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Teksti Hanna Jensen Kuvat Heidi Strengell

Henkilö  Carita Hellsten

Ikävä  
villasukka- 
 päiviä
Terapeutti Carita Hellstenin kulunut on vuosi 
on ollut raskas. Sen aikana hän on kirjoittanut 
miehensä kanssa kirjan levollisuudesta.  
Nyt hän toivoo, että villasukkapäivien 
levollisuus palaisi hänenkin elämäänsä.
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M
uistatteko villasukkapäivät? Tera-
peutit Carita ja Tommy Hellsten 
lanseerasivat muutama vuosi sitten 
termin, jota heidän kirjojensa lukijat 
rakastavat. Villasukkapäivät. Päivät, 
jolloin puetaan jo aamusta villasukat 
jalkaan eikä tehdä mitään järkevää. 

Nollataan aivot, levätään, nautitaan.
Nyt psykosynteesiterapeutti ja kuva- ja symbolitera-

peutti Carita Hellstenillä on ikävä villasukkapäiviä. Hän 
istuu kauniin sipoolaisen puutalon terapiahuoneessa,  
jonka pöydällä palaa kynttilä ja nurkkauksessa on 
maalaus teline ja maalipulloja.

Talossa kaikki on harmonista ja kaunista. Carita  
Hellstenillä on vahva kauneudenkaipuu, joka näkyy siis-
teytenä ja maanläheisinä väreinä

Takana on raskas vuosi. Carita ei ole voinut pitää mie-
hensä kanssa villasukkapäiviä pitkään aikaan, sillä yrityk-
sen toiminnassa on ollut vuoden aikana haasteita. Hell-
stenit ovat käyneet läpi epäonnistuneen yritysoston, jon-
ka seurauksena he ovat joutuneet jopa miettimään, onko 
luovuttava kodista. Haastava vuosi on vaikuttanut myös 
parisuhteeseen.

Silti Carita istuu ihmeellisen levollisena.

Pettymysten sarja
Hellstenien kotitalo ja sen vieressä sijaitseva puinen kou-
lutuskeskus sijaitsevat kukkulalla Sipoossa. Talojen pihal-
ta aukeaa maalaismaisema alas pellolle ja metsään, naa-
purien puutaloihin ja kaartelevalle kylätielle. Täällä voi-
taisiin kuvata mikä tahansa idyllinen elokuva.

Juuri täällä Carita haluaa asua. Hänelle on tärkeää, et-
tä häntä ympäröivät korkea taivas, linnut ja maaseudun 
tuoksut. Juuri täällä Carita on tänä vuonna miettinyt, 
mitä  hyvää vaikeuksista voi syntyä.

Samalla, kun yrityksessä on järjestetty asioita kun-
toon, Carita ja Tommy ovat kirjoittaneet vuoropuhelu-
na uuden kirjan, Levollisuuden kirjan, jossa he keskus-
televat me-muodossa ihmisen levollisuutta häiritsevistä 
asioista.

Nyt Carita puhuu minä-muodossa.
– Voimat olivat mennä tämän vuoden aikana. Raskain-

ta oli, kun meitä kohtasi niin monta isoa pettymystä, kun 
asiat menivät yksi kerrallaan pieleen. Jouduimme teke-
mään egomme kanssa kovaa työtä. Saimme kuitenkin yri-
tykseen ulkopuolista apua, mikä auttoi meitä.

Yrityksen paineet vaikuttivat myös suhteeseen.
– Kyseessä ei ollut avioliittokriisi, vaikka luonnollises-

ti tilanne vaikutti suhteeseemme. Olemme olleet ystäviä 
koko tiukan vaiheen ajan ja halunneet toisillemme hyvää. 
Mutta se ei ole ollut helppoa. Ainainen väsymys, ajoittai-
set näkemyserot ja se, ettei ehdi tehdä yhdessä tai ystä-
vien kanssa mitään mukavaa, kiristävät tunnelmaa. Me 
olemme paiskineet töitä ja yrittäneet selvitä tilanteesta.

Carita ei kaunistele tilannetta. Miksi kaunistelisikaan? 
Jokainen yrittäjä tietää, miten vaikeaa yrittäminen voi 
välillä olla. Carita Hellstenille parisuhteen dynamiikan 

vaihdokset eivät myöskään ole tabuja. Hän on terapeutti, 
joka auttaa samanlaisissa tilanteissa olevia.

Carita ei siis säikähtänyt sitä, että parisuhteessa on 
joutunut tekemään uudenlaista työtä.

