
Sinun pitää Liisa 
rentoutua. Olemme 
takaisin koulussa 
ennen kuin 
huomaatkaan. Ja 
siinä kohdassa 
minusta tulee 

Tämän kirjan on luonut nuorille Jill Hosey ja nuorten 
toimikunta Maailmanlaajuisen lasten EMDR allianssin 
kanssa Covid-19 kriisin aikana. Tämän lyhyen 
sarjakuvan tarkoituksena on antaa voimavaroja ja 
tarjota informaatiota, kuinka selviytyä kaikista 
vaikeuksista, joita voi nousta esiin tänä 
arvaamattomana aikana. 

Olen niin 
onnellinen! 
Koeviikko on 
tulossa, enkä 
ollut yhtään 
valmistautunut 
siihen! 

Ihan sama! 
Tulen 
tylsistymään 
ilman 
koulua. 

Ihan sama? Älä 
naurata! Milloin 
tulemme takaisin? 
Ja mitä tapahtuu 
meidän opinnoille? 
Ja mitä opettaja 
mahtoi tarkoittaa, 
että pysytään 
yhteydessä? 

Miksi Sari on ok tämän 
asian kanssa? Ja miksi 
Jaanaan se ei näytä 
vaikuttavan? Ja miksi 
minä olen niin .... 

0 
0 

En ymmärrä 
miksi tämä 
on niin iso 
asia. Mehän 
saamme 
tauon? 

... ja nyt oppilaat, emme ole 
varmoja, milloin palaamme 
luokkaan, mutta pysytään 
yhteydessä saadaksenne 
lisätietoa. Tämä on kaikkien 
turvaksi. 

Ajattele sitä 
Liisa. Me 
voidaan 
nukkua 
pitkään, 
hengailla 
ulkona ja 
tehdä mitä 
halutaan! 

Mutta kuinka 
pitkään? Ja 
mitä, jos joku 
meistä 
sairastuu? 
Tämä tuntuu 
aivan 
hirveälle. 

Jillian Hosey



Muutamaa minuuttia myöhemmin Liisa saapuu hänen 
pysäkilleen ja hyvästelee Sarin ja Jaanan; hänen 
päänsä on silti täynnä kaaosta ja hämmennystä. Tämä 
ei ole Liisalle uusi tunne, mutta hän ei ole koskaan 
tuntenut sitä aiemmin näin voimakkaana. 

Sehän se on! Olen 
huolestunut. Mutta 
olen myös 
peloissani. Ja olen 
myös hämmentynyt. 

0 
0 
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: hänen olla : 
: ja puhutaan : 
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hmm .. 
meidän 
pitäisi 
puhua 
tästä. 
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Ehkä 
myöhemmin. 
Menen nyt 
huoneeseeni. 

Koulu keskeytettiin 
tänään. Tämän viruksen 
takia. En tiedä milloin 
menemme takaisin. 
Minulla on juuri niin 
paljon asioita 
mielessäni. 

Aah, kyllä, me 
kuulimme siitä 
uutisista ja vielä ei 
ole loppua 
näkyvissä. Haluatko 
puhua siitä? 

Gizmo, en tiedä mitä tämä 
on. Tämä kaikki on niin 
uuvuttavaa. Ja he haluavat 
puhua siitä. Otetaan tirsat. 
En kestä tätä ja haluan 
saada sen pois päältäni. 

□□ 
□□ 

i□□ 
□□ 
□□ 

Liisa, 
mikä hätänä? 
Sinun kasvosi 

näyttävät 
niin ... 

Ummistan silmäni vain 
hetkeksi. ja ehkä kun 
herään, universumi on 
selvittänyt tämän 
sotkun .... zzz ... 

lokka ilta 
tai 

stuneelta ... 



Olen Tiina, sinun sisäinen 
supersankari. Ja me 
olemme sisällä sinun 
unessa, minne minä tulin 
tervehtimään sinua. 

Me elämme nyt vaikeaa 
ajanjaksoa ja voi olla 
vaikeaa tietää miten 
selvitä kaiken paniikin ja 
tuntemattoman kanssa 
tässä Kerona ajanjaksona. 

... hetkeä myöhemmin ... 

Kerona ajanjakso? 
Aah ... tarkoitat 
varmaan 
Kerona-virusta? Se 
virus sotkee elämäni. 

