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Ukrainalaisen Olga Osokinan 
nelivuotias poika pelkää kovia 
ääniä. Äkillinen kova ääni saa 
pojan tarraamaan äitiinsä ja 
pyytämään tätä piiloutumaan 
kanssaan. Donetskin kansalli-
sen lääketieteen yliopiston psy-
kologian osaston johtajana ja 
tohtorina reaktio on Osokinal-
le muutenkin tuttu. Työkseen 
hän auttaa traumatisoituneita 
lapsia ja nuoria. Nuoret ovat 
eläneet ja kokeneet kovia Itä-
Ukrainan sota-alueella.

– Nyt minulla on hoidettava-
na parisenkymmentä potilasta. 
Monet heistä käyvät vastaan-
otollani muutaman kerran vii-

kossa. Työskentelen usein 12 
tuntia päivässä, sanoo Osokina. 

Ylipitkät työpäivät saattaisi-
vat näkyä kasvoilla väsymyk-
senä, mutta Osokinan kasvot 
ovat tyynet.

– En ole ajatellut sitä, miten 
selviän jokapäiväisestä elämäs-
tä. Minä vain menen eteenpäin. 
Mutta usein samassa tilantees-
sa olevat ihmiset ikään kuin ak-
tivoivat sisällään piilevät lisäre-
surssit, joiden olemassaolosta 
ei ollut tietoa ja vain menevät 
eteenpäin. Sota on tietysti ne-
gatiivinen asia, mutta näillä 
vaaravyöhykkeillä elävistä ih-
misistä tulee siten ehkä roh-
keampia, sanoo Osokina. 

– Sota on muuttanut myös 
yhteiskunnan arvoja. Ennen 
tärkeät asiat eivät ole enää 

niin tärkeitä. Nyt ollaan iloisia 
siitä, että ollaan elossa, jatkaa 
Osokina. 

Jo kolme vuotta jatkuneen 
sodan takia työn tekeminen 
on vaikeutunut. Vuonna 2015 
lääketieteellinen koulu muutti 
pois sota-alueelta. Taakse pi-
ti jättää kaikki tietokoneet ja 
tutkimusmateriaalit. Työ alkoi 
kokonaan alusta.

– Se oli suuri shokki. Tietysti 

tutkimus kärsi, sanoo Osokina. 
Psykiatrista apua hakevat 

ne lapset ja nuoret, jotka ovat 
esimerkiksi nähneet kotinsa 
tuhoutumisen, läheisen me-
nehtymisen tai ovat joutuneet 
muuttamaan toiseen paikkaan 
joko yksin tai vanhempien 
kanssa. Tällä hetkellä Osokina 
ja hänen kollegansa kärsivät 
työntekijäpulasta, mutta kaikki 
apua tarvitsevat pyritään ot-
tamaan vastaan. Useimmiten 

ensimmäiselle vastaanotolle 
pääsee jo alle viikossa. 

– Yksi tapa hoitaa työnteki-
jäpula on muiden psykiatrien 
kouluttaminen, jotta he voivat 
työskennellä myös lasten kans-
sa. Ajatuksena on myös raken-
taa kuntoutuskeskus trauma-
tisoituneille lapsille, mutta se 
on vasta idea, sanoo Osokina. 

Osokina uskoo, että traumoja 
hoidetaan vielä jopa seuraa-
vat kymmenen vuotta. Tut-
kimusten mukaan useimmat 
ongelmat alkavat näkyä vasta 
muutama vuosi konfliktin päät-
tymisen jälkeen. Sodan jälkeen 
esimerkiksi itsemurha-ajatuk-
set saattavat kasvaa nuorten 
parissa. Sodan aikana jokainen 
päivä voi olla viimeinen, mutta 
sodan päätyttyä moni voi jäädä 
tyhjän päälle. Näin voi käydä 
erityisesti heille, joiden tiiviit 
perhesuhteet ovat hajonneet 
sodan seurauksena. 

