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ätinki-lehti mukailee Mielenter-
veyden Keskusliiton tämän vuo-
den teemaa, joka on kohtaami-
nen. Teema on monisisältöinen 

lähemmin tarkasteltaessa. Kohtaamisia 
arkipäivässä yksilön tasolla tapahtuu  
vaihtelevasti, riippuen henkilön elämän-
tilanteesta. Suurimmilta osin ne ovat 
etukäteen suunniteltuja. Silti päiviin tulee 
mukaan paljon ennalta arvaamattomia 
kohtaamisia. Nopean tiedonkulun lisään-
tyminen on muuttanut selvästi ihmisten 
kohtaamisten aikajanaa yhä lyhyemmäksi 
ja lyhyemmäksi. Jos alat pitkittää varsin-
kin satunnaista tapaamista, melko pian 

jompikumpi henkilö ilmoittaa  jonkin syyn 
sen lopettamiseen. Yleisin kaupungeissa 
lienee lause: autostani taitaa parkkiaika 
loppua.

Kaikki tämän ajan kehitykset ovat 
tehneet ihmisestä yhä kiireisemmän. 
Luultavasti ei ole vielä kovin paljon tut-
kimustietoa, miten tämän aikakauden 
kiire vaikuttaa ihmiseen. Voi vain arvailla 
ja yrittää yhdistää kiireen tuomaa stres-
siä ja miettiä, vaikuttaako se nykyihmis-
ten henkiseen hyvinvointiin tuottamalla 
pahoinvointia. Saamme lukea ja kuulla 
lisääntyvästä masennuksesta, mielenter-
veysongelmista ja monista muista hen-
kiseen hyvinvointiin liittyvistä kielteisistä 
asioista.

Onneksi näyttää siltä, että varsinkin 
osalla nuoria on jo herännyt vastakkais-
ta ajattelutapaa. Raha ja tavara ei ase-
tukaan kaikkein tärkeimmäksi arvoksi. 
Olkoon esimerkkinä nuorison polkupyö-
räkulttuuri. Ei välttämättä halutakaan uut-

ta monivaihteista polkupyörää, vaan ns. 
”lehmä”, vanha kunnostettu peruspyörä.

Kohtaamisia tapahtuu myös yhteisö-
tasolla. Eri yritykset ja järjestöt kohtaavat 
mitä erilaisimmissa tapahtumissa. Tä-
mäntyyppinen toiminta on erittäin tärkeää 
yhteiskuntakehityksen kannalta. Kun eri-
laiset tahot joko istuvat neuvottelupöydis-
sä tai järjestävät toimintaa tai tapahtumia, 
tapahtuu yleensä myönteistä kehittymis-
tä.

Tärkeintä kohtaamisessa on lähes 
poikkeuksetta on huonojen tai kielteis-
ten asenteiden muuttuminen parempaan 
suuntaan. Siihen vaikuttaa parhaiten se, 
että oikea tieto vaihtuu kumppanuuksien 
kautta. Kannattaa olla vuorovaikutukses-
sa ja kohdata joskus jopa kielteisiäkin 
asioita.

Raimo Matikainen, päätoimittaja

Päätoimittajan palsta
”Tärkeintä kohtaamisessa on lähes poikkeuksetta on 
huonojen tai kielteisten asenteiden muuttuminen pa-

rempaan suuntaan.”

Olen tänään 14.10.2009 kuullut Kristiina 
Braskin uusimman kappaleen kaksi ker-
taa ja samalla nähnyt kappleen musiikki-
videon.

Kristiinan ääni pääsee mainiosti esiin 
tämän kappaleen yhteydessä, musiik-
ki on rennonoloista ja kappaleen sanat 
leikittelevät. Tämä yhdistelmä kuulostaa 
raikkaalta.

Musiikkivideon seuraaminen ei herät-
tänyt minun mielenkiintoani. Ajattelin sa-
malla muita asioita ja kuuntelin kappaletta 
katsomatta videota. En kuvaile musiikki-
videota sen enempää, koska mielestäni 
sillä ei ole suurta merkitystä, ja jokainen 
voi halutessaan tehdä omat ratkaisunsa 
sen kanssa.

Kristiina Brask osallistui vuonna 2007 
Suomen Idols -laulukilpailuun. Hän on 
vieläkin erittäin nuori nainen, joten hän 

tehnee uutta musiikkia tulevaisuudessa-
kin tämänhetkisen materiaalinsa jälkeen, 
ja jos kehitystä tapahtuu, niin hienoa mu-
siikkisuosikkia saammekin kuulla.

Toki, Idolsista tulee ja on tullut paljon 
uusia tulokkaita musiikkimarkkinoillem-
me. Osa heistä ei niinsanotusti ota tulta 
allensa ajallansa. Ja jotkut pitävät taukoja 
ja palaavat esiintymään. Tämä Kristiinan 
uusin kappale toi Kristiinan mielestäni 
vahvana tulkitsijana esille.

Nuoren naisen herkkyys ja aito musiik-
kitulkinta ovat miellyttävä yhdistelmä ja 
toimii kuin suklaa meidän naisten hem-
motteluna.

Radiosoitto alkaneen pian.
Hyviä hetkiä kaikille musiikista kiinnos-

tuneille ”Kuivilla susta” -kappaleen paris-
sa!

Teksti: Anne Hyvärinen

Kuva: HMC/Mikko HarmaArviointini
Kristiina Braskin kappaleesta ”Kuivilla susta”

R
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Psykooseja pamahti päälle: ”tuli 
harhoja ja pelkotiloja ja niiden jäl-
keen kova masennus”!, hän tilittää. 
Seurasi kolmen vuoden sairaala-

jakso Kupittaan mielisairaalassa Turun 
seudulla, ”kemiallisessa pakkopaidassa”, 
Pasi kuvailee hoitoa.

Ennen sairastumistaan hän oli viettänyt 
normaalia elämää. Armeijassa hän oli toi-
minut koirien kouluttajana ja siviilityössä 
ollut kauppa- ja elintarvikealalla. Sairaa-
lassa hän oli vuoden varsinaisessa hoi-
dossa ja vielä kaksi vuotta tarkkailtavana. 
Pois hän pääsi pysyvästi työkyvyttömä-
nä. Lisätaakkana olivat vielä kolmen vuo-
den sairaalalaskut. Talous oli tiukalla, kun 
pienestä eläkkeestä maksoi ulosotossa 
olevia hoitolaskuja. Nyt Pasi voi huokais-
ta helpotuksesta: laskut on maksettu. 
Hän asuu Utrassa – oikeastaan nippa-
nappa Kontiolahden puolella – vuokraa-
massaan omakotitalossa kahden kissan 
kanssa. Kaksi  koiraakin oli, mutta toinen 
kuoli vanhuuteen, toinen sairauteen. Pasi 
on eläinrakas, ja hän olikin vuoden Joen-
suun yliopistolla eläintenhoitajana.

Joensuuhun tultuaan Pasi kertoo saa-
neensa asiallista kohtelua. Lääkitystä-
kin vähennettiin ja hän pääsi mukaan 
järjestötoimintaan. Hän tekee kontto-
ri-, metsä- ja pihatöitä Pohjois-Karjalan 
Mielenterveydentuki ry:n toimipisteessä 
Karhunmäessä ja toimii vertaisryhmän 
vetäjänä. Hän on kuulunut jo kolme vuot-
ta yhdistyksen hallitukseen ja on sen va-
rapuheenjohtaja. 

Palkkaahan näistä töistä ei saa, pieni 
ahkeruusraha riittää korvaamaan ateriat 
ja matkakulut. Näissä töissä on hyvänä 
puolena se, ettei ole pakko mennä, jos 
tuntuu siltä, ettei jaksa. Työtä voi tehdä 
oman voinnin ja jaksamisen mukaan. 
Potkuista ei ole pelkoa.

Pasi harrastaa lukemista. Erityisesti 
häntä kiinnostavat historialliset aiheet ja 
elämäkerrat.

Pasilla on Mielenterveyskeskusliiton 
antamaa kokemustutkijan koulutusta. 

 

Viisitoistavuotiaana yksin ul-
komaille

Pasi Niskasen toinen harrastus on mat-
kustelu. Ensimmäisen ulkomaanmatkan-
sa hän teki 15-vuotiaana sanomaleh-
tien jakelusta saamillaan rahoilla. Matka 
suuntautui Jaltalle. Pasi kieltää olevansa 
mikään rantaleijona, hän etsii kohteistaan 
paikallisia asioita ja siksi haluaa olla taval-
listen ihmisten kanssa tekemisissä. 

”Kun vuoden säästää ja etsii sitten ne-
tistä edullisen lennon” hän kertoo tavoit-
teistaan.

Vuoden alussa Pasi oli lähes kaksi 
kuukautta Thaimaassa. Siellä hänellä on 
suomalainen tuttava, joka asuu maaseu-

dulla. Tällöin on helppo tutustua paikalli-
seen väestöön ja englannilla tulee siellä 
hyvin toimeen.

Pasi kertoo, että ihmiset siellä hymyi-
levät aina. Eivät ole suu mutrussa kuten 
suomalaiset. Suku on siellä tärkeä ja 
naapurit tapaavat paljon toisiaan. 

Uskonnot kiinnostavat

Pasi ei kuulu mihinkään kirkkokuntaan, 
mutta uskonnot kiinnostavat häntä. Eri-
koisesti hän on myötämielinen buddha-
laisuudelle. Siihen hän tutustui jo vuonna 
1995 Pekingissä.

”Sen nimissä on vähiten tapettu ih-
misiä. Se on rauhaa rakastava uskonto 
toisin, kuin meidän pääuskonnot”, Pasi 
kritisoi. ”Buddhalaiset noudattavat raa-
matun käskyjä paremmin kuin kristityt. He 
antavat köyhille ruokaa ja muuta apua. 
Siellä ei näe kerjäläisiä kuten katolisissa 
ja muslimimaissa.”

Buddhalaisuudessa on eri suuntia, sillä 
jokaisella paikkakunnalla siihen on tullut 
omia erityispiirteitä paikallisista uskomuk-
sista.

Tällä erää Pasilla menee hyvin. Talvel-
la sairastetun keuhkoputkentulehduksen 
kanssa oli vaikeuksia, kun keskussairaa-
lan lääkäri ei ollut ajan tasalla potilaan 
kohtelussa. Eikä Pasi ole ainoa, sillä 
monilla (nuorilla keikkalääkäreillä?) ei aina 
ole kokemusta mielenterveyspotilaiden 
hoidosta ja heidän lääkkeidensä vaiku-
tuksesta muihin rohtoihin. Näin moni 
kuntoutujakin on joutunut ainakin omasta 
mielestään kaltoin kohdelluksi fyysisen 
sairautensa kanssa. 

Vuokko Juurisoja

Sairaudenkin 
kanssa voi elää

Joensuulainen Pasi Niskanen 
sairastui 25-vuotiaana. 

”

Omakotitalossa riittää puuhaa kesät 
talvet. Varsinkin lumityöt ovat antaneet  
sopivasti liikuntaa tänä talvena,

Sissi-kissa saatiin sentään valokuvaan, 
mutta kookkaampi René livahti sängyn 

alle piiloon.
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ertti Puhakka kertoi avohoidon 
alkaneen kehittymään 1960-lu-
vun alkupuolella Joensuussa. 
Aikaisemmin kaikki hoito tapah-

tui psykiatrisessa sairaalassa, Paiho-
lassa. Konkreettisesti avohoito tapahtui 
Huvilakatu 1:ssä mielisairaiden huolto-
toimistossa. 1960-luvun loppupuolella 
perustettiin B-mielisairaaloita. 

Pertti Puhakan luennosta kävi ilmi, että 
kaikissa psyykkisissä sairauksissa aivois-
sa on muutoksia, joihin voivat vaikuttaa 
mm. äidin raskausaikana sairastamat in-
fektiot, alkoholin käyttö ja uusimpien tut-

kimustulosten mukaan myös tupakointi. 
Vaikutusta sairastuvuuteen on geneetti-
sellä perimällä ja ympäristötekijöillä. Aivo-
muutosten vuoksi säännöllinen lääkehoi-
to on tärkeää. Psykiatri Puhakka vertaa 
psyykelääkkeiden käyttöä diabeteksen 
hoitoon. Diabeetikko ottaa insuliininsa 
säännöllisesti ja hoitaa muutoinkin itse-
änsä edistääkseen terveyttään. 

Lääkehoitoon liittyvät kysymykset 
herättivät vilkasta keskustelua, jos-
ta yhteenvetona voidaan todeta, että 
lääkeasiat tulee aina keskustella yhteis-
ymmärryksessä lääkärin kanssa. Tärkeä-

tä on löytää sopiva lääkitys hoitovasteen 
saamiseksi mahdollisimman vähin sivu-
vaikutuksin.

Eläkkeellä oleva, kerran viikkoon vas-
taanottoa pitävä psykiatri kertoi oman 
jaksamisensa salaisuudeksi hyvän tuu-
rin ja hyvät geenit. Lisäksi hän harrastaa 
aktiivisesti liikuntaa. Luennoija toi tietoa ja 
virkistystä yhteisöömme selkeällä ja hu-
moristisella esityksellään.

Tällaiset tilaisuudet ovat jatkossakin 
tervetulleita Yhteisötalo Kotikievarille.

Teksti: Raili Rytkönen ja
Sanna Pulkkinen

Psykiatrian erikoislääkäri Pertti Puhakan
vierailu yhteisötalo Kotikievarissa 12.2.2010

Teemana vierailulla oli psykiatrisen hoidon kehittyminen 
Pohjois-Karjalan alueella sekä lääkehoito. Pohjana kes-
kustelulle oli Kotikievarin asukkaiden ennalta laatimat 

kysymykset. 