– Olisi enemmänkin ihmeellistä, jos parisuhteessa ei ta-
pahtuisi koskaan käänteitä. Ajattelemme Tommyn kanssa 
niin, että jos eteen tulee ongelma, mietimme sitä yhdessä 
ja puntaroimme, mitä uutta siitä välillemme syntyy. Mi-
kään ei ole pysyvää. Ei edes se, millainen pari suhde on.

Haluan jotain omaa
Joka aamu, kun Tommy Hellsten herää, hän pitää pienen 
mietiskelyhetken. Se on rauhoittumista, jonka aikana S 

Ikä: 57
Asuinpaikka: Sipoo
Perhe: mies, kolme aikuista lasta perheineen, miehen aikuiset lapset
Työ: psykosynteesiterapeutti, kuva- ja symboliterapeuttiAarteet: lapsenlapset, perhe, yksinoleminen,  puutarha ja saaristo
Parhaat opettajani: kuria pitävät
Rauhoitun, kun... teen puutarhatöitä.
Uskon... Jumalaan ja ihmiseen.
Omasta mielestäni... haavoissamme on vastaus elämämme tarkoitukseen.

Carita Hellsten

” Raskainta oli, 
kun meitä kohtasi 
niin monta isoa 
 pettymystä, kun 
asiat menivät yksi 
 kerrallaan pieleen.”

❶ Carita maalaa tunteensa ulos.  ❷ Täällä Carita maalasi uudessa kirjassa mainitun ”sisäisen hämähäkin”, joka kutoo negatiivisia ajatuksia yhteen.  
❸ Kun Carita ja Tommy lanseerasivat villasukkapäivät, he alkoivat saada villasukkapaketteja ympäri Suomea. ❹ Caritalla on työhuoneessaan oma virtahepo. 
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tään kaiken turhan pois. Sehän alkoi, totta vie, kuulostaa 
kiinnostavalta!

Juuri ennen kuin Carita ja Tommy lähtivät Lanza-
roten-matkalle tämän kevään huhtikuussa, yrityksen nu-
merot näyttivät jo selkeätä nousua. Carita oli ehtinyt jo 
tottua ajatukseen pienestä villasukkaelämästä. 

– Pakko myöntää, niin absurdia kuin se onkin, että 
mielessäni välähti hetken myös pettymys, hän sanoo ja 
hymyilee.

Saa kirpaista
Pitää olla yhteydessä omiin tunteisiin – ja voimakkaasti. 
Carita Hellstenin ote elämään on selkeä.

Ei ole tarpeen olla kuin ”levitoiva munkki”, jolle mi-
kään ei tunnu missään. Saa tuntua. Pitää tuntua. Voimak-
kaat tunnereaktiot ovat sallittuja.

Vaikka hän onkin opetellut ja tavoitellut nyt levolli-
suutta ja hyvänlaista huolettomuutta, hän antaa itselleen 
luvan vieläkin pelätä. Sekin on tietynlaista levollisuutta, 
että uskaltaa kohdata tunteensa ja antaa niiden tehdä teh-
tävänsä.

– Kyse ei ole siitä, etteikö näitä hankalia tunteita saisi 
olla. Kyse on siitä, miten kohtaan ne, hän selittää.

Tämän vuoden jälkeen hän on joutunut vetämään uu-
denlaisia rajoja työn tekemiselle. Hänen on oltava vielä 
tarkempi työaikojen kanssa, jotta hän ei menettäisi enää 
yhteyttä itseensä, kuten tänä vuonna tapahtui muutaman 
kerran. Hän ei halua enää, että ystävät ja kaikki kiva jää 
elämästä sivuun. Eikä hän myöskään halua tehdä kaikkea 
kivaa ihan vimmatusti, nauttimatta.

Carita uskaltaa luottaa siihen, että mitä tahansa voi 
tapahtua, mutta ”elämän prosessi” vie eteenpäin. Hän, 
jos joku, sen tietää. Hän on kokenut avioeron. Ja yrittäjä-
kriisin.

Hän on menettänyt kaksi lasta.
Kun Carita oli 23-vuotias, hänen toinen poikansa kuoli  

viiden päivän ikäisenä aortan ahtauteen. Tämän jälkeen 
hän synnytti terveen pojan. 29-vuotiaana Carita oli jäl-
leen raskaana, mutta tytär kuoli kohtuun kahdeksannella 
raskauskuukaudella. Seuraavana vuonna Caritalle syntyi 
tyttö, jolla oli jälleen aorttavika. Tytär leikattiin, ja hän 
on nyt terve.