– Tiiviit perhesuhteet ovat 
ukrainalaisille tärkeämpiä kuin 

suomalaisille. Lisäksi suoma-
laiset ovat tottuneet olemaan 
yksin. Mutta me ukrainalaiset 
olemme kyllä hyvin vahvoja, 
toteaa Osokina varmasti.
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Reformaation merkki-
vuotta juhlistava refor-
maatiorekka on saapunut 
pitkällä kierroksellaan 
Turkuun, joka on sen ai-
noa pysäkki Suomessa. 
Reformaatiorekka päi-
vystää Tuomiokirkkoto-
rilla tänään keskiviikkona 
klo 10–18 ennen kuin se 
jatkaa matkaansa Latvian 
Riiaan.

Saksalaisen Martti 
Lutherin vuonna 1517 
käynnistämä reformaa-
tio tai uskonpuhdistus on 
mullistanut Eurooppaa 
monin eri tavoin. Refor-
maatiorekka yrittää koo-
ta kyytiinsä mullistuksen 
suuruudesta edes pienen 
osan poikkeamalla kaikki-
aan 43 eri kaupungissa 19 
eri maassa keräten niissä 
reformaatiotarinoita.

Kun turnee on tehty, 
reformaatiorekka ajaa 
lopuksi Saksan Wittem-
bergiin reformaation 
maailmannäyttelyyn 
20.5.–10.9.2017.

– Reformaatiorekka on 
Saksalle hyvin tärkeä osa 
tämänkertaista reformaa-
tion merkkivuotta, kos-
ka aiemmat juhlavuodet 
ovat olleet kansallisia 
tapahtumia. Nyt tapah-
tumasta nimenomaan 
haluttiin tehdä kansain-
välinen ja hakea refor-
maatiotarinoita ympäri 
Eurooppaa, totesi Sak-
san evankelisen kirkon 
Luther-lähettiläs Mar-
got Kässmann tiistaina 
Turussa.

Turkulaiset voivat siis 
tänään kuunnella refor-
maatiorekassa tarinoita 
siitä, millaiset jäljet refor-
maatio on jättänyt hen-
gelliseen ja kulttuuriseen 
kehitykseen Suomessa ja 
muissa Euroopan maissa 

Turun arkkihiippa-
kunnan piispa Kaarlo 
Kalliala totesi tiistain 
lehdistötilaisuudessa, 
että Suomen osalta refor-
maation suurimmat tari-
nat on helppo nimetä. Ne 
tarinat liittyvät suomen 
kirjakielen isään, refor-
maattori Mikael Agrico-
laan, kansankielisyyteen 
ja lukutaitoon.

Tämän takia Suomessa 
reformaatiorekan vierai-
lun ympärille rakennetun 
tarinapäivän teema on 
Takaisin juurille.

Reformaatiorekka 
päivystää Turussa 
täynnä tarinoita
Kaikkiaan 19 maata 
kiertävä rekka on 
nähtävillä Suomessa vain 
Turussa ja Turussa vain 
tänään.

Reformaatiorekka saapui Turkuun tiistaina. Kuvas-
sa Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala ja 
Saksan evankelisen kirkon Luther-lähettiläs Margot 
Kässmann.

FAKTA

Takaisin  
juurille 15.3.

■■Reformaatiorekka 
Turun Tuomiokirkkotorilla 
klo 10–18.

■■Tarinoita kuvina -lasten 
taidenäyttelyn avajaiset 
klo 11.30–12 Tuomiokirkon 
tarkk’ampujan kappelissa.

■■Kaksipäiväinen yleisö-
seminaari Turun yliopistos-
sa aiheesta Reformaatio 
kulttuurin ja yhteiskunnan 
muokkaajana menneisyy-
dessä ja nykyään. Seminaa-
ri kokoontuu 15.3. klo 11–17 
ja 16.3. klo 9.30–16 Turun 
yliopiston luentosalissa 2.

■■Mikael Agricolan Turku 
-opaskierros klo 16–17.30. 
Lähtö Tuomiokirkon 
edestä.

■■Takaisin juurille -yh-
teisvastuukonsertti klo 18 
Tuomiokirkossa.

Turun Sanomat 

Yhteishaku yliopistoihin 
alkaa tänään keskiviik-
kona. Turun yliopistossa 
uutuutena on sosiaalitie-
teiden kandidaattitutkin-
to. Tutkinto yhdistää so-
siologian, sosiaalipolitii-
kan ja taloussosiologian 
oppiaineet.

