
npa hölmö ajatus, että suomalai-
set psykologit opettavat Libano-
nin pakolaisleireissä työskentele-
ville sosiaalityöntekijöille, kuin-

ka rentoutua, hiljentyä ja pysähtyä. Miten 
heidän menetelmänsä voisivat auttaa niis-
sä oloissa työskenteleviä? Näin kertoi aja-
telleensa norjalainen vapaaehtoistyöntekijä, 
kun kuuli kolmipäiväisestä Stress reduction 
-työpajastamme.

Vaikeaa se aluksi olikin. Ensimmäisenä 
työpajapäivänä 15 naisen ryhmä ei hiljenty-
nyt hetkeksikään. Puheensorina oli jatku-
vaa ja äänekästä – myös hiljentymistä ja kes-
kittymistä edellyttävien harjoitusten aika-
na. Vetäjien stressitaso nousi monta pykä-
lää, tehdyt suunnitelmat jouduttiin arvioi-
maan uudelleen.

”Jopa ilma leirissä on erilaista”
Työpajassa sovelsimme niitä menetelmiä, 
joita psykologit käyttävät Suomessa käsi-
tellessään työperäistä stressiä, ja täyden-
simme niitä trauma- ja kriisityössä opitul-
la. Mielsimme työpajamme pilottihank-
keeksi, jossa tutkimme niiden soveltuvuut-
ta uudenlaisissa oloissa. Olimme tutustu-
neet osallistujien työympäristöön aiemmilla 
hankekäynneillämme. 

Työpaja toteutui Beirutissa ja Shoufin 
luonnonsuojelualueella huhtikuussa 2014 

kolmena erillisenä päivänä. Siihen osallis-
tuneiden sosiaalityöntekijöiden työnantaja 
oli Psykologien Sosiaalisen Vastuun pitkä-
aikainen yhteistyökumppani The National 
Institution of Social Care and Vocational 
Training – Beit Atfal Assumoud (BAS). 

BAS:in sosiaalityöntekijät työskentele-
vät kymmenessä pakolaisleirissä tai järjes-
tön viidessä perheneuvolassa. Kotikäyn-
nit ovat merkittävä osa heidän työstään. 
He auttavat kaikkein köyhimpiä monion-
gelmaisia perheitä. Perheiden työmahdol-
lisuudet ovat harvassa ja tulot satunnai-
sia. Useimmissa perheissä ainakin yksi per-
heenjäsen on sairas. Koska palestiinalaisilla 
ei ole Libanonin kansalaisuutta, palvelujen 
saanti on järjestöjen varassa.

Leirit ovat heikkorakenteisten kerros-
talojen slummeja ja asunnot erittäin ah-
taita ja epäterveellisiä. Leirien ahdinkoa 
lisää, että niihin on asettunut asumaan 
myös Syyriasta paenneita palestiinalais- 
ja syyrialaisperheitä. Heitäkin BAS pyrkii 
auttamaan. 

Useimmat sosiaalityöntekijöistä asuvat 
itse pakolaisleirissä. Se on asuinympäristö-
nä epäsiisti, levoton ja meluisa. Leirissä ei 
ole koskaan hiljaista. ”Jopa ilma leirissä on 
erilaista”, luonnehti eräs nuori mies. Leiris-
sä kulkureitit ovat ahtaita kuiluja korkeiksi 
nousseiden talojen välissä; pöly jää ilmaan 

Stressihuuto auttaa
Libanonin pakolaisleirien sosiaalityöntekijät 

opettelivat työpaineiden hallintaa.
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maailmalla

O seisomaan ja auringonvalo ulottuu kujille 
lyhyen aikaa päivässä.

Työntekijän avuttomuus 
Ensimmäisenä päivänä johdatimme osallis-
tujia pohtimaan stressiään sadutusmenetel-
män avulla. Kolme viiden hengen ryhmää 
teki kukin yhteisen tarinan sosiaalityönte-
kijän työstressistä. Niissä oli käytetty yksit-
täisten osallistujien kokemuksia, jotka oli 
nostettu yleiselle tasolle. 