Sanoisinko, että olen viisas auttaja, joka 
tarjoaa sinulle hyödyllistä tietoa tänä 
vaikeana aikana. Sinä mainitsit 
uuvuttavuudelta ja ylivoimaiselta tuntuvat 
tunteet, joten tässä minä olen tarjoamassa 
vaihtoehtoja niiden sammuttamiseen tai 
pois kääntämiseen tänä vaikeana ja 
musertavana aikana. 

Et ole yksin sen tunteen kanssa, että 
Kerona-virus sotkee sinun elämäsi. Olemme 
tehneet jo niin monia muutoksia elämäämme ja 
milloin, me emme tiedä tämä loppuu tai muuttuu 
uudelleen, tai olemme uudelleen kasvokkain 
epävarmuuden tai ylivoimaiselta tuntuvien 
tunteiden kanssa ja me voimme tuntea, että 
meidän elämä on ihan sekaisin tämän takia. 



Ja kun tunnemme, että meidän elämä on 
sekaisin, meidän mieli ja keho astuu 
suojaamaan meitä stressiltä. Kuulin, että 
sinun strategia tällä kertaa oli vältellä ja 
sammuttaa nuo tunteet. Tiedän jotain 
välttelystä ja sammuttamisesta. Tiedän 
myös vaihtoehtoisia tapoja, jotka voivat 
olla tehokkaimpia, kuin asioiden väittely. 

Voin opettaa sinulle, kuinka 
hidastetaan ja vähennetään 
omia sisäisiä tuntemuksia 
sen sijaan, että väittelisit 
niitä stressaantuneena. 

Minä voin auttaa siinä asiassa. 
Itseasiassa, tämä on yksi 
minun salainen ase viisaana 
auttajana, jakaa tietoa ja 
informaatiota. Kun olemme 
aseistettu tiedolla ja 
informaatiolla, me voidaan 
oppia ajattelemaan ja 
tuntemaa samanaikaisesti, 
ilman välttelyä ja tunteiden 
sammuttamista. 

Ymmärrän, miksi 
tieto on tärkeää, 
mutta miksi 
ajatella ja tuntea 
samanaikaisesti? 

Ihanko totta? Mitä sinä tiedät? 
Ystäväni Sari ja Jaana eivät 
tunne samoin kuin minä. He 
ovat onnellisia tai eivät välitä. 
Se on hyvin hämmentävää 
minulle. Minä en voi edes .... 

Sait huomioni. Yleensä nukkumaan 
meneminen saa ne loppumaan, mutta nyt 
minulla on tunne, ettei ne ole poistuneet 
herättyäni. Isäni sanoo aina, että nuku 
tunteesi pois, mutta se ei auta, mutta en 
tiedä mitä muutakaan voisin tehdä. Kun en 
tiedä, mitä Kerona-viruksen kanssa tulee 
tapahtumaan ... se on ... aivan liikaa. 

Erittäin hyvä kysymys. On tärkeää, 
että sallimme sisäisten viestiemme 
vierailla, kun he tulevat näkyviin, 
tunteet, ajatukset ja kehon reaktiot. 
Jos emme, niin on riski, että viestit 
jumittuvat ja jäätyvät sisällemme, 
lyöden kapuloita rattaisiin. 

Voi olla hyvin hämmentävää, kun muilla 
on erilaisia tuntemuksia samasta 
tilanteesta. Minä tulin luoksesi 
jakaakseni joitain auttavia ajatuksia 
tukeakseni sinua tänä vaikeana aikana. 
Voit jakaa nämä asiat myös ystäviesi 
kanssa, vaikka he tuntevat eri tavoin 
kuin sinä. 

Minulla on kysymys, mikä tämä virus 
oikein on? Enkä ymmärrä mitä 
sisälläni tapahtuu ja mitä voin tehdä! 
Tuntuu, että tämä kaikki on aivan 
liika. Yleensä tapaan ystäviäni ja 
juttelen heidän kanssaan asioista, 
mutta nyt en voi tehdä edes tätä! 

Kun jätämme sisäiset 
tuntemukset huomioimatta, 
niiden viestit voivat alkaa nousta 
esiin myöhemmin 
epämiellyttävinä tuntemuksina, 
jolloin ne saavat meidän 
huomion. 



Hmm ... tarkoitatko, että jos 
yritän olla välittämättä tai 
työnnän tunteeni syrjään, ne 
voivat ilmaantua takaisin, 
koska niillä on minulle jokin 
viesti? 

Saadessamme tämän tiedon voimme löytää oman 
viisauden ja vaihtoehtoja. 