Kandidaattitutkinnon 
voi suorittaa kolmessa 
vuodessa. Sen jälkeen 
opiskelija valitsee kol-
mesta aineesta itselleen 
yhden pääaineen maiste-
riopintoihin.

Humanistisessa tiede-
kunnassa hakukohteita 
on yhdistetty suurempiin 
kokonaisuuksiin. Arkeo-
logia, kulttuurihistoria, 
Suomen historia ja ylei-

nen historia muodostavat 
jatkossa yhden yhteisen 
hakukohteen. Myös me-
diatutkimus, musiikkitie-
de ja taidehistoria näyt-
täytyvät hakijalle yhtenä 
hakukohteena.

Syksyllä  käynnistyy 
myös toista kertaa ko-
netekniikan diplomi-
insinöörin tutkintoon 
johtava kaksivuotinen 
koulutus. Koulutuksen 
järjestävät yhteistyössä 
Turun yliopisto, Tampe-
reen teknillinen yliopis-
to, Åbo Akademi, Turun 
ammattikorkeakoulu ja 
Satakunnan ammatti-
korkeakoulu. Koulutuk-
seen hakeutuvalla pitää 
olla suoritettuna alempi 
korkeakoulututkinto.

Yhteishaku jatkuu 5. 
huhtikuuta saakka.

Turun yliopiston  
yhteishaussa 
uusi tutkinto

TS/JORI LIIMATAINEN

”Nyt ollaan iloisia siitä, että ollaan elossa”
Pitkittynyt sotatila näkyy ukrainalaisten nuorten 
mielissä usein unettomuutena ja painajaisina. 
Itä-Ukrainassa työskentelevä Olga Osokina 
tutkii, miten nuoret ja lapset voivat sota-alueella. 

FAKTA

Yhteistä projektia 

■■Olga Osokina vieraili Turun 
yliopistolla luennoimassa ukrai-
nalaisten nuorten mielentervey-
destä tiistaina. 

■■Turun yliopisto on tutkinut 
aiemmin yhdessä 15 eri maan 
kanssa globaalia mielenterve-
yttä.

■■Yliopistoa kiinnostaa miten 
vaikea traumatisoituminen väes-
tössä vaikuttaa lasten ja nuorten 
hyvinvointiin. 

■■Osokina toteuttaa Ukrainassa 
tutkimuksen siitä, miten lapset ja 
nuoret voivat sota-alueella. 

■■Tutkimus toteutetaan myös 
alueilla, joilla ei ole akuuttia sotaa. 

Olga Osokina luennoi Turun yliopistolla tiistaina.

TS/JANE ILTANEN

Esko Pihkala
Turun Sanomat

Turun Sanomien oma Rebekka 
Härkönen voitti tiistai-iltana 
Bonnierin Suuren journalisti-
palkinnon.

Yli vuosikymmenen ajan Tu-
run Sanomissa työskennelleen 
Härkösen G1-uutinen palkittiin 
MTV3:n televisioimassa palkin-
togaalassa Vuoden juttuna. 
Palkittu paljastusartikkeli Ku-
pittaan sairaalan psykiatrisen 
G1-osaston väärinkäytöksistä 
julkaistiin vuosi sitten helmi-
kuussa.

Härkönen itse uskoo raadin 

myöntäneen palkinnon hänel-
le, koska G1-uutisointi on kos-
kettanut ihmisiä.

– Aihe käsitteli puolustus-
kyvyttömiä ihmisiä, joiden 
kaltoinkohtelu ei olisi toden-
näköisesti tullut ikinä ilmi, 
ellei toimittaja olisi aiheeseen 
tarttunut, Härkönen arvelee.

Vuoden juttu -sarjan taso oli 
tänä vuonna kova. Muut ehdok-
kaat palkinnonsaajiksi olivat 
Helsingin Sanomien Susanna 
Reinboth ja Minna Passi Ja-
ri Aarnio -uutisoinnillaan ja 
Iltalehden Tommi Parkkonen 
uutisellaan Suomen Tukhol-
man suurlähettilään ahdiste-
luepäilyistä.