”Vaikeimpia asioita on, kun suunnittelee 
menevänsä johonkin paikkaan”, kertoi yksi 
ryhmä. Miten niin, harvemmin Suomessa? 
”Yhtäkkiä tulee jotain, mikä estää suunni-
telmasi toteuttamisen, esimerkiksi kuulet 
jotain ikävää tai joku tulee vaivaamaan si-
nua”, kertomus jatkui. Esimerkiksi työnteki-
jä itse sairastuu, kuten toisen ryhmän kerto-
muksessa. Toinen tällainen tilanne toteutui 
toisena työpajapäivänämme Shoufin luon-
nonsuojelualueella. Pohjoisen leirien sosiaa-
lityöntekijöille soitettiin, että Tripolissa oli 
taas aseellinen yhteenotto eivätkä he voi-
neet palata kotiin suunniteltua reittiä. 

Kolmannen ryhmän mukaan vaikeinta 
on, ”kun ihmiset tarvitsevat sinua, ajattele-
vat, että sinä tiedät ratkaisun… Eräällä per-
heellä leirissä on terveysongelma. Ahmad, 
Yousef ja Rana ovat autistisia. Äiti ja isä ovat 
stressaantuneita. Heidän tilanteensa on vai-

”Ratkaisu on 
kävellä yksin tai 

rikkoa tusina 
astioita.”
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hoshalaus ja ”lappilainen tervehdys” itsen-
sä rauhoittamisen menetelmänä, tietoinen 
kuunteleminen, itsehuoltokirja, teemedi-
taatio, kävelymeditaatio, aistien aktivointi ja 
myötätuntoharjoitus. Meillä oli sama työ-
pajatila kuin ensimmäisenä päivänä, mutta 
tunnelma oli aivan toinen. Osallistujat kes-
kittyivät ja hiljenivät harjoituksiin.

Etenimme pitkän matkan ensimmäisestä 
päivästä, jolloin osallistujat pystyivät pysäh-
tymään minuutiksi. Viimeinen kävelyme-
ditaatioharjoitus ja sen jälkeen aistien akti-
vointi kesti 20–30 minuuttia. Paikkana oli 
joutomaa Mar Eliasin pakolaisleirin vieres-
sä. Kaksi miestä laidunsi siellä lammaslau-
maa. Lapset ja lopulta lampaatkin kerään-
tyivät ihmettelemään ympärillemme. Mut-
ta harjoitus ei häiriintynyt hetkeksikään. 

Liikunta luonnossa auttoi
Mittasimme osallistujien stressin tasoa Co-
henin Perceived Stress -asteikolla työpa-
jan alkaessa, kolmannen päivän loppuessa ja 
kaksi kuukautta työpajan jälkeen. Ryhmän 
pistemäärien keskiarvo nousi ensimmäi-
sessä mittauksessa korkean stressin tasolle. 
Kolmannen työpajapäivän jälkeen ryhmän 
stressitaso oli alle keskimääräisen. Kahden 
kuukauden jälkeen se läheni taas korkeaa 
stressiä. 

Selvitimme kahden kuukauden jälkeen 
avoimilla kysymyksillä, mistä osallistujat 
kokivat saaneensa itselleen hyötyä ja ovat-

ko he hyödyntäneet oppimaansa. Yksittäi-
sistä harjoituksista mainittiin hyödyllisik-
si erityisesti hengitysharjoitukset. Yleisem-
mällä tasolla todettiin esimerkiksi: ”Opin 
arvostamaan itseäni ja arvioimaan omaa 
tilannettani”.

Useat työpajaamme osallistuneista ker-
toivat ottaneensa oppimaansa käyttöön, esi-
merkiksi hengitys- ja rentoutumisharjoi-
tukset. Jotkut mainitsivat kävelevänsä sään-
nöllisesti; yksi mainitsi erikseen kävelyme-
ditaation. Suurin osa kertoi, että he olivat 
välittäneet oppimaansa edelleen kollegoille, 
perheenjäsenille ja ystäville.