Carita on vuosien saatossa opetellut hyväksymään ta-
pahtumat.

– Ne ovat osa minua. Tapahtuneet ovat muokanneet 
minut siksi ihmiseksi, joka olen nyt. Surua on ollut paljon, 
mutta näistä haavoista on enää arvet jäljellä, Carita sanoo.

Villasukat takaisin
Tänä kesänä Carita ja Tommy lähtevät taas merelle purje-
veneellään. Vielä talvella he suunnittelivat lähtevänsä 
Gotlantiin.

Nyt, raskaan talven jälkeen, he ovat keventäneet suun-
nitelmaansa. He purjehtivatkin Porvoon, Loviisan ja Kot-
kan seuduilla, kotivesillään, joilta voi helposti piipahtaa 
kotona käymään. He voivat palata katsomaan pioneja, jot-

ka ovat aina aikaisemmin kukkineet silloin, kun Carita ei 
ole ollut kotona.

Carita ei odota, että kesä olisi voimaannuttava. Hän ei 
ajattele niin.

– Ajatus kesästä tuntuu vain hyvältä. Se on juuri sellai-
nen kuin se sitten on.

Ehkä siihen mahtuu taas muutama villasukkapäivä. M

Carita ja Tommy Hellstenin Levollisuuden kirja (Kirjapaja) ilmestyi huhtikuussa.

LISÄTIETOA:
ihminentavattavissa.fi • psykosyntes.fi/fi/psykosynteesi.php

Minuun eniten 
vaikuttaneet 
teokset:  
Clarissa Pinko Estésin 
Women who run with 
the wolves, Tommy 
Hellstenin Saat sen 
mistä luovut, Eckhart 
Tollen A New Earth

Omat teokset:  
Lähelle on pitkä matka 
(Kirjapaja 2004), 
Virtaus ja vastarinta 
(Kirjapaja 2007), 
Levollisuuden kirja 
(2013)

Kotisivu:  
ihminentavattavissa.fi

Kun Carita oli  
elänyt kolme vuotta 
Tommy  Hellstenin 
maailmaa, hän halusi 
elämäänsä muutakin, 
jotain omaa.

on tarkoitus saada yhteys itseensä. Carita ei mietiskele aa-
muisin, vaan hän haluaa pysähtyä keskellä päivää hetkek-
si ja hengittää.

Näistä mietiskelyhetkien ja Tommy Hellstenin Twit-
ter-mietelauseiden pohjalta syntyi kirja, jota Hellstenit 
kirjoittivat pitkin vuotta, loppuosan Fuerteventuralla Es-
panjassa talvella.

Carita Hellsten on erikoistunut psykosynteesitera-
piaan. Terapiamuodon kehitti Sigmund Freudin oppilas, 
italialainen Roberto Assagioli, josta piti tulla Freudin 
seuraaja. Assagioli ei kuitenkaan halunnut Suomen psy-
kosynteesi -yhdistyksen mukaan Freudin tavoin keskittyä 
pelkästään ihmisessä olevaan ahdistukseen, masennuk-
seen tai muihin häiriöihin vaan myös siihen, mikä ihmi-
sessä on tervettä. Hän uskoi, etteivät häiriöt olleet aina 
”sairautta” vaan merkki ihmisen pyrkimyksistä löytää elä-
mälleen syvempi tarkoitus.

Carita innostui tästä.
Vuonna 2003, kun hän oli asunut kolme vuotta Tom-

my Hellstenin talossa, tehnyt töitä Tommy Hellstenille ja 
elänyt Tommy Hellstenin maailmaa, hänestä tuntui, että 
hän halusi elämäänsä muutakin, jotain omaa. Hän näki 
Hufvudstadsbladetissa ilmoituksen ruotsinkielisestä psy-
kosynteesiterapeuttikoulutuksesta ja ilmoittautui.

Hän kouluttautui neljän vuoden ajan terapeutiksi, joka 
Assagiolin oppien mukaan auttaisi ihmisiä ymmärtämään 
luovien ja konkreettisten tekniikoiden avulla, miten elä-
mästä tulee parempaa ja miten jokainen voi itse auttaa it-
seään.

Konkreettisia tekniikoita ovat esimerkiksi ohjattu 
visua lisointi, hahmoharjoitukset ja kuvatyöskentely. 

– Sitä, mitä ihminen oikeasti, itse haluaa, on mahdol-
lista harjoitella, Carita sanoo.