Härkönen myöntää, että pal-
kinto tuli hänelle yllätyksenä.

– Jari Aarnion tapaus on 
saanut niin paljon enemmän 
julkisuutta, Härkönen pohtii.

Härkösen G1-paljastus oli Tu-
run kaupungille katkera pala 
nieltäväksi.

Juttukokonaisuus kertoi, 
kuinka potilaita oli Turun kau-
pungin psykiatrisilla osastoilla 
muun muassa lääkitty tiedot-
tomiksi ja pakkoeristetty lait-
tomasti. 

Potilaita oli nöyryytetty, uh-
kailtu ja pahoinpidelty. Selväksi 
kävi myös se, että väärinkäy-
tökset olivat jatkuneet vielä 
sairaalan sisäisten selvitysten 
jälkeenkin, koska kaupunki ei 
ollut tiedottanut ongelmista 
valvontaviranomaisia.

Härkösen mukaan kulunut 
vuosi on muuttanut hänen 
omaakin käsitystään siitä, kuin-

ka paljon yksikin toimittaja 
voi joskus omalla uutisellaan 
vaikuttaa ympäröivään yhteis-
kuntaan.

– Yksittäinen toimittaja voi 
näköjään ihan oikeasti löytää 
vinkin, jota purkamalla alkaa 
löytyä suuria väärinkäytöksiä, 
joita on peitelty korkean tason 
virkamiesten toimesta, hän 
hämmästelee.

Härkösen uutisjutusta vyyhti 
alkoi purkautua. Jutun seurauk-
sena monia Kupittaan sairaalan 
käytäntöjä on muutettu ja koko 
Turun kaupungin sairaalaorga-
nisaatiota on myllätty.

– Lisäksi Valvira on toden-
nut, että juttu on vaikuttanut 
valtakunnallisestikin kaikkien 
psykiatristen hoitolaitosten 
käytäntöihin, Härkönen luet-
telee.

Härkösen mielestä voi sanoa, 
että kulunut vuosi on ollut hä-

nen urallaan täysin poikkeuk-
sellinen.

– En ole koskaan aikaisemmin 
sysännyt alkuun juttua, jonka 
seurantaan on osallistunut lä-
hes jokainen Turun Sanomien 
uutistoimituksen toimittaja. 
G1-jutussa on ollut niin mo-
nia eri vaiheita. Nyt tapaus on 
menossa käräjäoikeuteen, joten 
tämä voi helposti jatkua vielä 
kaksikin vuotta, Härkönen las-
keskelee.

Sillä välin Härkösen uurastus 
jatkuu.

– Hirveästi on ihan yhteis-
kunnallisestikin merkittäviä 
juttuaiheita jonossa, joten työt 
eivät ainakaan lopu. Toimitta-
jalla pitää olla jatkuvasti herk-
kyyttä kuunnella. Mikä tahansa 
voi olla se päivä, jolloin kaiken 
vinkkipaljouden keskeltä löytyy 
kokoluokaltaan jokin G1:een 
verrattavissa oleva aihe, Här-
könen toteaa.

TS:n Rebekka Härkönen voitti 
Suuren journalistipalkinnon
Palkintoraati valitsi Turun 
Sanomien oikeustoimittajan G1-
uutispommin Vuoden jutuksi.

FAKTA

Suuri journalisti-
palkinto 2016

■■Vuoden juttu: Rajua kaltoin-
kohtelua Kupittaalla, Rebekka 
Härkönen, Turun Sanomat.

■■Vuoden journalistinen teko: 
Kotimaan katsaus, Jani Halme.

■■Vuoden kirja: Katarina Baer, 
He olivat natseja, Teos.

■■Vuoden journalisti: Laura 
Saarikoski, Helsingin Sanomat.

Rebekka Härkönen yllättyi palkinnostaan. Muina ehdokkaina Vuoden juttu -sarjassa olivat Helsingin Sanomien Susanna Reinboth ja Minna Passi Jari Aarnio -uutisoinnillaan ja Iltalehden Tommi Parkkonen uuti-
sellaan Suomen Tukholman suurlähettilään ahdisteluepäilyistä.
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