Oletamme, että pakolaisen moniongel-
mainen elämäntilanne tuottaa kumuloi-
tuvaa stressiä, jota ei enää tiedosta ja joka 
muuttuu ”normaalitilaksi”. Tämän tilan 
kohtasimme ensimmäisenä työpajapäi-
vänämme osallistujaryhmän rauhattomuu-
tena ja levottomuutena. Uudenlaisessa ym-
päristössä tuli kuitenkin mahdolliseksi ren-
toutua, kuunnella itseään ja oppia uusia 
keinoja vähentää stressin haitallisia vaiku-
tuksia. Liikunta luonnossa auttoi purka-
maan stressiä, aktivoi uudenlaisiin aistiko-
kemuksiin ja mahdollisti pysähtymisen ja 
rentoutumisen.

Mittausten mukaan käytetyillä mene-
telmillä oli toivottu vaikutus stressitasoon, 
mutta se ei ollut pysyvä, vaikka osallistu-
jat kertoivat ottaneensa oppimiaan keino-
ja käyttöön. Palautteissa tuli esiin toivo-

—
Omistamme tämän artikkelin 
sosiaalityöntekijä Sabah Hamadille 
(s. 1.7.1957) , joka kuoli 16.9.2014.

—
Kirjoittajat aloittivat vuonna 2008 Psykologien 
Sosiaalisen Vastuun Extreme Survival Team 
-hankkeen, joka edelleen kannustaa 
palestiinalaispakolaisia harrastamaan 
liikuntaa ja huolehtimaan terveydestään.

01 Kävelymeditaatio opetti 
keskittymään ja hiljentymään.

02 Luonnossa liikkuminen auttoi 
stressinsäätelyssä, rentoutumisessa 
ja rauhoittumisessa. Vuoristomaisemat
ja raitis ilma tekivät hyvää.

kea, eivätkä he osaa auttaa lapsiaan. Sosiaa-
lityöntekijänä teen kotikäyntejä, autan tätä 
perhettä ja yritän lievittää heidän stressi-
ään… Kun autan heitä, heidän tunteensa 
muuttuvat myönteisemmiksi, mutta minun 
negatiivisiksi. Koen stressiä, koska en pysty 
antamaan heille enemmän.”

Stressitekijät ovat työongelmia, jollaisia 
sosiaalityöntekijä tai psykologi voisi kokea 
Suomessakin. Selviytymistä tukevat raken-
teet vain ovat harvemmat verrattuna suo-
malaiseen työympäristöön. 

Tarinoista nousivat käsittelyyn avutto-
muuden tunteet, mutta myös somaattiset 
reaktiot, vetäytyminen ja kiukun purkautu-
minen viattomalle ihmiselle huutamisena 
tai tavaroiden rikkomisena. Myös liikunnan 
merkitys pilkahti yhdessä tarinoista: ”Rat-
kaisu on painua petiin tai kävellä yksin tai 
rikkoa tusina astioita.” 

Suurin ero suomalaisiin työpaikkaryh-
miin verrattuna oli käsittääksemme, että 
jokaisella työpajaamme osallistuneella, sa-
moin kuin heidän tukemillaan perheillä, oli 
menneisyydessään massiivisia traumaattisia 
kokemuksia. Vanhin osallistuja, Sabah Ha-
mad (57) oli jo alle 20-vuotiaana elänyt Tel 
el-Zaatarin pakolaisleirin piirityksen, pom-
mittamisen ja hävittämisen sekä sen jälkei-
sen vuosikausien sotimisen. Tuorein kaik-
kia koskenut trauma oli vajaan kahdeksan 
vuoden takaa: Israelin ja Hizbollahin väli-
nen sota koko kesän kestäneine pommituk-

sineen. Tämän traumataustan tunteminen 
auttoi meitä ymmärtämään ryhmän poik-
keuksellisen levottomuuden.