Vanhustyön keskusliitossa tehty tuore 
tutkimus kertoo, että ikäihmiset syrjäy-
tyvät mielenterveyspalveluista. Vaikka 
vanhusten mielenterveysongelmat tun-
nistettaisiinkin, palveluiden saanti on sat-
tumanvaraista. Tulos vahvistaa Mielen-
terveyden keskusliitossa pitkään ollutta 
käsitystä vanhusten mielenterveyspalve-
lujen tilasta.

Vanhuspalveluissa päähuomio kiinni-
tetään iäkkään henkilön fyysiseen toi-
mintakykyyn ja siihen, mitä palveluja hän 
tarvitsee selvitäkseen mahdollisimman 
pitkään omassa asunnossaan. Hoito-
henkilökunnalta puuttuu usein mielenter-
veysosaaminen. Vanhuksen alakulo, su-
rullisuus ja jopa itsetuhoisuus saatetaan 
selittää yksinäisyydellä tai niitä voidaan 
pitää vanhenemiseen luonnollisesti liitty-
vinä tuntemuksina, vaikka kyseessä voi 
olla hoitoa tarvitseva psyykkinen sairaus. 

Vanhuksilla ei ole mielenterveysongel-
mia sen enempää kuin nuoremmillakaan 
– vanhukset kärsivät psyykkisistä saira-
uksista kuten muukin väestö. Psyyke-
lääkkeitä saatetaan antaa vanhukselle 
jatkuvasti ja liikaa, vaikka hänellä ei olisi 
psykiatrista diagnoosiakaan. Sen sijaan 
psykososiaalista tukea, esimerkiksi ryh-
mäterapiaa, vanhuksen on lähes mah-
dotonta saada.

Vanhusten määrä yhteiskunnassa kas-
vaa nopeasti. Kymmenen vuoden kulut-
tua Suomessa on 200 000 yli 75-vuoti-
asta enemmän kuin nyt. Tämä edellyttää 
muutosta suomalaisessa elinkaariajatte-
lussa: kun vanhuksia on yhä suurempi 
osa suomalaisista, käy yhä vaikeammak-
si pitää heitä vähemmistöryhmänä, jolla 
ei ole samoja oikeuksia kuin ns. aktiivi-
väestöllä. Iäkkäiden ihmisten syrjintä mie-

lenterveyspalveluissa on ihmisarvo- ja ih-
misoikeuskysymys.

Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtaja Pekka Sauri Helsingissä 19.3.2010

Masennus ei kuulu vanhuuteen
- vanhusten syrjiminen mielenterveyspalveluissa on ihmisarvokysymys

P

Mielenterveyden keskusliitto ry 
on mielenterveyspotilaiden ja -kun-
toutujien sekä heidän läheistensä 
itsenäinen kansalaisjärjestö. Sii-
hen kuuluu 190 jäsenyhdistystä eri 
puolilla Suomea ja niiden kautta yli 
21 000 henkilöjäsentä. Mielenter-
veyden keskusliitto on Euroopan 
suurin mielenterveysalan kansa-
laisjärjestö. www.mtkl.fi Mielen-
terveyden keskusliiton toiminnan 
päärahoittaja on Raha-automaat-
tiyhdistys. Lisätietoja: www.ray.fi
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tan osaa -sanat tuntuvat 
usein fraasilta, jossa ei ole 
myötätuntoa mukana. Juuri 
aitoa myötätuntoahan sureva 

tarvitsee. Mutta myötätuntoa voi esittää 
muutenkin ellei sopivia sanoja löydy. 
Voi ottaa surevaa kädestä, voi hala-
ta tai vain olla hiljaa hänen vierellään. 
Jos sureva itse ottaa tilanteen puheek-
si, silloin on helppo tarttua asiaan. Voi 
varovasti tiedustella, milloin tämä ta-
pahtui, missä olosuhteissa, sairastiko 
edesmennyt pitkään, koska hautajaiset 
ovat jne. Tällainen tosiasioiden kertomi-
nen voi surevalle olla vapauttavaa, hän 
ikäänkuin purkaa taakkaansa hivenen 
keveämmäksi.

Lähimmäisen kuolema on ihmiselle aina 
shokki. Vertaus, että se tuli kuin salama 
kirkkaalta taivaalta, pitää paikkansa. 
Shokin jälkeen tulee avuttomuus, jolloin 
koko kuolema voidaan kieltää: ei se voi 
olla totta. Tulee syytöksiä: missä olen 
tehnyt väärin, olisinko voinut estää sen 
ja niin edelleen. Sitten tulee suru, vä-
symys, avuttomuus ja masennus. Juuri 
tällöin ystävän apu voi olla ratkaiseva. 
Hän voi auttaa surevaa nousemaan 
taakkansa alta. Se voi tapahtua aivan 
pienin arkisin askelin. Voit pistäytyä hä-
nen luonaan, voit pyytää häntä lenkil-
le tai muuhun virkistävään toimintaan, 
voit auttaa häntä arkisissa askareissa 
tai avustaa tällaisen tapahtuman jäl-
keisessä ’paperisodassa’. Tästä alkaa 
kuoleman hyväksyminen ja sureva saa 
uusia ajatuksia. Vähitellen usko omaan 
elämään palaa. Suru on voitettu, mutta 
muistot vainajasta toki jäävät elämään.

Surevia ihmisiä on monenlaisia, ja 
niin on surujakin. Oman lapsen tai 
nuoren ihmisen menettäminen lienee 
raskaimpia kohdattavia. Puolison 
menettäminen voi olla niinkin ankara 
isku, että jälkeenjäänyt ei siitä toivu. 
Toisaalta taas vanhan, sairaan ihmi-
sen poismenoon voi surun lisäksi 
sisältyä myös iloa; pääsihän kärsinyt 
ihminen lopulliseen lepoon. Monille 
sureville uskonto tuo lohtua; se oli 
Jumalan tahto.

Suru voi olla myös oman elämän lop-
pumisen surua vaikeasti sairaalle tai 
hyvin iäkkäälle ihmiselle. Keskustelun 
määrää sureva itse eli haluaako hän 
vain muistella menneitä vai suunni-
tella esimerkiksi omia hautajaisiaan 
tai omaisuutensa jakoa kuoleman 
jälkeen. Häntä voi auttaa vaikkapa 
testamentin laatimisessa tai kirjata 
muistiin, miten hän haluaa muistoti-
laisuuden järjestettäväksi. Tämä rau-
hoittaa kuolevaa ja auttaa myöhem-
min omaisia selviämään surustaan. 

Usein kartamme surun kohtaamia lä-
himmäisiämme. Se ei ole oikein. Mei-
dän olisi syytä tarttua heitä kädestä, 
vetää mukaan yhteiseen arkiseen 
elämään ja auttaa heitä selviämään 
surusta. Suru on aina väliaikainen 
kausi, elämä jatkuu senkin jälkeen.

Miten kohtaan surevan ihmisen

 Teksti: Vuokko Juurisoja

Kuva: Stock.XCHNG

Surevan lähimmäisen kohtaaminen ei aina ole help-
poa. Miten suhtaudun häneen? Mitä sanon hänelle? 

Ohitanko koko asian ja alan puhua muita juttuja?

O
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Humanistinen Ammattikorkeakoulu Humak 
kouluttaa yhteisöpedagogeja
Mielenterveystyössä tulee esiin monta ammattinimikettä. Yksi uusimmista on yhteisö-
pedagogi. Heitä koulutetaan Joensuussa, Humakissa. Miten mielenterveysasiat heillä 
otetaan koulutuksessa huomioon, siitä juteltiin yhdessä Humakin aluekoordinaattori 

Kristiina Hämäläisen kanssa

umanistinen ammattikorkeakou-
lu, Humak, on verkostoammatti-
korkeakoulu, jolla on kampukset 
11 eri paikkakunnalla Suomes-

sa. Koulutusohjelmia on kolme. Huma-
kissa koulutetaan viittomakielen tulkkeja, 
kulttuurituottajia sekä yhteisöpedago-
geja. Joensuun kampukselta valmistuu 
yhteisöpedagogeja. Kampus vietti viime 
syksynä kymmenvuotissyntymäpäiviään, 
joten yhteisöpedagogeja on työmarkki-
noille valmistunut jo mittava määrä ja tut-
kimusten mukaan työllistymisprosentti on 
melkoisen korkea. 

Yhteisöpedagogin työnkuva voi olla 
hyvin moninainen. Koulutusohjelmassa 
koulutetaan nimensä mukaisesti nuori-
so- ja järjestötyöhön toimijoita ja kehit-
täjiä. Mielenterveyskentällä hyvin monet 
toimijat ovat nimenomaan järjestöjä, jo-
ten yhteisöpedagogit saavat koulutuk-
sessaan valmiuksia myös tälle kentälle. 
Hoitoalaa ei Humakissa opiskella, mutta 
järjestöjen tekemä mielenterveystyö ei 
pääsääntöisesti olekaan hoitavaa työtä, 
vaan nimenomaan ohjaavaa. Varsinai-
sesti mielenterveysteemaa ei yhteisö-

pedagogien koulutuksessa paljoakaan 
käsitellä, ainoastaan sosiaalisen vahvis-
tamisen suuntautumisopinnoissa niitä 
pintapuolisesti sivutaan. Juuri tämän ta-
kia Humakin aluekoordinaattori Kristiina 
Hämäläinen näkee tärkeänä yhteistyön 
työnantajien kanssa. ”Oppilaitoksessa 
haluamme tietää, mitkä ovat työnantajan 
vaatimukset opiskelijoiden suhteen, näin 
voimme valmistella yhteistyötä opiskelijan 
kanssa jo ennakkoon” hän sanoo. 

Vierailut suuntaan ja toiseen, työharjoit-
telut, opintoihin liittyvät projektit ja opin-
näytetyöt ovat Hämäläisen mukaan hyvä 
tapa tehdä yhteistyötä oppilaitosten ja 
työnantajien välillä. Parhaimmillaan onnis-
tuessaan työharjoittelut hyödyntävät sekä 
opiskelijaa, oppilaitosta kuin työnantajaa-
kin. Opiskelijat ovat työnantajille voima-
vara silloin, kun opiskelijan ja työnantajat 
tavoitteet ja motivaatio kohtaavat. Kun 
opiskelija osaa ottaa hyödyn irti harjoit-
telupaikastaan, saa hän arvokasta koke-
musta työelämästä. Ja samalla hän saa 
mahdollisuuden tehdä itseään tutuksi; ei 
pelkästään työpaikalla, vaan koko työn-
antajan yhteistyöverkostossa. Oppilaitos 
hyötyy opiskelijan mukanaan tuomasta 
kokemuksesta ja yhteistyön tiivistymises-
tä myös tulevaisuudessa. 

Hämäläisen sanoo, että yhteistyö esi-
merkiksi Pohjois-Karjalan Mielentervey-
den tuki ry:n ylläpitämän Yhteisötalo Ko-
tikievarin kanssa on sujunut hyvin. Voisi 
sanoa, että se on jo perinne. Kotikieva-
rissa on ammattitaitoisia ohjaajia ja muu-
tenkin yhteistyö on sujunut mallikkaasti. 
Myös kummankin osapuolen toimintape-

H

Humakin aluekoordinaattori Kristiina 
Hämäläinen pitää oppilaitosten ja työn-

antajien yhteistyötä tärkeänä

Hanna Vartiainen ja Arvo 
Peltonen ovat tulevaisuuden 
yhteisöpedagogeja
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uomen ensimmäinen kokemus-
tutkijoiden toteuttama mielenter-
veys- ja päihdepalvelujen laadun 
arviointi on valmistunut. Selvityk-

sen merkittävin havainto oli, että palve-
luissa on suuria puutteita ihmisoikeuksien 
toteutumisessa. 

Mielenterveyden keskusliiton koulut-
tamat kokemustutkijat selvittivät ihmis-
oikeuksien ja fyysisen terveydenhuollon 
toteutumista kuudessa mielenterveys- ja 
päihdehuollon asumispalveluyksikössä ja 
laitoshuollon yksikössä Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaalla. 

Missään yksikössä ei havaittu merkit-
täviä puutteita fyysisen terveydenhuollon 
toteuttamisessa. Sen sijaan ihmisoikeuk-
sien toteutumisen puutteita nousi esiin 
huolestuttavan paljon.  

Asukkaiden huoneista puuttuivat pe-
rusvarustelut, kuten wc ja suihku sekä 
keitto- ja ruuansäilytysmahdollisuudet. 

Mielenterveyspalvelujen käyttäjät kertoi-
vat myös, ettei henkilökunta kohtele heitä 
aikuisina. Joissain yksiköissä ei kuntou-
tujille ollut edes oikeutta kahvinkeittoon 
heidän halutessaan. Lisäksi heidän liik-
kumisvapauttaan, TV:n katselua ja seu-
rustelusuhteita rajoitettiin. 

Henkilökunnan asenteilla ja yksikön toi-
mintakulttuurilla on suuri merkitys kuntou-
tumisessa. Tässä suhteessa yksiköiden 
välillä oli huomattavia eroja. Mainittavaa 
on, että ainoastaan yhden asumispal-
veluyksikön kaikki asukkaat osallistuivat 
kuntouttavaan työtoimintaan, kävivät 
töissä tai opiskelivat. 

Tutkimus valmistuu vuonna 
2011 

Arviointi liittyy kansainväliseen ITHACA-
hankkeeseen, jossa arvioidaan fyysisen 
terveydenhuollon ja ihmisoike-uksien to-

teutumista mielenterveys- ja päihdepal-
veluissa 16 maassa. Suomen osuuden 
toteuttaa Mielenterveyden keskusliitto 
yhdessä Kokkolan kaupungin ja Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Ar-
viointikäynneistä on laadittu yksikkökoh-
taiset arviointiraportit ja suositukset, jotka 
on toimitettu ITHACA-hankkeen johtoryh-
mälle Lon-toon King´s Collegeen. 