Naputtelemalla pääsemme sisälle siihen, 
mikä meitä häiritsee ja antaa aivoille ja 
keholle mahdollisuuden rauhoittua, jotta ne 
eivät jää sisällemme jumiin. Tämä auttaa 
meitä myös rakentamaan sisäiset 
turvallisuuden rakenteet, vaikka 
ulkopuolinen elämä ei tuntuisi turvalliselta. 

"Ok! Ensinnäkin - rakennetaan haarniska tiedolle ja 
psyykkiselle turvallisuudelle." 

Kerona-virus tai Covid-19, on virus, joka voi 
tarttua ihmiseltä ihmiselle, jos olemme liian lähellä 
toisiamme. Tämän vuoksi meidän tarvitsee pitää 
etäisyyttä muihin ihmisiin. On hyvin tärkeää, että 
ymmärrämme, miten virus leviää, kuinka voimme 
sen saada ja miten voimme rakentaa sisäistä ja 
ulkoista turvallisuutta. 

Kyllä! Meidän tunteilla, ajatuksilla ja 
kehon reaktioilla on tärkeää tietoa 
meille. Ja kun me kuulemme nämä 
viestit, voimme saada apua muilta ja 
löytää keinoja tukea itseämme! 

Rakentaessamme sisäisiä turvallisuuden 
rakenteita, tulemme niihin asioihin, joita 
voimme kontrolloida ja laittaa järjestykseen 
ja löytää sisäisiä rauhallisuuden hetkiä, vaikka 
kaikki ulkopuolella tuntuisi ja vaikuttaisi 
kontrolloimattomalta . 

"Opp 
turva 

· 
unne auttaa meitä ymmärtämään, 
mme mahdollisuuksia saada virus." 

Mutta liiallinen informaatio voi 
ylikuormittaa meitä ja ruokkia 
pelkojamme. Valitse siis 1 tai 2 
luotettavaa informaation lähdettä 
ja katso ne 1-2 kertaa päivässä 
välttyäksesi ylikuormittumiselta. 

Kerona-virus voi toimia myös laukaisijana, 
joka muistuttaa meidän aiemmasta 
elämänjaksosta, jolloin meillä oli vaikeita 
tunteita, epämiellyttäviä ajatuksia tai 
pelottavia kokemuksia, tai tuntemuksia, 
joihin emme voineet vaikuttaa. 

Okei, ymmärrän. Uskon, 
että tästä on apua. En voi 
nähdä ystäviäni, mennä 
kirjastoon tai hengai/la 
kaupungilla. En tiedä mitä 
voin tehdä. 

Okei, olen huomannut, 
että jotkut ihmiset 
katsovat uutisia koko 
päivän. Se ei varmasti ole 
erityisen hyödyllistä. 



Yksi tapa pysyä psyykkisesti turvassa on pestä 
käsiämme samalla, kun laulamme meidän 
lempilaulua 20 sekunnin ajan! On myös 
tärkeätä niistää tai yskiä hihaan, eikä koskettaa 
kasvoja ja varmistaa, että puhdistamme paikat, 
joihin olemme koskeneet. Voimme myös 
kertoa, että pidämme etäisyyttä toisiimme nyt, 
jotta virus ei tarttuisi. 

Haluan sinun tietävän, että on täysin normaalia, 
että tällaisia tunteita nousee esille. Tunteet ovat 
viestejä, jotka vierailevat ja jakavat meille 
tärkeää tietoa, myös silloinkin, kun ne tuntuvat 
epämukavilta. Tunteet täytyy kuulla ja tuntea 
kokonaisuudessaan, muuten ne voivat jäädä 
sisällemme loukkuun. Kohdatessamme 
tunteemme, me voimme työstää niitä 
pienemmäksi ja pystymme hallitsemaan niitä. 

Me voimme myös huomata hämmentävien 
ajatusten vierailevan luonamme. Ne voivat 
olla hyvin vangitsevia, mutta voimme olla 
myös uteliaita, mitä ne yrittävät meille 
kertoa. Ehkä ne yrittävät auttaa ja suojella 
meitä. Ehkä ne ovat vanhoja ajatuksia, jotka 
palaavat luoksemme. Mitä ajatuksia sinä 
huomaat tänä vaikeana aikana? 

