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Mielenterveysyhdistys Pil-
ke ry on pieni, mutta toimi-
va yhdistys, jonka jäsenistö 
pitää huolta toisistaan. Pilk-
keen väki kokoontuu kahden 
viikon välein Kiteen Tarinatu-
valla ja kerran kuussa Kortte-
lituvalla. Toiminta laajentui 
puolitoistavuotta sitten myös 
Kesälahdelle, jossa kokoon-
nutaan kerran kuussa.

Toimintaa Pilkkeellä on 
paljon suhteessa 60 hengen 
jäsenmäärään.

– Toimimme pääasiassa 
Kiteellä, mutta jäsenyys ole 
paikkakuntasidonnaista, yh-
distyksen puheenjohtaja Mar-
ja Juvonen korostaa.

Pilkkeen toiminta perustuu 
vapaaehtoisuuteen ja vertai-
suuteen. Porukka pitää huolta 
toinen toisistaan kuulumisia 
kysellen, tukien ja välittäen.

Ansioituneille
kunniakirjoja
Rinkilänmäelle Pilkkeen juh-
liin saapui salin täysi sekä yh-
distyksen omaa että yhteistyö-
tahojen väkeä. Juhlassa Marja 
Juvonen ja Anne Pitko ja-
koivat kunniakirjat ja ruusut 
yhdistyksen pitkäaikaisille ja 
ansioituneille vastuunkanta-
jille.

 Muistamiset saivat yh-
distyksen perustajajäsen ja 
nykyinen sihteeri Eija Ver-
masvuori, vuodesta toiseen 
eri tehtävissä tunnollises-
ti työtä yhdistyksen hyväksi 
tekevä ja nykyinen rahaston-
hoitaja Pentti Silvennoinen, 
Pilkkeen internet-aikakauteen 
johdattanut tiedottaja Jaakko 
Juvonen sekä Ulla Kivistö, 
joka jaksaa lähteä mukaan toi-
mintaan aina riippumatta siitä 
sataako vai paistaa.

Osaaminen
saatava käyttöön
Raimo Matikainen oli aika-
naan kiteeläisten apuna perus-
tamassa Pilkettä. Hän muisteli 
lämmöllä yhdistyksen alku-
aikoja ja otti kantaa siihen, 
miten mielenterveystyöhön 
yhteiskunnassamme suhtau-
dutaan. Järjestötyö voi olla 
tärkeä askel kuntoutumisen 
tiellä.

– Kuntoutuminen alkaa sii-
tä, kun ihminen uskaltaa taas 
olla kansalainen. Kun uskal-
taa sanoa sanottavansa, esittää 
mielipiteensä tai kertoa vaik-
ka kritiikkiä jostakin asiasta, 
Matikainen totesi.

– Me pidämme selvänä, että 

on reilua kanssaihmisiä koh-
taan kertoa muille vaikkapa, 
että on sairastunut dementi-
aan. Samoin pitäisi olla, jos 
on mielenterveysongelmia. Ei 
sairaus ole rikos!

– Mielenterveyskuntoutu-
jilla on paljon osaamista. Ih-
misarvo ei rakennu sillä, että 
kuntoutujia juoksutetaan luu-
kulta luukulle. Se rakentuu 
sillä, että osaaminen saadaan 
käyttöön.

– Maamme mielenterveys-
yhdistyksissä on ihmisiä, jot-
ka ovat toimineet kymmeniä 
vuosia yhdistyksen vastuun-
kantajina ja siitä huolimatta 
heitä saatetaan pitää yhteis-
kunnalle muka kelvottomi-
na.

Matikainen muistutti myös 
siitä, että mielenterveysongel-
ma ei ole pysyvä tila.

– Meillä on esimerkkejä ih-
misistä, jotka ovat saattaneet 
olla jopa 15-20 vuotta eläk-
keellä mielenterveysongelmi-
en vuoksi, mutta jotka ovat 
kuntoutuneet ja palanneet ta-
kaisin työelämään, Matikai-
nen kertoi.

Kärsiä-termi
ei ole aina totta
Sosiaalityöntekijänä, vanhain-
kodin johtajana, päihdetyös-
sä ja psykiatrian alalla työs-
kennellyt Raimo Ruttonen 
peräänkuulutti puheenvuo-
rossaan aitoa yhteisöllisyyt-

tä mielenterveystyön saralle. 
On aika panostaa siihen, että 
omaiset, ammattilaiset ja kun-
toutujat itse yhdistävät voi-
mansa yhteisen päämäärän 
saavuttamiseksi.

– Jokaisessa meistä on 
mahdollisista sairauksistam-
me huolimatta myös terveyttä 
ja tasavertaisuutta. Se  pitäisi 
saada yhteiseen jakoon.

Juhlan päätteeksi Eija Ver-
masvuori kertoi valloittaval-
la tyylillään oman vaiherik-
kaan elämäntarinansa, jossa 
on vaihdelleet hyvinkin erilai-
set jaksot. Välillä Eija ei us-
kaltanut vuosikausiin poistua 
Kiteetä kauemmaksi ja vointi 
on vaatinut välillä myös sai-
raalajaksoja. Eija kokee sii-

tä huolimatta, että hän elänyt 
aina täyttä elämää. Hän on 
löytänyt rinnalleen rakastavan 
puolison, opiskellut kunnian-
himoisesti, saavuttanut lukui-
sia päämääriään, toteuttanut 
unelmiaan ja matkustellut ul-
komaita myöten.

