yksilön, ryhmän kuin kansakunnan identiteettiä, ja eri kulttuureille ominaiset arvot siirtyvät sukupolvesta ja yksilöstä toiseen kielen, taiteen, uskomusten, rituaalien ja uskonnon välittämänä.
Lääkärit, psykoterapeutit, psykologit, sairaanhoitajat ja sosiaalityöntekijät kohtaavat työssään potilaita, joiden kulttuurinen
tausta poikkeaa heidän omastaan. Maahanmuuton ja pakolaisuuden lisääntymisen myötä kulttuurien kohtaaminen sairaaloissa ja
vastaanotoilla on tullut osaksi ammattiauttajien arkea.”
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– Kulttuurit ja lääketiede, Kustannus Oy Duodecim

Kulttuurien kohtaaminen ‑seminaari Valamossa 13.–15.5.2016
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
www.duodecim.ﬁ/koulutus

Saavuin Valamon luostarin pihaan
epävarmana ja kysymyksiä täynnä.
Miten täällä oikein pitää olla, olenko
pukeutunut oikealla tavalla, miten
minun tulee käyttäytyä?
Minkälai‑
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sia vanhemmat kollegat – nuo am‑
matissa toimivat lääkärit – ovat va‑
paalla? Ehkäpä he kiusaavat minua,
ensimmäisen vuoden opiskelijaa,
nauravat lääketieteelliselle tietä‑
mättömyydelleni? Puhumattakaan
toisten kaupunkien opiskelijoista.
Tällaisia olivat ajatukset jotka
pyörivät päässäni kun saavuin Va‑
lamon luostarialueelle melkein
kaksi vuotta sitten. Olin vastannut
Duodecimin lähettämään mainos‑
sähköpostiin ja hakenut opiskelija
paikkaa Valamossa järjestettyyn
seminaariin. Alkujännityksen jäl‑
keen paljastui, että vanhemmat
kollegat olivatkin oikein mukavia ja
toivottivat medisiinarin lämpimästi
joukkoonsa mukaan. Taisipa joku
tarjota luostarioluenkin. Myös mui‑
den kaupunkien opiskelijoihin oli
hienoa tutustua ja ystävystyä. Niin‑
pä myös seuraavana vuonna tuntui
itsestään selvältä lähteä mukaan.
Tämän vuoden aiheena oli Kult‑
tuurien kohtaaminen. Puhujiksi oli
saatu houkuteltua mielenkiintoisia

henkilöitä aina Elisabeth Rehniä
myöten.
Kevääseen heräävään Valamoon
saapui tuttuja kasvoja edelliseltä
vuodelta. Myös uusia, hienoja tut‑
tavuuksia syntyi yhteisen viikonlo‑
pun aikana.
Valamo sijaitsee nykyisin EteläSavossa Heinävedellä, jonne luos‑
tari ja munkit pakenivat talvisodan
aikana Laatokan saarelta. Luostarin
yhteydessä toimii Valamon opisto
joka järjestää useita erilaisia kurs‑
seja pitkin vuotta. Alueella on myös
viinitila ja viskitislaamo. Varsinaisia
munkkeja Valamossa on tällä het‑
kellä kutakuinkin kymmenen.
Majoitustilat ovat varsin askeetti‑
set, kuten luostarihotellilta voi olet‑
taakin. Ruokalan puolella sen sijaan
avautuu monta kertaa päivässä sel‑
lainen runsaudensarvi, että hoikka‑
kin medisiinari pystyisi lihottamaan
itsensä munkki Tuckin mittoihin
muutamassa viikossa. Maisemalli‑
sesti Valamo edustaa Suomen kau‑
neutta parhaimmillaan. On järveen
laskeutuvia peltoja, vanhojen kuu‑
sien muodostama tunnelmallinen
kuja luostarin pihalla ja ympärillä
metsä, jonka luontopolulla voi rau‑
hoittua arjesta.
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Valamon opisto on järjestänyt
seminaareja lääkäreille 1990-luvun
lopulta asti. Yhteiskumppanina toi‑
mi alkuun Holistisen lääketieteen
yhdistys, sitten Suomen lääketie‑
teen filosofian seura ja viimeiset
vuodet myös Duodecim on ollut
mukana.
Viikonloppumme keskeinen tee‑
ma oli ”me ja muut”. Mitä tapah‑
tuu, kun kulttuurit kohtaavat? Ket‑
kä kuuluvat meihin, keitä ovat ne
muut? Ovatko nämä rajanvedot py‑
syviä vai vaihtuvatko ne tilanteen
mukaan? Onko itäsuomalainen
kauempana länsisuomalaista kuin
helsinkiläinen roomalaista? Miltä
tuntuu olla irakilainen lääkäri Suo‑
messa, kun joudut joka päivä todis‑
tamaan pätevyytesi uudelleen?
Näimme elokuvia jotka saivat
meidät itkemään. Pieniä välähdyk‑
siä 27.1.2016
maailmasta,
jossa tulkit eivät
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tulkkaa ihmisten hätää todenmu‑
kaisesti, koska uskonto sanelee
säännöt. Kuulimme islamin ja Lähiidän historiasta. Saimme työkaluja
vieraiden kulttuurien kohtaami‑
seen. Keskustelimme ja ajattelim‑
me. Ja tietenkin pääsimme sau‑
naan jatkamaan puheenvuorojen
aiheista. Lauantai-illan kruunasi
ohjelmallinen illallinen venäläisen
keittiön herkuilla.
Tuliko meistä parempia ihmisiä
näiden ylevien pohdintojen jäl‑
keen? Muuttuiko joku suhtautumi‑
sessamme muualta tuleviin? Uskon
niin.
Ensi toukokuussa, äitienpäivää
edeltävänä viikonloppuna, Valamo
avaa ovensa jälleen Duodecimin
jäsenille. Luvassa on uusi, henkis‑
tävä, ajatuksia rikastava seminaari
hyvässä seurassa!
KARI HEVOSSAARI
TeM, LK
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