Arviointikäyntien pohjalta valmistuu tut-
kimus Suomen mielenterveys- ja päihde-
palvelujen laadusta vuoden 2011 aikana. 
Tutkimus on osa Mielenterveyden kes-
kusliiton Yhteinen ymmärrys ja avunan-
to mielenterveystyössä (YYA) -hanketta. 
Hankkeen keskeisenä tehtävänä on kou-
luttaa mielenterveys- ja päihdepalvelui-
den käyttäjistä kokemustutkijoita, jotka 
kykenevät oman kokemuksensa kautta 
arvioimaan mielenterveys- ja päihdepal-
veluiden laatua. 

Kokemustutkijoiden ensimmäinen palvelujen arviointi valmistunut

Ihmisoikeudet eivät toteudu mielenterveys- ja 
päihdepalveluissa

Lisätietoja: 

Markku Salo, tutkimuspäällikkö, Mielenterveyden keskusliitto, 
puh. 050 566 7745, markku.salo@mtkl.fi
Sari Karppi, YYA-hankkeen Kokkolan verkostokoordinaattori, 
puh. 044 780 9610, sari.karppi@kokkola.fi
Kristian Wahlbeck, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos, 
puh. 020 610 7300, kristian.wahlbeck@thl.fi
Timo Peltovuori, toiminnanjohtaja, Mielenterveyden keskus-
liitto, 
puh. 0500 438 858, timo.peltovuori@mtkl.fi

Mielenterveyden keskusliitto ry on mielenterveys-
potilaiden ja -kuntoutujien sekä heidän läheisten-
sä itsenäinen kansalaisjärjestö. Siihen kuuluu 190 
jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea ja niiden kaut-
ta yli 22 000 henkilöjäsentä.

Mielenterveyden keskusliitto on Euroopan suu-
rin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. www.
mtkl.fi

Liiton toiminnan päärahoittaja on Raha-auto-
maattiyhdistys. www.ray.fi

riaatteet, kuten voimavarakeskeisyys ja 
yhteisöllisyys kohtaavat, joten tavoitteet 
ovat hyvin yhteneväisiä niin opintojen 
suunnitelmissa kuin Kotikievarin toimin-
noissakin. Opiskelijaryhmät ovat käyneet 
vierailulla Kotikievarissa ja Kotikievarin 
henkilökuntaa on käynyt Humakissa 
kertomassa yhteisöstä ja työelämän asi-
oista yleensäkin. Työssäoppimassa on 
Humakin opiskelijoita Kotikievarilla ollut 
muutama. Yksi projekti ja opinnäytetyö-
kin opiskelijoiden toimesta on Kotikieva-
rille valmistunut. Kotikievarilla on Humakin 
opiskelijoista suurimmaksi osaksi hyviä 
kokemuksia. Kaikki ovat olleet motivoitu-

neita ja aidosti kiinnostuneita toimimaan 
kuntoutujien parissa. Yhteistyön toivo-
taan jatkuvan niin Kotikievarin kuin Hu-
makinkin puolelta. 

Hämäläinen sanoo, että ammattikor-
keakoululle on erittäin tärkeää tietää mitä 
”kentällä” tapahtuu. Vuonna 2013 Huma-
kin opintosuunnitelmaa päivitetään, joten 
he kuulevat mieluusti toiveita työnantaja-
puolelta koulutuksen sisällön kehittämi-
sestä. Nykyisessä opintosuunnitelmassa 
ei nuorten mielenterveysasioita siis kovin-
kaan paljoa oteta huomioon, joten tiedon 
etsintä on pitkälti opiskelijoiden oman 
mielenkiinnon ja motivaation varassa. 

Samaa sanovat myös opiskelijat Han-
na Vartiainen ja Arvo Peltonen. Oppia 
ja Työtä -messuilla Joensuu-Areenalla 
Humakin osastolla päivystäneet opiske-
lijat toivovat opetusta enemmänkin ai-
heesta, mutta tietävät kyllä mistä tietoa 
voi hakea itsenäisesti. Pitkälti samoilla 
linjoilla opiskelijat ovat myös yhteistyön 
tärkeydestä ja he olisivat kiinnostuneita 
olemaan itsekin mukana.

Jukka Saari 

S
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rto Halosen Prinsessa kertoo valoisan ja huumorin 
sävyttämän tarinan yhteiskunnan sairaaksi leimaamas-
ta yksilöstä, joka valloittavalla olemuksellaan ilostuttaa 
ja parantaa muita ihmisiä ja elinympäristöään. Prin-

sessa -elokuvan tarina pohjaa tositapahtumiin ja todelliseen 
henkilöön, Kellokosken Prinsessaan. Yli 50 vuotta elämästään 
Tuusulan Kellokoskella mielisairaalassa viettänyt Prinsessa, 
porvarilliselta nimeltään Anna Lappalainen (1896–1988), oli 
ihmisenä ja ilmiönä ainutlaatuinen tapaus. Vuosien saatossa 
valovoimainen ja rakastettava persoona sai osakseen arvos-
tusta ja kunnioitusta niin potilastovereilta, hoitohenkilökunnalta 
kuin koko ympäröivältä kyläyhteisöltäkin. Tätä todistaa osaltaan 
vuonna 1995 Kellokosken sairaalan puistoon pystytetty Prin-
sessan muistomonumentti.

Elokuvalla tavoitellaan suurta yleisöä ja uskomme elokuvan 
elokuvateatterikatsojalukujen nousevan 150 000 – 300 000 
katsojan välille. TV-rahoittajan eli MTV 3:n kautta kokonaiskat-

sojaluvut tulevat nousemaan Suomessa miljoonaluokkaan elo-
kuvan TV esitysten jälkeen.

Elokuvasta on jo kesän/syksyn 2009 aikana kerrottu laajasti 
mediassa. Yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton kanssa, 
käynnistyy syksystä 2010 alkaen mittava kouluille suunnattu, 
Prinsessa -elokuvan teemoja ja elokuvamateriaalia hyödyntä-
vä kampanja ”erilaisuuden kauneus” –tematiikan ympärille, jota 
kautta pyritään lisäämään suvaitsevaisuutta ja yhteisöllisyyttä 
nuorempien ikäluokkien keskuudessa.

Uskomme elokuvan saavan laajan yleisön ja mielenkiinnon li-
säksi myös aikaiseksi yhteiskunnallisen keskustelun tärkeiden 
teemojensa kautta.

Art Films Production AFP Oy

Art Films Production AFP Oy kehittää ja tuottaa laadukkaita ja 
luovaa ilmaisua tavoittelevia elokuvia. Art Films Production on 
tuottanut myös lukuisia kansainvälisiä elokuvia, joita on levitetty 
kymmeniin eri maihin.

Ohjaaja ja tuottaja Arto Halonen

Arto Halonen on monien palkittujen elokuvien ohjaaja, kuten 
Pyhän kirjan varjo, Pavlovin koirat, Taivasta vasten ja Karmapa 
- Jumaluuden kaksi tietä. Arto Haloselle myönnettiin vuoden 
2005 Suomi-palkinto, joka myönnetään tunnustuksena merkit-
tävästä taiteellisesta urasta. Palkinto on kulttuuriministerin ja val-
tiovallan merkittävin tunnustus ja kiitoksen osoitus taiteellisesta 
luomistyöstä. Helmikuussa 2009 Euroopan elokuva-akatemia 
kutsui Arto Halosen jäsenekseen. Halosen uusin dokumentti-
elokuva Magneettimies aloitti elokuvateatterilevityksessä syys-
kuussa 2009 keräten osakseen erinomaiset arvostelut.

Prinsessa
Esittely: Art Filmsin elokuva

Prinsessa – elokuvan elokuvateatteriensi-ilta on 10.9.2010.

A
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Keskeiset näyttelijät: Katja Kukkola, Samuli Edel-
mann, Krista Kosonen, Peter Franzén, Pirkka-Pekka 
Petelius, Antti Litja, Irma Junnilainen, Tapio Liinoja, 
Paavo Westerberg, Paula Vesala, Ulla Tapaninen, 
Joanna Haartti, Pertti Koivula, Jukka Rasila

Käsikirjoitus: Pirjo Toikka, Arto Halonen, Paavo 
Westerberg

Ohjaus: Arto Halonen
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(miehen kertomana)

Olimme pukeutuneet ja valmiit lähtemään 
kutsuille.Yövalo ja puhelinvastaaja olivat 
päällä. Peitimme papukaijan ja laitoimme 
kissan takapihalle. Soitimme taksin, joka 
saapuikin pian. Avatessamme etuoven 
kissa livahti sisälle. Emme halunneet kis-
san olevan sisällä, koska se yritti aina jah-
data papukaijaa. Juoksin kissan perässä 
yläkertaan.

Vaimoni meni jo taksiin. Hän ei kuiten-
kaan halunnut taksinkuljettajan tietävän, 
että talo olisi tyhjänä. Niinpä hän sanoi 
miehensä tulevan pian.

”Hän meni vain sanomaan hyvää yötä äi-
dilleni”, hän selitti.

Pääsin taksiin parin minuutin kuluttua. Mi-
nullakin oli selitys.

”Anteeksi, että jouduitte odottamaan”, 
sanoin kuljettajalle, ”mutta se typerä nart-
tu oli piilossa sängyn alla. Jouduin ronkki-
maan sen siellä pois hiilihangolla. Se yritti 
vielä karata, mutta sain onneksi kiinni nis-
kasta. Sitten minun oli pakko kääriä se 
huopaan, ettei se raapisi minua. Mutta 
onnistuin lopulta raahata sen niskaper-
seotteella alakertaan, heitin takapihalle ja 
suljin oven!

Tässä kohdassa taksi törmäsi parkkee-
rattuun autoon.

Vuokko Juurisoja

Ihtteessä  mieltynyt  sika

Minulen tekköö pahhoo tunnelmmoo 
klubitalola toissiin potillaihen kansa ole-
minen.Mikä siinä tunttuu inhakalta ?

Kun joka paikassa pitäs´ kaikkiin minut 
huomata , minä halun essiinttyy. Pellin-
mäin leirilenkkää en lähe, kun sielä on 
typerree ja ikävvee. Ihan aina semmonen 
joka toisista on mukavvoo, on minus-
ta hyvin typerree ja päinvaston. Vain jos 
minä vielä keksin tähän jonkun assiin. 
Yhesti klubitalola pein levyruatttii ja soitin 
semmossii lauluja jotka minusta ol´hyvin 
typerrii ja sain hyvin hyvvee tunnelmmoo, 
kun toisista ne ol´hyvvii. Ja joku vielä lau-
lammaan rupes´.Semmonen minnuu ta-
valisesti ärsyttää HYVIN kovasti. Olin niin 
vahingonilonen toisilen. Sanon sen tiälä 
papilen. Sen mielestä se ei ou vahingo-
nilloo, kun siinä ei ollu mittää pahhoo ta-
pahtunu. 

Sillon kun juhlivat pomon pois lähte-
mistä sanovat ensin, jotta suan olla papa-
razzina enkä suanukkaa, pysyn pitkkään 
yläkerrassa ja kirjutin koko ajan konneela.

Tulin lopula syömmään vain en toissiin 
kansa sammaan pöyttään vain ”kop-
piin” ja suututti kun en suanu olla sielä 
yksinän´vain sinne tul´ inhakka ämmä.
Mänin keittijjöön syömmään. Jos olisin 
suanu olla paparazzina , olisin tullu sam-
maan pöyttään. 

Kyllä sillon ol´klubitalola mukavvoo, kun 
tiälä ol´ jotkut juhlat ja minun entinen soi-
tonopettaja Waltteri Kalinen tul´ja hyvin 
korree nuor´ukko, Tomi Kervinen ja minä 
sain ottoo valokuvvii. Halusin soittoo toi-
silen levyjä ja pittee puarrii. Ja leippoo 
puarriin. Jos soipi MINUN levyt ja toisi-
la on mukavvoo, SILLON on minulakkii.
Ja jos toiset juovat MINUN keittämmee 
kahvvii ja syövät MINUN leipommii, suan 
hyvvee tunnelmmoo.

Yhteys purettu

Miten tämä sama kaupunki 
voi olla niin kaukana?

Päivien virta 
kokoontuu vuosiksi.

Ajatusten silta 
romahtanut.

Eikä edes kännykkä soi!

File not found
Olet vanhentunut tieto.

Poistin sinut 
aivojeni emolevyltä.

Muistojen kansio tyhjä.

Kone ei tunne 
anteeksiantoa.

Nimi poistettu
Nimi poistettu 
sim-kortista ja aivoista.

Muisti tyhjä molemmissa.

Sydämellä kevyt olo: 
ei enää rakkauden painolastia.

Vuokko Juurisoja

Palvelustrategia

Lappu luukulle… 
Viimeinen kävijä: 
sammuta valot! 
Jättäkää tyhjentyvät  
toimitilat kylmilleen  
energian säästämiseksi!

Harjurannan koulu,  
matkailuneuvonta,  
Taipaleen leirintäalue,  
Warkaus-sali, 
kaupungin työpajat, 
kirjaston yhteispalvelupiste, 
Savontien kerhotalo, 
ruotsalainen koulu,  
Honeywell, 
Varkaus Eagles, 
Enson Pallon liigajoukkue, 
paperikonevanhus PK 1, 

Kevennystä päivään
huumoria ja runoutta

Kissa pihalle
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toimiva julkinen liikenne, 
vanha arvokas veturihalli, 
Aasia Instituutti Oy, 
Lehtoniemen työväentalo (1905-?)