Kun meillä on suunnitelma, miten saamme 
tarvittavan tiedon ja kuinka usein, meidän 
tarvitsee harjoitella psyykkistä turvallisuutta. 
Me voimme alkaa tarkastella tunteita, ajatuksia 
ja kehon reaktioita. Hyvin paljon 
epämääräisyyttä voi olla hyvin vaikuttavaa. 
Ollessamme eristyksissä kavereistamme se voi 
tuntua yksinäiseltä ja kamalalta. 

OMG! JEE! Minun aivoni alkavat 
ajatella: "En ole turvassa! Jotain pahaa 
tulee tapahtumaan! Minun perheeni 
voi sairastua!" Ja sitten minun vatsani 
tuntuu raskaalta ja solmussa olevalta 
ja päässäni alkaa jyskytys. 

Kyllä! Minun sisälläni on 
paljon eri tunteita. Yhdessä 
hetkessä olen huolestunut, 
yhtenä hetkenä olen 
yksinäinen ja tämä kaikki saa 
minut hämmennyksiin. 

mmeko löytää hieman lempeyt 
ä meidän sisäisiin tunteisiin - sek· 
ihin, niin epämukaviin kuin mukav 
Auttaisi paljon, ikävien tunteiden 
sa, mikäli löydämme lempeyttä ni 

Liisa, sinä huomaat kuinka sinun tunteesi, 
ajatuksesi ja kehon reaktiot usein 
vierailevat yhdessä. Keho myös lähettää 
viestejä, jotka tulevat vierailulle. Joskus 
meidän kehon viestit eivät tunnu mukavilta. 
Mutta on hyvin tärkeä kuulla ne viestit. 
Mietin, voitaisiinko lähteä yhdessä 
tutkimaan kehosta tulevia viestejä, joita 
keho yrittää sinulle lähettää? 



Okei, ymmärrän. On tärkeätä 
kuunnella tunteiden, ajatusten ja 
kehosta tulevia viestejä. Ja jos me 
emme kuuntele, ne tulevat 
myöhemmin meitä muistuttamaan. 
Ehkä jopa kovempana ja 
epämukavimpina. Mutta mitä sitten? 

Tämä mielikuva tuo lämpimän ja pörröisen tunteen 
sydämeeni. Mikä mielikuva se on sinulla? 

Minulla on ranta, jossa olen ystävien 
kanssa. Menemme sinne joka kesä ja 
rakastan hiekan tunnetta jalkojeni 
alla ja auringon lämpöä kasvoillani. 
Se saa minut tuntemaan 
rauhallisuutta sisälläni. 

Perhoshalaus ja mielikuva rauhallisesta 
paikasta auttaa kehoamme 
rauhoittumaan myös. Mutta liike voi 
myös laukaista jumiin jääneitä 
jännityksiä ja rentoutusharjoitukse t 
voivat auttaa kehoamme 
rentoutumaan. Mikä on sinun lempi 
keinosi liikkua tai rentouttaa kehosi? 

Hyvä kysymys! Nyt puhutaankin 
siitä, mitä voidaan tehdä meidän 
tunteille, ajatuksille ja keholle sen 
jälkeen, kun ollaan kuultu niillä olevan 
viestejä, jotka ne haluavat meille 
jakaa. 

Silloin kun meidän ajatukset ovat hämmentäviä ja 
sekavia, meidän tunteista kasvaa isoja, voimme 
käyttää myös perhoshalausta. 

Tehdessämme perhoshalausta ristimme kädet 
rinnalle, kumpikin käsi vastakkaiselle olkapäälle. 
Ihan kuin antaisimme itsellemme halauksen. 
Tehdessämme tämän voimme ajatella meidän 
ihanaa ja rauhallista paikkaa ja kevyesti ja 
rauhallisesti taputtaa vuorotellen käsillä 
olkapäitämme. Kokeile! Huomaatko, että asiat ikään 
kuin hidastuisivat? 

Minä rakastan käyttää 
joogaa rentoutuskeinona! 
Joku kertoi minulle, että 
joogatunteja voi tehdä 
netissä, vaikka yhtenä 
ryhmänä kavereideni kanssa. 

"Ensin meidän tarvitsee nimetä tunne mikä meillä on ja 
meidän pitää vierailla niissä tunteissa. Näin voimme 
löytää keinoja, joilla auttaa itseämme ... " 

Yhtenä keinona on luoda sisäinen 
mielikuva hiljaisesta ja rauhallisesta 
paikasta, joka tuo meille levollisen olon 
sydämeen. Minulla se on järvi, missä 
voin kuulla laineiden liplatusta ja 
haistaa raikkaan ilman tuoksua. 

