Pääkirjoitus

What used to be local
is now global
IHMISTEN MUUTTAMINEN TOISELLE PUOLELLE MAAPALLOA on entistä
helpompaa – tai ainakin oli ennen koronaepidemiaa. Ihmiset lähtevät pakon edessä tai toiveikkaina paremmasta, usein ihmissuhteen tai työn vuoksi. Myös kansainvälisesti arvostettuja suomalaisia osaajia, kuten kätilöitä
ja sairaanhoitajia, lähtee työn perässä muihin maihin.
Kulttuuri voi pitää sisällään monia asioita; se on ihmisen omassa ympäristössään opittu tapa reagoida asioihin, elää ja toimia sekä arvoja ja asenteita valintojen takana. Uuteen kulttuuriin sopeutumisen vaiheita kuvataan
usein seuraavasti: alkuinnostus, turhautuminen, hyväksyminen ja sopeutuminen.
Se, mitä tapoja on tottunut pitämään arvostettuna ja vaalittavana, saattaakin näyttäytyä uudessa asuinpaikassa arveluttavalta, kielteiseltä, jopa kriminalisoidulta. Pelko oman
kulttuurin häviämisestä saa perheet tiukentamaan lasten ja nuorten ja aivan erityisesti
tyttöjen rajoja. Sen seurauksena esim. perheen
nuori alkaa elää kahta kulttuuria – toista kotona ja toista sen ulkopuolella.

Kätilö toimii oppaana
ja kulttuurin tulkkina
kysymyksissä, joista
kysyminen julkisesti
on haastavinta.

Erityisen paljon tunteita ja ristiriitaa saattaa aiheutua seksuaalisuuteen ja
seksuaalioikeuksiin liittyvistä asioista. Naisen seksuaalioikeudet ja oikeus
päättää omasta kehosta eivät toteudu suuressa osassa maailmaa. Naisilla ei
ole aina riittävästi tietoa päätöksentekonsa tueksi. Tieto karttuu vain tiedonvälityksen avulla.
MONIKULTTUURISEN TYÖN YHTEYDESSÄ kuulee toistuvasti kahta sanontaa: “Ei mitään meistä ilman meitä” ja myös “What used to be local is
now global”. Ihmiset sovittelevat yhteen uusia tapoja olla ja elää vanhoihin totuttuihin tapoihinsa. Kotoutumisen vaade on suuri, kun uusi yhteisö selvittää tulokkaille, miten täällä meillä tavataan tehdä. Tottuminen, oppiminen, hiominen eivät tapahdu kivuttomasti.

RIIKKA KÄKELÄ-RANTALAINEN

Avainasemassa ovat kätilöt, jotka kohtaavat perheitä ja nuoria seksuaalija lisääntymisterveyden hoidon ja ohjaustilanteissa. Kätilön vastaanotolla
käsitellään tavallisimmin hyvin henkilökohtaisia ja intiimejä asioita. Kätilö toimii oppaana ja kulttuurin tulkkina kysymyksissä, joista kysyminen
julkisesti on haastavinta. Kätilö on tuttu jo omasta lähtömaasta, on mukavaa, kun uudessa kotimaassa on jo jotain tuttua. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntija – kätilö – on naisen paras kaveri myös uudessa kotimaassa.
Elokuun terveisin,

Katriina Bildjuschkin
puheenjohtaja
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