Toteuttakaamme  
kaikki joukolla  
palvelustrategiaa 
80-vuotisjuhlavuonna…

Matti Mäkelä, entinen kunnallinen 
luottamushenkilö, Varkaus

Talven lumo

On talvi vähän valoviivähtää oi voimaa 
valkeaa 
mi on taivasta ja maata kun kaikki  
valo syvään hengähtää vain talvi 
on se valkea sinen hämy 
ensi tähden kuulakkuus tuhat kertainen 
mi on jumaluutta mi 
sydänjäätä vain valo kevään viipyvä 
on kyllin kestävä 
kun luon ainoaa nahkaa 
tsehov säveltää ka koch kirjoittaa 
gogol kyykkii orjat 

Marilyn shotseissa tätä kalloa 
kannan kuoppaan asti pigasso nuo-issa 
piilossa 
jeesus katastrofi ku-ussa ja 
somalit nälässä mutta ugandassa 
meillä oli hassun hauskaa arabien 
kanssa

Ossi Lappalainen

Laihialainen sulhasmies oli hiukan 
hermostunut häidensä edellä ja kysyi 
morsiameltaan: 
- Kultaseni, millaisia kukkia tahtoisit 
morsiuskimppuun? 
- Voi rakkaani, eikö ole turhan aikaista 
ajatella sitä? Hääthän ovat vasta puolen 
vuoden päästä. 
- Niin niin, alkaa olla aika kylvää sieme-
net.

Kaksi taskuvarasta tapasi Rooman toril-
la. Toinen sanoi: 
- Terve, kaveri. Miksi luet noita muotileh-
tiä? 
- Täytyyhän minun tietää, missä taskut 
ovat tänä vuonna.

Alokas oli lääkärin tarkastuksessa. 
- Minulla on hyvin huono näkö, tohtori. 
- Voitteko todistaa sen? 
- Näkeekö tohtori tuon pienen naulan 
tuolla seinässä? 
- Totta kai. 
- Minäpä en näe, tohtori.

- Terve Kyösti, miksi olet noin masentu-
nut? 
- Joku potkaisi tyttöystävääni vatsaan 
viime viikolla. 
- Sepä ikävää, mutta kannattaako sitä 

ottaa noin raskaasti? 
- Kyllä. Potku tuli sisältäpäin.

Kaksi poikaa leikki pihalla. Toinen sanoi: 
- Silmät kiinni ja maista, mitä tämä on. 
Sano sitten. 
- Jäätelö? 
- Ei. 
- Tikkukaramelli? 
- Ei. 
- Voileipä? 
- Ei. Minä helpotan vähän. Se ei ole 
mitään syötävää.

Mies osti kultasepänliikkeestä kalliin 
jalokivisormuksen. Seuraavana päivänä 
hän palautti se.. 
- Miksi ihmeessä, ihmetteli myyjä, Eikö 
sormus kelvannut? 
- Sormus kyllä, mutta minä en.

- Missä te majailette? Kysyi poliisi pult-
sarilta. 
- Puiston penkillä. 
- Eikö siellä tule kylmä? 
- Olen aika harvoin kotona.

- Minä olen kyllästynyt telkkariin, valitti 
kotirouva toiselle. Se on yhtä väkivaltaa 
ja seksiä. Jos minä avaan television, niin 
tulee väkivaltaa. Jos minä suljen sen, 
niin seuraa seksiä.

Raimo hämmästyi, kun huomasi naa-
purinsa ajavan auton autotallista puoli 
kuuden aikaan aamulla. 
- Pakko, sanoi naapuri. Minun täytyy 
lähteä liikkeelle näin varhain, jos haluan 
saada parkkipaikan kaupungista. 
- Niinpä, mutta mitä teet ennen töiden 
alkua? 
- Ajan bussilla kotiin ja syön aamiaisen.

Perhe istui autossa valmiina lähtemään 
kesälomalle. Isä sanoi: 
- Ajan nyt tämän korttelin ympäri ja sillä 
aikaa on jokaisen muistettava, mitä on 
unohtanut.

- Kun menemme naimisiin, voimme 
jakaa sinun huolesi ja murheesi, sanoi 
tyttö sulhaselle. 
- Mutta eihän minulla ole huolia ja mur-
heita, sanoi sulhanen. 
- Minä sanoinkin, että sitten kun olemme 
naimisissa.
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Ensiksi pari hietamiestä. Heik-
ki Hietamies on hauska ja 
niin on hänen kirjansakin, ’Il-
taa, hyvät ihmiset`. Ainakin 
varttunut väki tietää, mistä nimi 
on peräisin. Aivan oikein! Lau-
antaitanssejahan Heikki veti 
huumoripitoisella tyylillään. Ja 
sitä huumoria on yltäkyllin täs-
sä kirjassakin.

Kirja on erittäin monipuolinen, 
sillä se ei ole pelkästään Hie-
tamiehen elämäkerta. Se on 
samalla katsaus Suomen 
mediamaailmaan, julkkiksiin, 
taiteilijoihin sekä musiikkielä-
mään. Lisäksi teksti on haus-
kaa ja huumoripitoista.

Tytär Eve Hietamies on 
yhtä hauska. Hänen kirjansa 
’Yösyöttö’ on tragikoominen 
kertomus isästä, joka joutuu 
vastasyntyneen keskosen yk-
sinhuoltajaksi lainkaan siihen 
valmistautumatta. Kotona ei 
ole edes äidinmaidonvastiket-
ta muista hoitovälineistä puhu-
mattakaan. Onneksi naapuri-
apu pelastaa isän ja niin alkaa 
hänen kaksivuotinen äitinä ole-
minen. Ei hänellä helppoa ole, 
kun hän on ainoa isä lasten-
neuvolassa, muskarissa, per-
hekerhossa ja puistossa. Eikä 
hänen ole helppoa osallistua 
keskusteluun, miten maidon 
saa parhaiten herumaan jne. 
Mutta Even hirtehishumoris-
tinen ote pelastaa kirjan ja se 
onkin oikea lukuelämys ainakin 
perheellisille.

Isällä ja tyttärellä on samanlai-
nen huumorintaju, joten täs-
sä kyllä omena on pudonnut 

puusta suoraan samaan ko-
riin. Otetaan ja nautitaan.

Kissat ovat kiehtovia olentoja 
ja kiehtova on niistä kirjoitet-
tu kirja ’Kissan tavat tutuiksi’. 
Tokihan tiedämme, mitä lem-
mikkimme tekee, mutta tämä 
Sarah Heathin kirja kertoo, 
miksi lemmikki tekee niin. Kis-
soista voisi myös ottaa oppia. 
Esimerkiksi kirjailija kertoo, että 
rennon ja kehräävän kissan 
katseleminen ja silittäminen 
alentavat ihmisen verenpainet-
ta. Parasta olisi tietenkin ren-
toutua itsekin. Ja ottaa kissan 
tavoin pienet päiväunet silloin 
tällöin. Kirjassa on runsas, 
upea kuvitus, ja se soveltuu 
hyvin myös lasten kuvakirjaksi.

Ja sitten vakavaan draamaan. 
Antti Hyry, viimevuotinen Fin-
landia-palkinnon saaja,  ei ole 
enää järin ahkera kirjoittamaan. 
Edellisesti kirjasta nimeltään 
’Aitta’ on kulunut kymmenen 
vuotta. Se oli silloin Finlandia-
ehdokkaana, mutta ei voitta-
nut. Nyt Hyry lienee ajatellut, 
että hiljaa hyvä tulee eli teh-
dään huolellisesti ja suunnitel-
lusti hyvä kirja. Sellainen sitten 
tulikin. ’Uuni’ voitti. Kirja kertoo 
yhdestä kesästä, jonka aikana 
mies rakentaa vanhaan tu-
paan uuden uunin. Hän tekee 
perusteellista työtä, hankkii 
vanhoja luukkuja ja muita tar-
veaineita, käy katsastamassa 
vanhan uunin ja piirtää siitä 
itselleen mallin. Kiirettä ei ole. 
Työ alkaa, samalla mies kertaa 
elämäänsä. Muistaa tapahtu-
mia sieltä täältä. Välillä hän käy 
korjaamassa lastensa taloa, 
käy marjassa ja suviseurois-

sa. Samalla hän suunnittelee 
aina seuraavia siirtoja raken-
nustyössä, piirtää millintark-
koja kaavioita ja laskee tiilten 
menekkiä ja leikkauskulmia. 
Kesän lopulla uuni piiseineen 
ja valmis, ja vaimo paistaa sii-
nä ensimmäiset leivät. (Pieni 
kielellinen tarkennus: Hyryn 
kielessä piisi tarkoittaa uunin 
ulkonurkassa olevaa avotak-
kaa, ei savuhormia, kuten tä-
käläisessä kielenkäytössä.)

Lopuksi mielenterveysongel-
mia käsittelevä kirja . Se on 
pyhäselässä nykyisin asuvan 
Hannu Pitkäsen ’Holokota 
hotzo’. Kirja on sekoitus nyky-
aikaa, myyttejä ja uskomuksia, 
ja sen toimintakin tapahtuu 
kaikissa näissä elementeissä. 
Yksi kirjan myyteistä on tarina 
siitä, miten Venäjän tsaariper-
heen tyttäristä yksi olisi pääs-
syt pakenemaan murhaajien 
kynsistä ja minnekäs muualle 
kuin Pohjois-Karjalaan.

Kirjan nimi tarkoittaa valmista, 
ja se lainattu Paiholan sairaa-
lan potilaiden tervehdyksestä.  
Kirjassa nimittäin  käydään 
myös tässä pian lakkaavassa 
laitoksessa ja kerrotaan se si-
säisistä tapahtumista. Vähän 
sekaista kerronta on, mutta 
sekaistahan elämäkin useim-
miten lienee. Tuttu ympäristö 
auttaa juonen jäsentämisessä.

Lyylikki

Kurkistus kirjahyllyyn
Työhuoneen hyllyyn on taas kivunnut 
muutamia lukemisen arvoisia kirjoja
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oensuun keskustassa sijaitse-
va Kansalaistalo on toiminut jo 
vuodesta 1996. Sen toimintoja 
ovat mm. itsehoitopiste, kahvila 

Soroppi, nettikahvila, ATK-kurssit ja neu-
vonta, pika-avunvälitys, oppimisympäris-
tö ja neuvonta- ja palvelupiste. Erilaisiin 
tapahtumiin osallistuminen, polkupyörien 
vuokraaminen, kirjoja, lehtiä, puhelin, fax, 
kopiokone sekä tulostusmahdollisuus 
ovat myös tavoitettavissa.

Kansalaistalo on tärkeä, kaikille avoin 
kohtaamispaikka ja se tarjoaa monen-
laista toimintaa. Huomattiin, että Joen-
suussa tarvitaan palvelua, joka keskittyy 
maahanmuuttajien erilaisiin kysymyksiin, 
joten neuvontapalvelun aloittaminen oli 
tervetullut ja toimintapaikaksi luontevas-
ti sopi Kansalaistalo. Toimintaa järjestää 
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys 
ry ja rahoittajina vuodelle 2010 ovat 
Joensuun kaupunki, Pohjois–Karjalan 
Maakuntaliitto ja Kontiolahden kunta. 
Toiminnan päätavoitteena on kaikkien 
maahanmuuttajaryhmiin kuuluvien ko-
touttamisen edistäminen ohjauksen, 
neuvonnan ja tiedottamisen avulla. Neu-
vontapiste aloitti toimintansa syyskuussa 
2009.

Palvelu on maksutonta ja luottamuksel-
lista.

Maahanmuuttajille annetaan neuvoja 
mm. asumisesta, opiskelusta, oleskelu-
luvasta, työnhausta, perhe-elämään liitty-
vissä kysymyksissä tai vapaaehtoistyös-
tä. Asiakkaiden kysymyksiin on haettu 
vastauksia esim. maahanmuuttovirastos-
ta, verotoimistosta, poliisista, oppilaitok-
sista, TE-toimistosta, asuntotoimistosta, 
järjestöistä, seurakunnasta jne. Neuvon-
nan ja ohjauksen lisäksi autetaan lomak-
keiden täyttämisessä ja aina tarvittaessa 
ohjataan asiakas eteenpäin.

Syys-joulukuun aikana tehtiin asiakas-
yhteydenottoja neuvontapisteeseen yh-
teensä 136 kpl; viikottain 10-15 kertaa. 
Useimmiten asia selvisi yhden käynnin 
aikana. Tarvittaessa varattiin asiakkaille 

uusi aika tapaamiselle. Yhteensä neu-
vontapisteessä kävijät edustivat yli 20 
kansalaisuutta. 

Alkuvuonna 2010 asiakaskäynnit ovat 
lisääntyneet ja neuvontapiste on tullut 
tutuksi monelle.  Toimintaa kehitetään 
yhteistyössä eri tahojen kanssa ja tavoit-
teena on saada matalan kynnyksen neu-
vontapiste pysyväksi toiminnaksi.   Olet 
tervetullut käymään!

Suomessa niin kuin kotona
Oletko maahanmuuttaja? Tuntuuko siltä, että elämäsi on vaikeaa, että  tarvitset tukea, 
neuvoja, apua järjestämään elämäsi Suomessa? Etkö osaa vielä suomea? Maahan-
muuttajien neuvonta- ja palvelupiste Joensuun Kansalaistalolla on tässä vain Sinua 

varten!

Teksi: Oana Corduneanu                                                                    

Kuva: Niko Kähkönen

J

Oana Corduneanu 
ja Kirsi Lumatjärvi 
keskustelemassa 
maahanmuutta-
jille suunnatun 
neuvontapisteen 
toiminnan alkutai-
paleesta
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Paul Ekman halusi tutustua omiin kasvoihinsa katsomalla peiliin. Hän halusi oppia 
hallitsemaan lähes kahdensadan kasvolihaksen toimintaa. Lopputulos oli kahdek-

santoista erilaista hymytyyppiä. Näistä mainittakoon surullinen, julma, ilkeä ja vihai-
nen kasvojen ilme. Tiibetiläinen sananlasku toteaa: ”Kun hymyilet elämälle, puolet 

hymystä on omia kasvojasi varten ja toinen puolikas on jonkun toisen”.
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adulla kulkiessa saa harvoin 
ihmisiin katsekontaktin. Me 
kuljemme ohi mahdollisimman 
ilmeettöminä ja kenties ken-

gänkärkiä katsellen. Onko meihin jäänyt 
perin alkukantainen toisen ihmisen pelko, 
kasvojen ”menettämisen” pelko? Vielä 
viime vuosisadan alkupuolella oli Afrikas-
sa kansoja, joissa kasvoja ei paljastettu 
”vierasheimolaiselle”. Nimen kertominen 
vieraille oli kuolemanrangaistuksen aihe. 
Eikä kovin kaukana ole ajatusmalli, jonka 
mukaan valokuvan antaminen vieraalle oli 
ikäänkuin hänen valtaansa suostumista.

