvaassttaaaann,,  eettttää  aaiikkaaiisseemmmmiinn  vvaappaaaassssaa  kkääyyttöössssää  oolllleeeett  aammmmaattttiinniimmiikkkkeeeett  kkuutteenn  

ppssyykkoollooggii  ttaaii  tteerraappeeuuttttii  ssaaaatteettaaaann  lluuvvaannvvaarraaiissiikkssii  llääääkkiinnttööhhaalllliittuukksseenn  vvaallvvoonnnnaann  aallaaiissiikkssii,,  nniiiinnkkuuiinn  nnyytt  



oollllaaaann  eessiittttäämmäässssää..  OOllkkoooott  sseellvväässttii  ttiieeddoossssaa  kkuukkaa  oonn  vviihhiittttyy  ppaappiikkssii  jjaa  kkeenneellllää  oonn  vvaallttuuuuddeett  kkuuttssuuaa  

iittsseeäääänn  ppssyykkootteerraappeeuuttiikkssii..  OOllkkoooonn  ssaammaallllaa  yyhhttää  sseellvväässttii  ttiieeddoossssaa,,  eettttää  nniimmeennoommaaaann  nnääiiddeenn  aalloojjeenn  

aammmmaattttiillaaiisstteenn  ssyyvviinn  jjaa  ttäärrkkeeiinn  ppäätteevvyyyyss  oonn  ssyyddäämmeenn  llaaaadduussssaa,,  eeiikkää  mmeenneetteellmmiieenn  oossaaaammiisseessssaa..  

  