Kokemuksellista oppimista
Aloitimme työpajan Beirutissa BAS:in toi-
mintakeskuksessa Mar Eliasin pakolaislei-
rissä. Ensimmäisenä työpajapäivänä luen-
to-osuus oli suurin. Siinä käytiin läpi, mitä 
stressi on ja millaiset stressireaktiot ovat ta-
vallisia. Puhuttiin stressin hälytysmerkeis-
tä, niiden tunnistamisesta ja selviytymistä 
tukevista keinoista. Tarkoituksemme oli pi-
tää luento-osuus minimissä ja mahdollistaa 
enemmän kokemuksellista oppimista.

Stressiaiheisen teemasadutuksen jälkeen 
osallistujat tutkivat ensimmäisenä päivä-
nä kehonkartan avulla fyysisiä ja somaatti-
sia stressituntemuksiaan. Hengitysharjoitus 
oli dramaattinen kokemus, kun yksi osal-
listujista pyörtyi. Myönteistä oli, että saim-
me seurata, miten ryhmä aktivoitui nopeas-
ti toimimaan mielekkäällä tavalla. Ryhmäy-
tymistä edistimme voimapiiriharjoituksella. 
Päivän päätteeksi tehdyssä keskittymishar-
joituksessa osallistujat onnistuivat olemaan 
yhden minuutin hiljaa.

Toisena päivänä halusimme korostaa lii-
kunnan ja luontokokemuksen merkitystä 
stressinsäätelyssä, rentoutumisessa ja rau-
hoittumisessa. Siksi lähdimme patikoimaan 
Shoufin luonnonsuojelualueelle kauniisiin 
vuoristomaisemiin ja raikkaaseen ilmaan. 

Vastakohta lähtöpisteen ja määränpään vä-
lillä oli suuri. Ensimmäinen hengityshar-
joitus tehtiin Mar Eliasissa ennen bussiin 
nousua ja moni nyrpisteli sieraimiin leijuvaa 
roskakasojen hajua.

Useimmille tällainen patikkaretki oli 
uusi ja innostava kokemus. Pahimmat pai-
neet purettiin harjoituksilla, jotka nime-
simme stressihuudoksi ja stressinyrkkeilyk-
si. Hengitysharjoitukset alkoivat sujua pa-
remmin rauhallisessa luontoympäristössä 
ja ärsykkeiden vähetessä. Fyysinen liikun-
takin tuki rentoutumista. Aistit aktivoitui-
vat harjoittelemalla. Luonnon käyttäminen 
mielikuvantamisessa oli yksi toisen päivän 
tavoitteemme. 

Toinen työpajapäivämme oli varmas-
ti merkityksellisin Sabah Hamadille, joka 
halusi osallistua pitkälle edenneestä syöpä-
sairaudestaan huolimatta. Hän väsyi, muut 
auttoivat ja vahvatahtoinen nainen otti 
avun vastaan. Kolmipäiväisen työpajamme 
jälkeen Sabah kertoi Hanan Dabdoubin sa-
duttaessa: ”Uskoin olevani vielä vahva, kun 
menimme suomalaisten kanssa Shoufin 
luonnonsuojelualueelle. Siitä huolimatta vä-
syin hiukan. Mutta sain voimiani takaisin 
ja kävelin jälleen, kunnes olin kävellyt lä-
hes viisi kilometriä. Ja palasin kotiin virkis-
tyneenä, onnellisena ja rentoutuneena ihan 
kuin minulla ei olisikaan terveysongelmia.”

Kolmas päivä sisälsi runsaasti harjoituk-
sia: Push the mountain lift the sky, per-

mus aiheeseen liittyvästä lisäkoulutuksesta 
harjoituksineen. Koulutuksen lisäksi tarvit-
taisiin rakenteita, jotka auttaisivat ylläpitä-
mään stressinsäätelykeinoja. Yksi keino oli-
si säännöllinen harjoittelu vertaisryhmässä.

01 02

”Sain voimiani 
takaisin 

ja kävelin 
jälleen.”
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