Elämässä on toki itse kullekin paljon 
opittavaa. Lapsuuskokemuksemme voi-
vat kertoa tunneköyhyydestä, kiusaa-
misesta ja hylkäämisestä. Nuoruusvuo-
temme saattoivat olla ahdistavia elämän 
tarkoituksen ja ihmissuhteiden alueilla. 
Mediakin kertoo yleensä vain ikäviä asioi-
ta ja yhteiskunnan pahoinvoinnista.

Elämänmyönteisyys tuntuu olevaa 
piilossa tai kokonaan poissa. ”Hymyn 
maaksi” ei suomalaista kansaa voitane 
kutsua.

Hymyilevät kasvot pelastavat kuitenkin 
päivän. Ilmiö tunnetaan nimellä ”iloisten 
kasvojen etulyöntiasema”.

Tutkijoiden mielestä aivoissamme on 
perimmiltään myönteisiin tunteisiin eri-
koistunut järjestelmä, joka ylläpitää myön-
teistä mielialaa useammin kuin kielteistä 
ja pyrkii antamaan ihmisille myönteisen 
elämänasenteen (Coleman, Sosiaalinen 
Äly, s.51). Syvemmin tulkittuna luon-
tomme suosii myönteisiä ihmissuhteita. 
Meitä ei ole tarkoitettu asennoitumaan 
toisiimme kielteisesti.

Hymy ja nauru ovat lyhimmät 
reitit myönteisten tunteiden 
kokemiselle

Myönteisen tunteen syntymisen seu-
rauksena voimme edetä sanallisiin ”tar-
tuntoihin” eli alamme kertoa ja kuunnella 
toisiamme. Kohtaamme toisemme myös 
kertomalla itsestämme sekä myönteisiä 
että ikäviä asioita.

Toinen ihminen voi virittäytyä sisäis-
tämään meidän mielemme liikkeet ja 
seurauksena on empatian tai sympati-
an kokemus. Sekä perhesuhteissa että 
työpaikoilla puhuminen on helpottava 
tunne. Mykkäkoulu perheessä johtuu 
syyttelystä, syyllisyyden tunteesta. Sa-
nattomuus johtaa katseiden ja sanojen 
”murhaavaan” hiljaisuuteen ja jopa vihan 
purkauksiin.

Toisenlaisia ovat rakastavien 
ihmisten katseet

Erityisen katsekontaktin ”karisman” 
omaavat voivat tuoda hyvää mieltä, mutta 
myös ”vangita” kohteensa. Puhelinmyyjä 
saa pelkällä monisanaisuudella aikaan 
sen, että ”joudumme lankaan”. Tori-myy-
jäkin tietää keinonsa. Hyvässä merkityk-
sessä taitava ihmistuntijana esim. hyvä 
johtaja saa ih-meitä aikaan työyhteisös-
sä. Taitava opettaja saa luokan kuunte-
lemaan ilman kurinpitoa. Hyvä terapeutti 
auttaa asiakastaan avautumaan. Luot-
tamuksen tunne on ratkaiseva. Tuossa 
tilanteessa syntyy stressihormonien alas-
ajoa.

Jokainen lämmin katse, ystävällinen 
kosketus tai läheisyyden hetki auttaa 

terveyttämme. Aivojemme myönteinen 
tunnetila lähentää meitä rakastamiimme 
ihmisiin ja se muuttaa lämpiän kontaktin 
biologiseksi hyvinvoinniksi. ”Jos meillä 
on elämänkumppani, läheinen ystävä tai 
sukulainen, johon voimme luottaa ja joka 
antaa turvallisen perustan, niin meillä on 
hänessä ”biologinen liittolainen”. Ihmis-
suhteilla on ratkaiseva merkitys tervey-
teemme. Tämä pitäisi huomioida myös 
terveydenhuol-lossamme. Tunnetasolla 
koettu potilas-asiakassuhde auttaa jopa 
leikkauspotilaan tervehtymisessä. Lähim-
mäisenrakkaus ei ole voimavara vain ar-
jen keskellä, vaan myös keino parantaa 
sairastuneen lähimmäisen tunnemaail-
maa. Siksi myönteisyyden välittäminen ja 
kokeminen on varteenotettava voimavara 
ja myös lääketieteellisen hoidon biologi-
sesti aktiivinen osa.

Pohjimmaisena lienee rakastetuksi tu-
lemisen tunne. Meidän aistiemme kieli 
viestittää toisille rakkautta. Kaikki aistim-
me on tarkoitettu rakentamaan ja varjele-
maan elämää.

Kun katseet kohtaavat
- tunteet vaikuttavat

Teksti: Ensio Larema

Kuvat: Stock.XCHNG

K
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27.2.2010 pelattu jääkiekko-ottelu Joki-
pojat – Sport nimettiin Hyvän Mielen- 
peliksi yhteistyössä Jokipoikien ja Poh-
jois-Karjalan Mielenterveyden tuki ry:n 
kanssa. Ensimmäisellä erätauolla järjes-
tettiin ohjelmaa, jossa Markku ”Kynä” 
Kyllönen ampui keskiviivalta maaliin 
kiekkoja. Ennen tätä ”Kynä” palkittiin sa-
nomalehti Karjalaisen ja K5- medioitten 
järjestämän äänestyksen perusteella 
Kaikkien Aikojen Jokipojaksi, joten 
mikään turha laukoja ei siis kyseessä ol-
lut. Kyllöstä ei tähän tehtävään tarvinnut 
kahdesti pyytää, vaan hän lupautui siihen 
erittäin mielellään. 

Sponsoreiden hankkiminen ei osoit-
tautunut ylivoimaiseksi sekään. Monet 
yritykset ja yhteisöt lähtivät mielellään 
mukaan tukemaan hyvää asiaa. ”Kynän” 
palkinneiden tahojen lisäksi sponsoreiksi 
olivat lupautuneet S-Market Papinkatu 
(auki joka päivä 07-23), Ravintola JetSet, 
Hotelli Ravintola Aada, Laatukarjala, Insi-
nööritoimisto Jormakka, Etelä-Suomen 
Rakennus- ja purkutekniikka Oy, Partu-

ri Kampaamo Team, sekä Jokipoikien 
virallinen kannattajayhdistys Susirajan 
Punamustat ry, joka lahjoitti pottiin myös 
edellisen fanimatkan jakamatta jääneen 
tulosveikkauspotin, 40 euroa. 

Mukaan oli lupautunut siis 10 eri yri-
tystä ja yhteisöä, joista kukin lupautui 
maksamaan 20 euroa jokaisesta maaliin 
menneestä kiekosta. Tarkoituksena oli 
ampua viisi kiekkoa, mutta vanhana ove-
lana pelimiehenä ”Kynä” varasi taskuun-
sa muutaman ”varapatruunan”. Noista 
pari tulikin tarpeeseen, ja niin saatiin kaik-
ki viisi kiekkoa maaliin, ja täysi tonni hy-
väntekeväisyyskassaan. Kyllönen osoitti 
suurta urheiluhenkeä ja huumoria. 

Toisella erätauolla oli Jokipoikien kans-
sa yhteistyössä yleisölle järjestetty mini-
kiekonheittokilpailu, jossa tarkoituksena 
oli saada kiekko mahdollisimman lähelle 
kentän keskipistettä, katsomosta heitet-
tynä. Tähän Jokipojat lahjoitti hienot pal-
kinnot, kuten kaikkiin tämän kauden Play 
Off -otteluihin sisäänpääsyyn oikeuttavia 
kortteja, sekä fanituotepaketin. Kaikki 
kertyneet varat kiekkojen myynnistä Jo-
kipojat lahjoitti samaan pottiin sponso-
reiden maksamien satasten lisäksi. Kie-
kot tekivät kauppansa kaikki, ja tästä tuli 
pottiin lisää reilut 200 euroa. Näin ottelun 
yleisökin pääsi pienemmällä panoksella 
tukemaan yhdistyksemme toimintaa. Va-
paalippuja otteluun Jokipojat antoi yhdis-
tykselle parikymmentä. 

Kertynyt summa, siis ronski 1200 eu-
roa käytetään kaikkinensa kuntoutujien 
työtoiminnan rahoittamiseen, kuntou-
tujille maksettaviin ahkeruusrahoihin. 
Mielenterveyskuntoutujien työtoiminnan 
järjestäminen on yksi iso osa Pohjois-
Karjalan Mielenterveyden tuki ry:n toimin-
taa. Työtoimintaa järjestetään pääasiassa 
Käpäläpolulla, Joensuun Karhumäessä 

sijaitsevalla jäsenyhteisötalolla. Työtä teh-
dään muun muassa nykyaikaisella ja te-
hokkaalla puupajalla, ammattiohjaukses-
sa ja ammattimaisilla työvälineillä. Myös 
keittiötyötä, puutarhatöitä ja atk- työtä on 
tarjolla. 

Yhdistys maksaa kuntoutujille ahke-
ruusrahana 9-12 euroa/työpäivä. Jo-
kaisena arkipäivänä työskentelee eri 
työtehtävissä jopa kymmenkunta ih-
mistä. Yhdistyksen päärahoitus tulee 
Raha-automaattiyhdistykseltä, mutta se 
ei kata kaikkia työtoiminnasta koituneita 
menoja, vaan menee pääosin henkilö-
kunnan palkkoihin, vuokriin ja muuhun 
yhdistyksen perustoimintaan. Siksipä 
vastaavanlaiset varainkeruutapahtumat 
ovat olennainen osa yhdistyksen omaa 
varainhankintaa. 

Työtoiminta on kuntoutujille tärkeää. Se 
antaa sisältöä arkeen, onnistumisen ko-
kemuksia, sekä mahdollisuuden olla osa 
yhteisöä. Pienituloisille kuntoutujille tämä 
on tärkeää myös taloudellisesti.

Pohjois-Karjalan Mielenterveyden tuki 
ry kiittää Jokipoikia, Markku ”Kynä” Kyl-
löstä, kaikkia tapahtuman sponsoreita, 
ottelun yleisöä, sekä jokaista minikiekkoja 
ostanutta ihmistä. 

Tätä kirjoitettaessa Jokipojat on var-
mistanut paikkansa Mestiksen finaaleis-
sa, ja lehden ilmestyessä mestaruus on 
jo ratkennut. Toivotaan, että mestaruus 
on Joensuussa, ja mahdollisuus kiusata 
liigaseuraa Liigakarsinnoissa on meneil-
lään. Oli miten oli, toivotamme Jokipojille 
urheilullista ja taloudellista menestystä 
myös tuleville kausille! Ensi kaudella ote-
taan uusiksi.

Jääkiekkojoukkue Jokipojat Joensuusta on ollut mukana tukemassa mielenterveys-
työtä jo useita vuosia. Aikaisempia vuosina Jokipojat on lahjoittanut jääkiekkoaiheista 
tavaraa Pohjois-Karjalan Mielenterveyden tuki ry:n hyväntekeväisyyshuutokauppaan, 
ja antanut vapaalippuja ryhmillemme. Tällä kertaa sen lisäksi järjestettiin yhteistyössä 
”Hyvänmielen” – peli. Ottelu tuotti kaikkinensa kuntoutujien työtoimintaan korvamer-
kittyä rahaa yli 1200 euroa. Summa tullaan käyttämään kokonaisuudessaan kuntoutu-

jien ahkeruusrahojen maksuun. 

Jääkiekkoa mielenterveystyön hyväksi  

Kiekko lähtee hyvän asian puolesta 
edelleen napakasti lavasta 
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Teksti: Jukka Saari

Kuvat: Joona-Pekka Hirvonen

Ennen kiekkojen 
laukomista Markku 
”Kynä” Kyllönen julis-
tettiin kaikkien aikojen 
Jokipojaksi. Palkinnon 
antoi K5-Medioitten ja 
Karjalaisen puolesta 
Ema Hurskainen 
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Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry toimii

20.02.2010 kokoonnuttiin 
Hotelli Kimmelin Riverside 
-ravintolaan klo 16:00 pitä-
mään taas perinteistä hy-
väntekeväisyyshuutokaup-
paa. Lahjoituksina saatiin 
taas paljon mm. taidetta. 

Meklareina toimivat toimin-
nanjohtaja Raimo Matikai-
nen ja kauppaneuvos Eino 
Tenhunen

Yhdistyksen säännölliset toiminnat
Ps-kerho maanantaisin, keskusteluillat 
alkaen klo 18.00, srk- keskus, kirkkoka-
tu 28, Joensuu.
Lentopallo Päiväkeskuksen kanssa 
kanssa, Joensuu-Areena, torstaisin 
12.30 - 14. Päästäksesi pelaamaan 
lunasta vastaanotosta 5 euron hintainen 
kulkukortti, jonka saat takaisin keväällä 
palauttaessasi kortin. 
Sählyä (ja tarvittaessa muutakin) 

tiistaisin 15.30 – 17 Soroppi ry:n 
kanssa, Sortavalankatu 4, liikuntasali 
(11.8.2009-1.6.2010). 
Kirjallisuuspiiri Kotikievarilla joka 
kolmas tiistai klo 15-16, Värtsilänkatu 2,  
alkaen 19.1.2010.  
Keilailu-ryhmä tiistaisin kaksi kertaa 
kuussa Keilahallilla.
Mieli maasta –ryhmä tiistaisin klo 18, 
Yhteisötalo Kotikievari, Värtsilänkatu 2.