Rakastan myös katoa TikTok 
tanssivideoita. Sitten tanssin 
samoja tansseja ja se auttaa 
minun kehoani liikkumaan 
ympäriinsä. Huomaan hartioiden 
olevan paljon rennompia sen 
jälkeen. Joskus jopa laulan 
mukana ja se tuntuu kivalta! 



Kaverini Sari on myös opettanut 
minulle syvähengitystä ja 
hymisemistä sillä välin, kun 
makaan paikallani. Ensin 
ajattelin, ettei se voisi koskaan 
toimia. Lopulta kuitenkin yllätyin, 
koska tunsin oloni rauhalliseksi 
jälkikäteen. 

Minä vietän aikaa halailemalla 
lemmikkiäni. Se auttaa minua 
tuntemaan yhteyttä, enkä tunne 
yksinäisyyttä, varsinkin tänä 
aikana, jolloin meidän on 
käsketty pysyä kaukana 
toisistamme ja toisten 
kosketuksesta etäällä. 

Wow Tiina! Minusta tuntuu, 
että ymmärrän paremmin, 
mitä sisälläni tapahtuu ja 
näen erilaisia vaihtoehtoja. 
Sinä ja ystäväsi näemmä 
tiedätte näistä paljon. 

Nämä ovat uskomattomia tapoja, 
jotka antavat meille kontrollin 
tunteen, kun kaikki muu tuntuu 
epävarmalta ja tuntemattomalta. 
Tässä myös muutama vinkki minun 
ystäviltä, jotta voit löytää oman 
voimasi näinä vaikeina ja epävarmoina 
aikoina! 

Minä vietän aikaa puhumalla ja 
pelaamalla pelejä perheenjäsenten 
kesken. Me asutaan samassa 
talossa ja pysytään sisällä, joten 
me keitetään teetä ja pelataan 
lautapelejä. 

Täällä me olemme, milloin 
tahansa sinä Liisa meitä 
tarvitset. Sinun tarvitsee 
ainoastaan katsoa sisällesi 
ja löydät sieltä kaikki 
nämä uskomattomat 
viisaudet, jotka 
sinussa elää. 

Kiitos ... joo ... Olen 
väsynyt ... kaikki 
ovat rentoina. 
Minun pitää kertoa 
Sarille ja Jaanalle. 
He voi-vat .... zzz .... 

Tunnen oloni yksinäiseksi, kun en pysty 
näkemään ystäviäni ja rakkaitani, jotka asuvat 
kaukana. Soitamme videopuheluita päivittäin ja 
se auttaa siihen, etten tunne oloani niin 
yksinäiseksi. Vietetään aikaa kertomalla vitsejä ja 
nauramme paljon, ei sille mitä maailmassa 
tapahtuu, mutta yritetään löytää kevyempiä 
asioita, joista puhua ja tämä auttaa minua paljon. 

Minä soitan Nuorten auttavaan 
puhelimeen, mikäli tarvitsen ekstra tukea. 
Asun Suomessa, joten voin soittaa Nuorten 
auttavaan puhelimeen. Minulla ei ole paljon 
ihmisiä elämässäni, joille voisin puhua, 
joten minua auttaa, kun tiedän, että on 
paikka, johon voin soittaa ja puhua, jos 
haluan. 

Liisa alkoi herätä päiväuniltaan ja huomasi tuntevansa 
olonsa paremmaksi. Hänen kehonsa oli kevyempi, 
hänen ajatuksensa eivät olleet raskaat ja hänen 
sydämessään oli toivon tunnetta. 



Gizmo! Nouse ylös! Sain juuri 
tärkeää tietoa uneni kautta. 
Soitetaan Jaanalle ja Sarille ja 
sovitaan videopuhelu aika. 
Ja sitten juttelen äidin ja isän 
kanssa. 

Muista, olemme kaikki tässä yhdessä. Sinä 
et ole yksin. Yhdessä voimme jakaa keinoja 
ja löytää rakkauden voimaa itsestämme ja 
muista. Ei väliä, kuinka kaukana 
toisistamme olemme. Päästäksemme 
lävitse epämiellyttävän ajanjakson, vaikeat 
hetket voivat olla myös alku jollekin 
kauniille muutokselle ja yhteistyölle. 

Yhdessä olemme parempia ja vahvempia, kun rakkaus 
on suurin voima kaikista. 
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