Voi sitä häpeän määrää!
Nuorena Carita oli se, jolla oli aina huono omatunto teke-
misistään. Hän oli aina huolissaan. Hän häpesi siitä, ettei 
ollut riittävän hyvä. Tämän tosiasian kanssa hän joutui te-
kemään töitä vuosia. Häpeä näyttäytyi vahvana kontrollin 
tarpeena, eikä sellainen elämä ollut levollista.

Olen oivaltanut, ettei huolehtiminen ratkaise yhtään on-
gelmaa, ainoastaan pilaa olemiseni tässä ja nyt, Carita kir-
joittaa uudessa kirjassaan.

Kun Caritalle tuli tarpeeksi ikää, hän uskalsi huoma-
ta, että hän oli noussut elämässään olleista vastoinkäy-

misistä kerta toisensa jälkeen jaloilleen. Hän oli selvin-
nyt aina.

Hän alkoi luottaa selviämiseen ja uskalsi antaa häpeän 
ja masennuksen tulla. Mutta edes hän ei ollut valmistau-
tunut siihen, mitä kolmisen vuotta sitten tapahtui.

Terapiasta seurasi uupumus
Syksyllä 2009 Carita oli Ruotsissa kuva- ja symboli-
terapeuttikoulutuksessa ja kävi koulutukseen liittyväs-
sä, omassa terapiassa. Terapia pureutui syvemmälle kuin 
tavallinen psykoterapia. Carita tunsi saavansa valtavasti 
energiaa omasta terapiastaan.

– Voimistuin ihan hirveästi. Olin koko talven iloinen 
ja vahvasti läsnä, Carita muistelee.

Toukokuussa 2010 hän alkoi huomata, että hänen 
mieli alansa muuttui.

– Nyt tapahtuu jotain, hän sanoi Tommylle. 
Carita alkoi väsyä. Sitten hän väsyi hiukan lisää. Edes-

sä oli kuuden viikon kesäloma, jonka jälkeen Carita oli 
vielä väsyneempi.

Syyskuussa kaikki romahti. Carita sairastui syvään uu-
pumusmasennukseen, jonka hän uskoo johtuneen hänen 
omasta terapiastaan.

– Terapia oli voimistanut minua niin paljon, että us-
kalsin tipahtaa, voisinko sanoa, jopa koko elämän väsy-
mykseen, Carita miettii.

Sairastuminen masennukseen ei ollut huono asia.
– Syvä masennus oli järjestetty minulle. Olen vakuut-

tunut, että minussa oli käymäni terapian ansiosta voimaa 
käydä masennus läpi. Kun pääsin siitä jaloilleni noin nel-
jän kuukauden jälkeen, tunsin itseni jollain tasolla uu-
deksi ihmiseksi. Aloin uskaltaa tehdä enemmän asioita 
kuin ennen, Carita kertoo.

Maalaaminen ja tanssiminen auttoivat ratkaisevasti 
hänen toipumistaan. Olot ja tunteet kumpusivat pape-
rille siveltimen kautta, kun tunteet kehossa ja mielessä 
lähtivät liikkeelle.

Menevätkö koti ja vene alta?
Kuluneen, raskaan vuoden aikana oli sellainenkin het-
ki, jolloin Carita ja Tommy joutuivat miettimään pahinta 
mahdollista. Mitä he tekisivät, jos he menettäisivät oman 
kotinsa?

Miten hirvittävä tunne se olikaan.
Aluksi.
Carita katsoo hetken ikkunasta ulos. Sitten hän kertoo. 
– Se oli aikaa, jolloin meillä oli alkanut mennä luot-

tamus siihen, että yritykselle kävisi hyvin. Ihmeellisellä 
tavalla sekin, että joutui pelkäämään oman kodin menet-
tämistä, oli hienoa. Nimittäin kun olin selvinnyt sellaisen 
mahdollisuuden aiheuttaneesta alkujärkytyksestä, aloin 
ajatella, että se voisi olla jopa kiinnostavaa.

Muutamassa viikossa hän alkoi uskoa, että jopa sellai-
sesta tilanteesta selviäisi. Ehkä heillä olisi pieni mökki 
jossakin. Työt jatkuisivat sitten, kun he taas jaksaisivat 
tehdä töitä. He pystyisivät karsimaan arjestaan ja elämäs-

Carita on vuosien saa-
tossa joutunut hyväksy-
mään raskaita asioita, 
mutta vähitellen haavat 
ovat arpeutuneet.

” Tapahtuneet ovat 
muokanneet  minut 
siksi ihmiseksi,  
joka olen nyt.”