Äijä-ryhmä kokoontuu maanantaisin 
klo 16, Yhteisötalo Kotikievari.
Toiminnallinen ryhmä torstaisin klo 
16-19, Yhteisötalo Kotikievari (yh-
teistyössä Vanamon Päiväkeskuksen 
kanssa). 
Vertaistukiryhmä  keskiviikkoisin alka-
en klo 16, Yhteisötalo Kotikievari.

Heilsingin apulais-
kaupunginjohtaja ja 
MTKL:n puheen-
johtaja Pekka Sauri 
puhui mm tulevasta 
aselaista

Eero Ruohomäki 
esitteli huutokaup-
paan lahjoittamaan-
sa puukkoa.

Prinsessa-elokuvan roolipukuja oli lah-
joitettu huutokaupan myyntiin. Pukujen 
tuotto meni elokuvan tekijöille. Esittelijöina 
Aila ja SannaKauppaneuvos Eino Tenhunen piti palopuheen 

huutokaupan merkityksestä
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Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry toimii
Hyväntekeväisyyshuutokauppa

Perinteiseen linnunpönttökisaan osal-
listui kymmenkunta taiteilijaa ja vaikut-
tajaa kutsuttuina 

Viikkoa ennen pöntöt olivat City-Marketissa esillä ja yleisön 
arvioitavina.

Yleisön mielestä paras pönttö oli lääkintöneuvos Pertti Pu-
hakan pönttö. Se sai äänistä 43,16 %

Toiselle sijalle tulleen Vesa Turusen pönttö sai äänistä 
17.32 % ja kolmanneksi tullut City-Marketin johtajan Rau-
no Törrösen pönttö 16,16 %.

NOVGOROD-TIHVINÄ   1.-4.7.2010
Matkan hinta:  380 € /hlö   
Ilmoittautumiset 16.5. 2010 mennessä
(edellyttää vähintään 30 lähtijää) omalla viisumilla alennusta 
40 €

Laivaseminaari 4.-6.10.2010 Helsinki-Tukholma-Helsinki
Ilmoittautumiset  27.8.2010 mennessä
Hinnat ja ohjelma yhdistyksen kotisivuilla 

Molemmista matkoista saa lisätietoa yhdistykseltä tai kotisivuilta 
www.p-kmielenterveydentuki.net

Matkat toteuttavat 
OUTOKUMMUN MATKAILU OY 
P-K:N MIELENTERVEYDENTUKI RY

Yhdistyksen matkoja 2010

1

2

3



22

Tohtori Pentti Arajärvi vieraili Joensuus-
sa tutustumassa kolmannen sektorin eri 
paikkoihin. Hän aloitti Soropista istuutu-
malla yleisön tentattavaksi kiikkutuoliin. 
Lähes täysi sali soroppilaisia olikin pai-
kalla. Kysymykset koskivat suomalaista 
arkipäivää ja siihen liittyviä pulmia.

Soropista Arajärvi siirtyi Pohjois-Karja-
lan Mielenterveydentuki ry:n ylläpitämään

Kotikievariin, joka toimii mielenterveys-
kuntoutujien asumis- ja kuntouttavana 
yksikkönä.

Sieltä siirryttiin Kuntokievariin, jossa 
mielenterveyskuntoutujat työskentelevät 
päivittäin erilaisissa työtehtävissä.

 Tri Arajärvi vieraili

Kirjallisuuspiirin kolmas vuosi käynnistyi 
syyskuussa 2009, ja paikkana toimi tut-
tuun tapaan Kotikievari. Tänä vuonna ko-
koontumisia oli kolmen viikon välein eikä 
joka toinen viikko, kuten aiemmin.

Syksyllä kokoonnuttiin yhteensä neljä 
kertaa. Käsiteltävinä teksteinä toimivat 
muun muassa otteet Jane Austenin 
kirjeromaanista Kolme sisarta ja Jorge 
Luis Borgesin Kuvitteellisten olentojen 
kirjasta. Tarkoituksena on tutustuttaa kir-
jallisuuspiiriläiset erilaisiin kirjallisuudenla-
jeihin ja esitellä enemmän lukeville uusia 
kirjailijoita.

Kirjallisuuspiirin kävijämääriä ei ole ti-
lastoitu, mutta varovaisen arvion mu-
kaan kokoontumisissa oli keskimäärin 
viisi osallistujaa. Valtaosa oli Kotikievarin 
asukkaita, mutta mukaan mahtui myös 
ulkopuolisia kirjallisuudesta kiinnostunei-
ta.

Aiempien vuosien tapaan kirjallisuuspii-
rissä nähtiin myös kirjailijavieras: 15.12. 
kirjailija Matti Mäkelä kertoi urastaan ja 
teoksistaan. Mäkelä on tunnettu esseisti, 
jonka teokset käsittelevät laajalti luontoa 
ja ihmisen vaikutusta siihen. Mäkelää oli 
kuuntelemassa joukko innostuneita kirjal-
lisuudenharrastajia.

 Kevään 2010 ensimmäisessä ko-
koontumisessa paneuduttiin Alivaltio-
sihteerin verbaalisen komiikan kirjalli-
seen toteutukseen, ja luvassa on vielä 
ainakin Antoine de Saint-Exupéryn 
Pikku Prinssiin tutustumista. Kirjallisuus-
piiri on kaikille avoin. Mukaan saavat tulla 
nekin, jotka eivät juurikaan lue. Kevään 
viimeinen kokoontuminen on tiistaina 
4.5. klo 15 Kotikievarilla.

Kati Vallius, vetäjä  

Kirjallisuuspiirin kolmas vuosi

Mielenterveysviikolla 19.11.2009  Carelicumissa pidetyssä se-
minaarissa, jonka aiheena oli ”Mielenterveystyön tulevaisuus” 
luennoi suunnitteilla olevista lakiuudistuksista Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitokselta tutkimusprofessori Kristian Wahlbeck. 
Hän vieraili tutustumassa myös yhdistyksen toimintaan Kunto-
kievarilla. Vierailun yhteydessä hänelle luovutettiin mm. ”Hullun 
Paperit”.

Kristian Wahlbeck vieraili

Yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Hyttinen kertoo vieraalle 
Kotikievarin toiminnasta
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aupungin läheisessä puistossa 
jossa temppeli sijaitsi, oli tosi 
paljon apinoita ja  ihmiset kävi-
vät ruokkimassa niitä pähkinöil-

lä ja banaaneilla. Noudatin paikallisten 
esimerkkiä ja lähdin ruokkimaan apinoi-
ta pähkinöillä ja banaaneilla. Tutkiessani 
apinoita söin itsekin apinoiden keskel-
lä. Tunsin kummasti olevani sukulaisten 
keskellä. Mukana ollut tutkimussihteerini/
tulkki totesi minun olevan hullu. Sanoin, 
että samaan johtopäätökseen ovat tulleet 
myös suomalaiset lääkärit.

 Lienevätkö apinat tunnistaneet mi-
nut turistiksi. Kun eräs röyhkeä apina 
yritti varastaa pähkinöitä minulta, näytin 
keskisormea, jolloin apina irvisti. Panin 
merkille, että aina kun näytin keskisor-
mea aikuiselle apinalle, se irvisti. Mistään 
muusta sormesta apinat eivät välittäneet, 
eivät myöskään kasvojen liikkeistä. 

Rupesin tutkimaan apinoiden pinnan 
kestävyyttä tarkemmin. Huomioni oli, että 
vain aikuiset apinat ärsyyntyivät keski-
sormesta. Näyttäessäni eräälle apinalle 

useasti keskisormea, se oli heti hyökkää-
mässä kimppuuni terävine hampaineen. 
Heitin sille pähkinän, jolloin se vähän rau-
hoittui. Kokeilin useiden apinoiden pinnan 
kestävyyttä ja havaitsin, että pähkinöiden 
loputtua keskisormen näyttämi-nen alkoi 
olla jopa vaarallista touhua. Jotkut apinat 
hermostuivat pahasti vasta kolmesta pe-
räkkäisestä keskisormesta, toisilla taas 
pinna paloi yhdestä kerrasta. Huidoin 
apinoita kauemmaksi tyhjällä viinapullolla 
niiden hyökätessä. Tutkimussihteerini sai 
nopeasti tarpeekseen ja juoksi karkuun. 
Minä ajattelin tutkimuksen olevan sen 
verran tärkeää, että en lähtenyt juoksen-
telemaan. 

Heti kun lopetin keskisormen näyt-
tämisen apinat rauhoittuivat ja jatkoivat 
tou-hujaan. Kyseltyäni paikallisilta mistä 
viidakon apinat ovat oppineet kansain-
välisen merkkikielen, sain tyypillisen lyhy-
en aasialaisen vastauksen: ”Apinat ovat 
älykkäitä”.

Pasi Niskanen

Onko apinat älykkäitä?
Matkustaessani Aasiassa törmäsin Thaimaassa Kohosum Salakam -nimiseen pikku-
kaupunkiin Isanin maakunnassa. Kaupunki on tunnettu apinoistaan sekä niille raken-
netusta temppelistä. Apinoita kiipeili sähköjohdoissa ja sähkötolpissa sekä katoilla. 

Kaduilla käveli apinoita ihmisten koirien ja kissojen seassa sulassa sovussa. Eikä niitä 
näyttänyt häiritsevän hiostava kuumuus.

Situated in Joensuu city centre, Kansa-
laistalo has been functioning since 1996. 
Its services include a self-help desk, cafe 
Soroppi, internet services and consulta-
tion services. Different happenings, bike 
renting, books and magazines, printing 
and copying are also available.

Kansalaistalo is an important meeting 
place that is open for anyone. Joensuu 
needed service for immigrants so con-

sultation was welcome and Kansalais-
talo was a natural place for it. The main 
objective is to improve integration. The 
service desk started in September 2009 
and by the end of the year there were 
136 customer contacts from over 20 na-
tionalities.

The immigrants get advice regarding re-
sidency, studying,job seeking and fami-
ly life. Answers have been sought from 

several places. In addition to information 
and guidance immigrants get help filling 
forms and customers are redirected for-
ward, if necessary. You are welcomed for 
a visit!

At Home in Finland
Are you an immigrant? Do you think that your life is difficult and you need support? 
Can’t you speak Finnish yet? Information and service desk in Kansalaistalo in Joen-

suu is the place for you!

K
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uoden 2009 loppupuolella jär-
jestettiin talkoovoimin Kotikieva-
rin ja Kuntokievarin väen kesken 
joulumyyjäiset. Myyjäiset pidettiin 

Kotikievarilla ja paikalle saapui mukavasti 
väkeä oman yhdistyksen puitteista sekä 
lähialueelta. Ajatus myyjäisten järjestä-
misestä syntyi, kun Kotikievarilla poh-
dittiin, kuinka yhteistyötä voitaisiin tehdä 
Kuntokievarin työtoiminnan tukemiseksi. 
Myyjäisten tuotto osoitettiin Kuntokieva-
rin ahkeruusrahoihin. Myyjäisvalmiste-
luihin osallistui aktiivinen porukka, jonka 
tuotokset, kuten leivonnaiset, käsityöt ja 
puupajan tuotteet myytiin lähes loppuun. 
Tänä vuonna joulumyyjäiset pidetään 
15.12.2010 Pohjois-Karjalan keskus-
sairaalan Tikkarinteen aulassa ja talkoo-
voimia valmisteluihin otetaan lämmöllä 
vastaan.

Kevättä on otettu vastaan tanssin 
merkeissä. Kotikievarin tiloissa toteutui 
yhteistyössä Vanamon päiväkeskuksen 
kanssa lavatanssikurssi. Ohjaajina toi-
mivat Annukka Varis päiväkeskukselta 
ja Marjo Vallimies Kotikievarilta. Mukaan 
mahtui monta jo valmiiksi tanssitaitoista 
ihmistä, jotka olivat omiaan perehdyttä-
mään myös vähemmän tanssia harrasta-
neita tanssin maailmaan. 

Kurssi huipentui ystävänpäivätans-
seihin, jossa hameen helmat hulmuten 
tanssittiin ja iloittiin ystävistä.

Tanssimista jatkettiin maaliskuussa 
SPR:n Pielisensuun osaston toimesta. 
Marita Selkälän ja Marko Haakanan vauh-
dikas meno houkuttelivat Mieli maasta-
ryhmän kävijöitä kokeilemaan tanssi-

kuvioita. Tanssia on myös kiva katsella, 
vaikkei itse tanssimaan innostuisikaan, 
ja kovin iloisia ilmeitä ”seinäruusujenkin” 
kasvoilta näkyi.     

Monenlaisia tapahtumia ja kohtaami-
sia meillä Kotikievarilla siis on. Näiden 
muutamien esimerkkitapahtumien lisäk-
si Kotikievarilla kokoontuvat säännölliset 
ryhmät, joihin kaikki ovat tervetulleita. 
Ryhmistä voi tiedustella lisää Kotikieva-
rilta. Arkisin keittiömme tarjoilee lounasta 
klo 11-12 välisenä aikana hintaan 4,50 
euroa, joten tervetuloa syömään ja tutus-
tumaan Kotikievariin. 

Sanna Pulkkinen               

Yhteisötalo Kotikievarin kuulumisia

V

Leipomomes-
tarina Pentti 
Mononen

Hannele Laakkonen ja Raili Rytkönen 
poseeraavat
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ävin tutustumassa paikkoihin 
kaksi kertaa ennen muuttoani. 
Ensimmäisen kerran puolitoista 
vuotta aikaisemmin. Muistan jo 

silloin saaneeni lämpimän vastaanoton  
ja mielenkiintoa osakseni. Olin hieman 
hämmästynyt siitä koska olin varautunut 
paljon huonompaan asenteeseen.