– Usein puhutaan ja kirjoi-
tetaan niin, että se ja se kärsii 
mielenterveyden ongelmista 
tai sairaudesta. Se ei pidä aina 
paikkaansa. Eivät kaikki vält-
tämättä kärsi. Voi olla ongel-
mia tai sairaskin, mutta niiden 
asioiden kanssa voi silti elää 
ihan hyvää elämää ilman kär-
simystä, Eija muistutti.

Tulevaisuuteen katsoessaan 
Eija toivoo sitä, ettei mielen-
terveyspalveluista karsittaisi 
enää yhtään.

– Kasvamassa on rikko-
naisten lasten ja nuorten su-
kupolvi, joka tulee tarvitse-
maan tukea ja apua.

Niina Nyrhinen

Pilke ry palkitsi juhlassa pitkäaikaisia järjestön aktiivisia jäseniä.

� Mielenterveysyhdis-
tys Pilke ry tarjoaa tukea 
vertaiselta vertaiselleen. 
Yhdistyksen 20-vuotista 
taivalta juhlittiin Rinki-
länmäellä.

Pilke ry tarjonnut 
20 vuotta vertaistukea

Raimo Matikainen oli 20 vuot-
ta sitten apuna yhdistyksen pe-
rustamisessa. Miehellä on edel-
leen sanansa sanottavana mie-
lenterveystyön tilasta maas-
samme.

Vaikka väkeä tuli paikalle vä-
hän, puhetta kyllä riitti ja il-
lan aikana käytettiin runsaas-
ti kuntalaisten ikimuistoista 
nautintaoikeutta arvostella 
päättäjiä ja virkamiehiä. Sii-
nä saivat sapiskaa niin kau-
pungin johto kuin johtavat 
luottamusmiehetkin.

Keskusteluista puski pin-
nalle ne pettymykset, mitkä 
kuntaliitoskosimislupausten 
toteutumattomuudesta ovat 
johtuneet. Suurimpana pelko-
na tuntui olevan terveyskes-
kuksen ja muiden palvelujen 
lakkaaminen omalta kylältä.

Todettiin, että tarinatuvan 
kaltaiset kokoukset olisivat 
jatkossakin hyvin tärkeitä, sa-
moin kuin luottamushenkilöi-
den saaminen niihin mukaan 
kuulemaan kuntalaisten mie-
lipiteitä. Puhetta johtanut Ke-

sälahti-seurana puheenjohtaja 
Tuure Ahokas kyseli, olisiko 
viisainta lähettää henkilökoh-
tainen kutsu kaupunginjoh-
tajalle ja valtuutetuille, vai 
miten heidät saisi tulemaan 
paikalle. Menettelyä pidettiin 
hyvänä.

– Meidän omaa lähiökes-
kusta on pidettävä vireänä. 
Meidän pitää valistaa mei-
dän politiikkojamme, että pi-
täisivät meidän puoliamme, 
ettei meiltä kaikkia palveluja 
vietäisi, Elsa Rahunen kiteytti 
läsnäolijoiden toiveet.

Kuihtuvassa kylässä on ma-
sentavaa asua, oli Teppanan 
Hissun mielipide. Siihen aja-
tukseen yhtyi moni. Terveys-
keskuksen puolesta luvattiin 
nousta barrikadeille. Todettiin 
myös kirjaston olevan uhan 
alainen. Sen säilymisessä ar-
veltiin olevan valttia laina-
määrien nousun ja kaikkia ke-
hotettiin käyttämään mahdol-
lisimman paljon hyväkseen 
kirjaston palveluja.

Heinosen siskokset Soile ja 
Sari tunnustivat olevansa yl-
peitä kesälahtelaisuudestaan. 
Helsingissä 30 vuotta asunut 

Sari kertoi muuttavansa aina 
kesäisin Pyhäjärven rannalle 
ja käyvänsä kaikissa Kesälah-
den tapahtumissa.

– Minä kerron aina kave-
reilleni Helsingissä, mitä ta-
pahtumia täällä on. He ovat 
ihan ihmeissään, miten paljon 
täällä tapahtuu. Kulttuurivä-
ki on täällä kantava voima, 
hän totesi.

Hermann Aistrich kertoi ol-
leensa seuraamassa valtuus-
ton kokousta Kesälahdella, 
jossa käsiteltiin muun muas-
sa lääkäripäivystystä Kiteellä 
viikonloppuisin. Hän ihmette-
li valtuuston puheenjohtajan 
virheellistä tiedonantoa lää-
kärien päivystystuntien kor-
vaamisesta. Hän ihmetteli 
myös, miksi kesälahtelainen 
valtuutettu, joka on terveys-
alan ammattilainen, oli hiljaa 
eikä oikaissut väärää tietoa. 
Oliko syynä kenties se, että 
molemmat ovat saman puo-
lueen jäseniä.

Katri Tirkkonen

Laitakaupunkilaiset 
vetosivat omiin edustajiin:

Laitakaupunkilaisuutta kesälahtelaisittain olivat pohtimassa Tarinatuvassa muun muassa Her-
mann Aistrich (vas), Keijo Haverinen ja Kesälahti-Seuran puheenjohtaja Tuure Ahokas.

� Kesälahti-Seura piti 
viime viikolla laitakau-
punkilaiset-teemaisen 
tarinatuvan, jossa kesä-
lahtelaiset saivat purkaa 
tuntojaan. Pitäkää ihmeessä 

meidän puoliamme