Muutaman palaverin ja paperisotkujen 
jälkeen olin muutto valmis paketti Kieva-
riin. Muuttaminen jännitti ja pelotti. Olin 
epävarma itsestäni: onnistuisinko sovi-
tuissa asioissa.

Alkuun olin aika paljon yksin ja tunnus-
telin vähän talossa asuvaa porukkaa.  
Vaikka olen sosiaalinen persoona, tun-
tui varovaisuus hyvältä. Nopeasti tajusin 
kuitenkin liiallisen varovaisuuteni olevan 
aika turhaa. Annoin siis mennä vain virran 
mukana.

Lounas on yksi talon mukavimmista 
tapahtumista. Silloin on iso porukka yhtä 

aikaa samassa tilassa ja juttua riittää. 
Harvemmin on hiljaisempaa.

Täällä Kievarissa meillä jokaisella on 
oma ohjaaja ja varaohjaaja, jotka tietävät 
meidän asioista eniten. Ohjaajat auttavat 
+ tukevat sovituissa asioissa. Minulla on 
esimerkiksi kerran viikossa koti käynti jos-
sa tarkastetaan onko koti siisti.

Tiettyjä sääntöjä/toiveita on myös täällä 
asumisessa. Joka maanantai ja perjantai 
kello 9.00 pidetään yhteisökokous. Hyvä 
olisi käydä myös kerran päivässä näyt-
täytymässä alakerrassa.

Talossa järjestetään myös paljon erilaisia 
ryhmiä.
Maanantaisin on Äijät-ryhmä.
Tiistaisin Mieli maasta-ryhmä. Ja 3 vii-
kon välein Kirjallisuuspiiri.
Keskiviikkoisin Vertaistuki-ryhmä.
Torstaisin Toiminnalliset -ryhmä.
Perjantai on ainut päivä, kun ryhmiä ei 
ole.

Olen käynyt melkein kaikissa noissa ryh-
missä paitsi tietenkin Äijät ryhmässä sat-
tuneesta syystä.

Ryhmiin on mukava osallistua ja saa 
vähän ohjelmaa iltaansa. Siellä näkee 
myös ihmisiä. Talossa asuessani olen 
huomannut tiettyä yhteisöllisyyttä ja yh-
teishenkeä. Huomataan ja ollaan huolis-
saan, jos joku puuttuu. Välitetään kanssa 
ihmisistämme. Ketään ei syrjitä tai arvos-
tella.

Olen viihtynyt täällä ensimmäiset kuusi 
viikkoa ja uskon viihtyväni jatkossakin.

-EMV-

Kotikievari uuden asukkaan silmin
-takana 6 viikkoa

Polku
elämässä on kaksi 
kohtaamisen polkua.
Jos onnistut kulkemaan
oikeaa polkua voit
saada tilaisuuden
olla onnellinen ja 
intoa jatkaa
eteenpäin.
-Päivi

Tutustumisen juoksulenkki
kohtaaminen on
tutustumisen 
ensiaskeleita,
kun olet juossut
maratonin niin
voit sanoa tuntevasi
hänet kokonaan
-Päivi

apu on kuin suojeleva linnun siipi
-Päivi

K

Päivi Heinonen



26

uumiinvamman saanut tarvitsee 
tukea. Jalkansa katkaissut ei tule 
toimeen ilman kainalosauvoja. 
Psyykkinen vamma ei näy pääl-

le päin, mutta vammainen tarvitsee silti 
tukea. Tuki on vertaistukihenkilö, vierellä 
kulkija, neuvoja ja avustaja, vapaaehtoi-
sesti tätä työtä tekevä ihminen. Hän voi 
olla aivan terve, tavallinen ihminen tai itse 
psyykkisen sairauden kokenut ja siitä toi-
punut kuntoutuja. Työvälineenä vertais-
tukihenkilöllä on auttamaan altis sydän, 
mutta pieniä työnteko-ohjeita hänkin tar-
vitsee. Näitä on annettu Itäinen tiimi ry:n 
kolmipäiväisillä kursseilla, joita pidetään 
tarpeen mukaan eri paikkakunnilla.

Psyykkisesti vammautunutta kohtaan 
tunnetaan usein pelkoa. Se on turhaa. 
Tällaiset ihmiset ovat pikemminkin arkoja, 
enemmänkin itselleen kuin muille vaa-
rallisia. Ovathan itsemurhat heidän kes-
kuudessaan yleisempiä kuin niinsanot-
tujen terveiden parissa. Hyvään alkuun 
tukihenkilö pääsee usein kyselemällä 
tuettavan henkilön vointia ja viimeaikai-
sia harrastuksia. Myöhemmin voidaan 
keskustella sairaudesta, lääkkeistä  ja 
hoidoista, sillä he ovat oman sairauten-
sa asiantuntijoita. Jos vertaistukihenkilö 
itse on kuntoutuja, yhteiset sairaala- tai 
hoitopaikat ovat hyvä syy ottaa joskus 
jutustelun aiheeksi. Muuten riittää pelkkä 
yhdessäolo ja rupattelu, joskus voidaan 
harrastaa jotain yhdessä. 

Vertaistuki toimii aina kaveripohjalta. 
Tukihenkilö ei ole hoitaja, vaan samanar-
voinen toveri. Joskus tukea tarvitsevasta 
tulee auttajasta liian riippuvainen, mikä 
voi johtaa suorastaan häiriköintiin. Tällöin 
suhde on parasta lopettaa, ellei selviin 
pelisääntöihin päästä.

Kuntoutujat ovat usein lyhytjännitteisiä, 
eivätkä siedä pettymyksiä. Heillä ei aina 
ole sitkeyttä päästä omiin tavoitteisiinsa, 
varsinkin jos ne ovat liian korkealla. Tuki-
henkilö voikin antaa neuvon, että pitkälle-
kin voi päästä lyhyin askelin.

Takapakkiakin voi tulla, sillä mielen-
terveyskuntoutujat ovat usein moni-
ongelmaisia. Heillä voi olla fyysisiäkin 
sairauksia, on lyhyt työelämä ja siitä seu-
rauksena riittämätön toimeentulo, asun-
nottomuutta, jopa harhoja. Harhoihin 
pitää suhtautua siten, että ellei asiallinen 
selvitys riitä, huomio on kiinnitettävä jo-
honkin muuhun.  

Masentunut ihminen voi suunnitella 
itsemurhaa. Uhkailutkin on otettava va-
kavasti ja aikeet on estettävä vaikka pak-
kokeinoin. Ei ole häpeä, jos tukihenkilö 
soittaa paikalle kriisitilanteessa poliisin tai 
ambulanssin. Uhkailu voi olla myös avun-
pyyntö, johon on pyrittävä vastaamaan.

Tuen päämääränä on saada kuntoutet-
tava seisomaan itsenäisesti omilla jaloil-
laan ja toimimaan yhteiskunnan täysival-
taisena jäsenenä. Työelämään voi olla 
vaikea päästä, mutta mielekästä toimin-
taa voi järjestyä työyhteisöissä, järjestöis-
sä ja opiskelussa.

Vertaistukijaksi voi tulla kuka 
tahansa

Vertaistukihenkilöksi voi tulla kuka tahan-
sa, joka on itse henkisesti tasapainossa 
ja haluaa auttaa mielenterveysongelmista 
kärsiviä tai niistä toipuneita. Työ on täysin 

vapaaehtoisia vertaistukihenkilöitä
Itäinen tiimi kouluttaa

Teksti: Vuokko Juurisoja

Kuvat: Anne Ilmakari-Hämäläinen

R

Ryhmäläisten ajatuksia tukihenkilön 
tärkeimmistä ominaisuuksista.

Vertaistukikoulutuksen ryhmätyön analysointi meneillään.
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vapaaehtoista. Ainut palkka on hyvä mieli 
siitä, että on voinut olla avuksi.  Vertaistu-
kihenkilöiksi tarvitaan kaiken ikäisiä mie-
hiä ja naisia.

Polvijärveläinen Susanna Hietala tuli 
kurssille saadakseen tällaisen tuettavan. 
Hän on selkävian vuoksi eläkkeellä ja hä-
nellä olisi aikaa.

”Olen mielelläni ihmisten parissa ja olen 
innostunut tekemään tätä työtä”, hän sa-
noo ja toivoo pääsevänsä tukihenkilöksi 
jollekulle.

Outokumpulainen Anne Pitkänen ei 
ole virallisesti vielä kenenkään tukihenki-

lö, mutta epävirallisesti hänellä on kaksi 
tuen tarvitsijaa. Toinen on mielenterveys-
kuntoutuja ja toinen päihdeongelmainen, 
jolla on muitakin ongelmia. Hän pitää 
näihin yhteyttä puhelimitse ja käy tapaa-
massa heitä. Jutellessa he  eivät käsit-
tele näitä ongelmia, vaan keksivät muita 
hauskempia puheenaiheita.

Mikko Mononen asuu Liperissä, mut-
ta on ollut siellä vasta vähän aikaa, joten 
hänellä ei vielä ole tuettavaa.

”Olen tullut hakemaan paukkuja omaa 
elämää varten”, hän sanoo,  mutta voisi 
olla tarvittaessa tukihenkilökin. Hän on 
aikaisemmin muualla asuessaan käynyt 
joitain kursseja ja käynyt itsekin vertais-
tukiryhmissä, joten työ on hänelle tuttua.

”Tätä työtä tehdään 
sydämellä”, hän kiteyttää 
vertaistukihenkilön toi-
menkuvan. 

Itäinen tiimi ry:n lomajakso Lomakoti Tuomirannassa, Riistavedellä 
9.8.-14.8.2010 Lomakoti Tuomiranta, 71150 Vartiala (Riistavesi)

Lomaviikon aikana touhutaan kaikenlaista mukavaa ja päiväohjelmaan kuuluu esim. eväsretki laavulle, pi-
haleikkejä, soutua. Lisäksi askartelua, kävelyä, saunomista yms. Retket, joita loman aikana lähiympäristöön 
tehdään ovat maksullisia.  

Majoitus kahden hengen (2hh) huoneissa, joissa wc ja suihku huoneissa. Päärakennuksen huoneissa 
suihku ja wc yhteistiloissa. Ruokavaliot ja liikuntarajoitteet tulee merkitä hakemukseen.

Loman omavastuu koko loma-ajalta on 90 €. Täysihoitopakettiin kuuluu aamiainen, lounas, päivällinen, 
iltapala, loma-ohjaus sekä saunassa käyntiä. 

Lomatuki myönnetään sosiaalisin, terveydellisin ja taloudellisin perustein. Lomatukihakemukset on täytettä-
vä huolellisesti, sillä puutteellisesti täytettyjä hakemuksia emme voi käsitellä!! Hakemukset tulee palauttaa 
os. Itäinen tiimi ry, Rantakatu 26 B, 5krs.,80100 JOENSUU, viimeistään 11.6.2010 mennessä. Lomakotien 
Liitto ry lähettää vastauskirjeet, maksukuitit ja lomaohjelman lomalaisille suoraan.

Hakemuslomakkeita saa tilata:  
Itäinen tiimi ry, puh. toimisto 0400 810 656 
Rantakatu 26 B, 5krs., 80100 JOENSUU 
E-mail: posti@itainentiimi.fi  
Lomakotien Liitto ry, Paasivuorenkatu 4-6 B, 00530 Helsinki  
Puh. (09) 774 0110, avoinna ma-pe klo 9.00-16.00.

http://www.lomakotien-liitto.fi/tuomiranta

Lomakoti Tuomiranta Anita Rimpilä-Mykkänen 
puh. 050 542 4817, sp: rimpilamykkanen@suomi24.fi 
Itäinen tiimi ry, Anne, toiminnanohjaaja, gsm 0400 810 656 

Aika ja paikka

Ohjelmaa 
 

Majoitus ja ruokailu 

Hinta 

Hakeminen

Sähköpostit

Lisätietoja

Vertaistukitoiminnasta kiin-
nostuneet voivat ottaa yh-
teyttä Itäisen tiimin toi-
minnanohjaajaan Anne 
Ilmakari-Hämäläiseen lisätietoja 
saadakseen. Puhelinnumero on 
0400 810 656 ja sähköpostiosoite 
posti@itainentiimi.fi.

Ohjaava kouluttaja Soili Vasala Karelia 
Consulting Oy:stä pitämässä vertaistuki-
henkilö-koulutusta.

Koulutuksen päätyttyä osallistujia ja 
kouluttajat yhteiskuvassa Välke ry:n 

toimitiloissa.
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Enon Mielenterveysyhdistys Säihke ry
Pj. Reima Hirvonen
050 496 3028
Harpatintie 111
81200 ENO
enonsaihke@hotmail.com

Heinäveden Mielenterveysyhdistys ry
Pj. Auvo Eronen
040 771 2828
Laaksotie 3 as. 7
79700 HEINÄVESI
avenemail@luukku.com

Ilomantsin mielenterveysyhdistys IIo ry
Pj. Aune Kauppinen
050 401 5282
Markunvaarantie 5 A
82900 ILOMANTSI

Juuan Mielenterveysyhdistys Mielekäs 
ry
Pj. Pirjo Ketoharju
(013) 472 794
Aimontie 8 A 15
83900 JUUKA
pirjo.ketoharju@suomi24.fi

Kiteen Mielenterveysyhdistys Pilke ry
Pj. Eeva Utunen
050 402 8309
Olkontie 7 B 5
82500 KITEE
utunen.eeva@gmail.com

Kontiolahden Mielenterveysyhdistys 
Porina ry
Pj. Jarkko Eronen
050 494 4177
eronenjarkko@hotmail.com

Lieksan Mielenterveysyhdistys ry
Pj. Arja Kärkkäinen
0400 718 676

Omaiset mielenterveystyön tukena
P-K:n yhdistys ry
Toiminnanjohtaja Maija Myller
(013) 318 175, 050 564 8708
maija.myller@tukitupa.fi
Omaisneuvoja Raija Korhonen-Pusa
050 3626818, (013) 318 171
raija.korhonen-pusa@tukitupa.fi
Tiedottaja / Toimistotyöntekijä
Katja Pesonen
(013) 318 165, 050 534 6772
katja.pesonen@tukitupa.fi
Karjalankatu 4 a 2, 80200 JOENSUU
www.tukitupa.fi

Outokummun Mielenterveysyhdistys 
VÄLKE RY 
Pj. Olli Saikkonen
050 555 2309
saikkonen.muuraja@opaasi.fi
Toiminnanohjaaja Päivi Nousiainen
050 363 5534 
paivi@outovalke.net
outo.valke@opaasi.fi
Kyykerinkatu 32
83500 OUTOKUMPU
www.outovalke.net

Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry 
Pj. Tiina Hyttinen
050 430 5303
tiinahyttinen@hotmail.com
Toiminnanjohtaja Raimo Matikainen
050 331 0763
raimo.matikainen@kolumbus.fi
Käpäläpolku 4
80230 JOENSUU
(013) 316 388
www.nettikievari@hotmail.com
www.p-kmielenterveydentuki.net

Pohjois-Karjalan Ongelmapelaajat ry 
Pj. Arto Patama
0400 506 320
Paulatie 1 F 26
80160 JOENSUU

Rääkkylän mielenterveysyhdistys 
Tsemppi ry
Pj. Tapio Hämäläinen
0500 170 942
Mölsänniementie 207
82310 ORAVISALO

Savolaiset Selviytyjät ry
Pj. Ulla Lappi
Ohjaaja Eeva Vuorinen
044 353 3501
Savolankatu 6
57100 SAVONLINNA
savsel@luukku.com

Käsikkäin ry, Tohmajärvi
Pj. Petri Jääskeläinen
(013) 622 471
Sörkäntie 20
82600 TOHMAJÄRVI

Tuusniemen Mielenterveysyhdistys 
Tuikku ry
Pj. Sisko Lappalainen 
045 321 7050
Varapj. Tuula Forsman
050 570 4411
Sepäntie 6
71200 TUUSNIEMI

Tuupovaaran Mielenterveysyhdistys 
Kajastus ry
Pj. Eeva Savinainen
040 778 7501
Paimentie 3 c 8
82730 Tuupovaara

Varkauden Seudun Mielenterveysväki ry
Pj. Harri Kotikangas
050 344 7682
Toiminnanohjaaja Tuula Savolainen
050 412 5113
Mielitupa
Rajakatu 3 as. 1
78200 VARKAUS
mieli.tupa@pp.inet.fi
www.webbisivu.com/mielitupa
Ylä-Karjalan Mielenterveysyhdistys ry, 
Nurmes 
Pj. Kaija Kejonen
Salmenkatu 1 B 12
75500 NURMES
040 725 3684

Kuntoutumis- ja päiväkeskus
Nurmeksenkatu 16
75500 NURMES

Kannatusjäsenet:

Nikulanmäen Kuntoutumiskylä -
Keski-Savon Hoivakehitys ry
Toiminnanjohtaja Anne Purhonen
0207 614 885 (ark. 8 – 16)
anne.purhonen@hoivakehitys.fi
0207 614 880 (vaihde 24h)
Nikulanmäentie 90 A
76100 PIEKSÄMÄKI
www.hoivakehitys.fi

Lehmon Kuntoutuskoti Oy
Kylmäojantie 58
80710 LEHMO
(013) 893 340
www.idealmainos.fi/lehmonkuntoutuskoti

Itä-Suomen Hoitokodit Oy
Ritva Kontiainen
0400 350 867
Sörkäntie 20, 82600 TOHMAJÄRVI
is-hoitokodit@is-hoitokodit.fi
Kaarikujan Hoitokoti
Raija Tolvanen
040 551 3476
raija.tolvanen@is-hoitokodit.fi
Taanotie 4, 82140 KIIHTELYSVAARA
Koivukujan Hoitokoti
Hannele Kontiainen
0400 606 392,
(013) 622 193
hannele.kontiainen@is-hoitokodit.fi
Sörkäntie 20, 82600 TOHMAJÄRVI

Lisäksi yhteistyössä:

TOUHU -YHTEYSKESKUS
Projektipäällikkö Petri Kokko
050 544 8785
petri@touhu.net
Kyykerinkatu 32
83500 OUTOKUMPU
toimitus@touhu.tv
www.touhu.net
www.touhu.tv

MTKL ry, Kuopion aluetoimipiste
Minna Canthin katu 4 C 3. krs
70100 KUOPIO
www.mtkl.fi

Aluejohtajat
Helena Koskelo-Suomi
(017) 369 5083, 050 362 7637
helena.koskelo-suomi@mtkl.fi
Katri Sinkkonen
(017) 369 5082, 0500 512 994
katri.sinkkonen@mtkl.fi

Kuopion Mielenterveystuki ry
Koljonniemenkatu 2, 2. krs
70100 KUOPIO
040 733 1713
Kuopionmt.tuki@co.inet.fi
www.kuopionmt-tuki.com 

Itäinen tiimi ry, Rantakatu 26 B, 5. krs, 80100 JOENSUU, puh: 0400 810 656, email: posti@itainentiimi.fi
ITÄINEN TIIMI RY:N JÄSENYHDISTYSTEN YHTEYSTIEDOT
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Ilomantsin kunnan Vuoden 2009 Liikuttaja
lomantsin mielenterveysyhdistys ILO 
ry on valittu Ilomantsin kunnan vapaa-
aikalautakunnan päätöksellä vuo-
den liikuttajaksi.  Yhdistys on nyt 12 
vuotta toimittuaan yksi paikkakunnan 

aktiivisimmista kansanterveysyhdistyk-
sistä. Mielenterveyden keskusliitto, jonka 
puheenjohtajana on Helsingin apulais-
kaupinginjohtaja Pekka Sauri, on viime 
vuodet tehnyt paljon työtä tietoisuuden 
lisäämiseksi mielen järkkymisestä ja mie-
lenterveyskuntoutujien olojen ja kohtelun 
parantamiseksi. 

Pekka Sauri on vieraillut viimeksi Ilo-
mantsissa ILO ry:n 10–vuotisjuhlassa 
vuonna 2008.

Liikunnalla on saatu hyviä tuloksia ai-
kaan mielenvireyden aktivoimiseksi.  
Mielenterveyden keskusliitto kouluttaa 
yhdistyksille liikuntavastaavia, joilla on 
tuntemus omasta paikkakunnasta ja mie-
lenterveysyhteisöistä. Toiminta perustuu 
vertaisohjauksen/kokemuksen  periaat-
teeseen, jolloin ohjaaja tietää ketä ovat 
ohjattavat ja mikä on sopiva ohjaustyyli.  
Mielenterveyskuntoutujat kuuluvat sovel-
tavan liikunnan piiriin. 

Mitä soveltava liikunta on?

Soveltavan liikunnan ryhmien liikunnal-
la tarkoitetaan sellaisten henkilöiden lii-
kuntaa, joilla on vamman, sairauden tai 
muun toimintakyvyn heikentymisen tai 
sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osal-
listua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan 
ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja eri-
tyisosaamista.

Liikunnan alkutaival

Mielenterveysliikuntaryhmää oli aikai-
semmin jo pidetty Ilomantsin terveyskes-
kuksen kuntoutuksen tiloissa, fysiotera-
peutin vetämänä. Hänen paikkakunnalta 
muuton jälkeen oli hiljaiseloa ja ryhmää 

piti toimintaterapeutti toimensa ohella. 
Vuoden 2007 syksyllä ILO ry:n porukois-
sa päätettiin, että kokeillaan liikunnan siir-
tämistä Ilomantsin liikuntahallille, joka on 
siihen virikkeellisempi ja väljempi paikka.  
Neuvottelu toimintaterapeutin kanssa oli 
samansuuntainen, jolloin terveyskes-
kuksen ryhmä lopetettiin.  Liikuntahallin 
kynnyksen ylittäminen oli monelle ensi 
kerta. Liikuntaporkkanana tarjottiin 25 €:n 
hintaisesta vuosikortista hinnan osittaista 
palauttamista; kun oli käynyt 20 kertaa 
liikuntaryhmässä, sai 20 € palautusta.  
Ryhmässä kävi 8-14 henkilöä syksystä 
kevääseen ja moni ehti tehdä sen tuon 
20 kertaa.  Aloitusvuonna saimme ns. 
Soveltavan liikunnan rahaa kunnan lii-
kuntatoimelta. Ohjaajan palkkiolaskua ja 
talkoo-ohjaajan tunteja vastaan sai tietyn 
määrän rahaa palautuksena yhdistyksel-
le. Ilomantsin kunnan liikuntasihteerit ovat 
olleet korvaamattomana apuna ja tukena 
toiminnan kehittämisessä. 

Panostetaan ammattitaitoi-
seen ohjaukseen

Tuntiohjaajaksi saamamme FysioVoima-
lan fysioterapeutti Tuula Immonen otti 
ryhmän ja ryhmä otti hänet. Yhteistyö 
on ollut saumatonta ja tulosta tuottavaa. 
Toiselle vuodelle haimme ja saimme KKI 
-hankerahoitusta liikuntaryhmän toimin-
nan kehittämiseen.  Lisäksi Ilomantsin 
kansalaisopisto antoi apu-
nsa ryhmän toimintaan 
maksaen osan ohjaaja-
palkkiosta ja liikuntahallin 
salivuokran. Syksy aloi-
tettiin UKK-kävelytestillä 
ja vastaava tehdään ke-
väällä. Ryhmä on edelleen 
koossa ja joku uusikin on 
mukaan uskaltanut. Lii-
kuntatunnit ovat täysin 
normaalia perusliikuntaa, 

jota välillä tehostetaan kuntosalitunnilla ja 
sählyllä. Kevätkelit tuovat mukaan sau-
vakävelyä. Laskiaisena oltiin mäessä ja 
mm. kokeiltiin lumikenkäkävelyä. 

Ilomantsissa on myös kuntoutumis- ja 
päiväkeskuksella ollut vuosia ratkaiseva 
merkitys mielenterveysyhdistyksen toi-
minnan olemassaololle. Nykyisin Ilona 
Oy:n nimellä toimiva yritys on antanut 
toimintatilaa yhdistykselle ja kannustanut 
asiakkaitaan yhdistyksen toimintaan ja lii-
kuntaan mukaan. 

Mielenterveysväki on ollut erittäin mie-
lissään saamastaan huomiosta ja lähinnä 
siitä mitä tällä huomionosoituksella olisi 
kerrottavana suurelle maailmalle. Mielen-
terveys on monesti kuoliaaksi vaiettu ra-
joite, joka on kuntoutumiskertomuksena 
verrattavissa mihin tahansa pitkäaikais-
sairauteen. Hyvin hoidettuna ennuste on 
hyvä, ellei täydellinen. 

Jutun tekijä itse on mielenterveys- ja 
päihdetyösuuntautunut lähihoitaja, joka 
hurahti liikuntaan ja päätti, että tätä pitää 
muidenkin saada. Liikuntaryhmät ovat 
parasta terapiaa itsellekin ja kun ryhmä 
on koossa ja tunti alkaa, kukaan ei ole 
köyhä eikä kipeä.

Ilo ry:n sihteeri ja liikuntavastaava Tuula 
Korhonen

Kuva: Pogostan Sanomat / Mervi Neva-
lainen

I
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Kummitätin työpaikalla
työkamu vapaalla veteraanikisoissa

Veteraanipyörien Jäärata-ajojen ohjaajakokous 
Outokummussa maaliskuussa 2010....

Moottoripyörä 
”IC:n ” rekisteriote 

vuodelta 1962.



Yksilölliset väylät
työelämään
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Kotikartanoyhdistys ry:n graafinen ilme 
uusiutuu ja ajanmukaistuu. Uudella lo-
golla haetaan keveyttä ja raikkautta sekä 
selkeyttä. Peruselementit ovat yksinker-
taiset ja selkeät. Kuvio rakentuu kahdes-
ta hahmosta jotka voidaan mieltää joko 
yksilöiksi tai yhteisöiksi. Nämä on yhdis-
tetty hymyllä, eli ”yhdessä enemmän”.

Uusi ilme tulee käyttöön kaikissa talon 
julkaisuissa ja materiaaleissa sekä uudis-

tuvissa verkkosivuissa kevään ja kesän 
aikana.

Logon suunnittelusta vastasi Jyrki 
Kontkanen. Koko uudistus toteutetaan 
yhdessä Kotikartanon it-kammarin väen 
kanssa käyttäen hyödyksi kaikkien vah-
vuuksia ja osaamisalueita. Yhteistyöllä 
pääsemme parhaaseen mahdolliseen 
lopputulokseen. Yhdessä enemmän.

Uusi ilme yhdistykselle

li kiirastorstai ja pääsin vierailemaan kummitätini työ-
paikalla Pohjois-Karjalassa. Tätini tuntien minulle oli 
keksitty puuhaa. Sain seurailla virkistyspäivää viettä-
vää porukkaa laavun äärellä. Tarjolla oli lumikenkäi-

lyä, jousiammuntaa ja nokipannukahvia. Varsinainen homma 
oli edellisiltana, kun kummitätini pyysi tekemään 10 kysymys-
tä, mitkä esittäisin uudelle työkaverilleni. Minähän tyttö piste-
lin seuraavat kysymykset tulemaan, ja kuinka ollakaan, pääsin 
itse haastatteluhetkeäkin seuraamaan aurinkoisen laavupäivän 
päätteeksi kummitädin uuteen työhuoneeseen. Istuin hiljaa ja 
väliin hymyilin koko touhua, tarvittaessa tarkensin. Sen verran 
kummitäti kertoi, että julkaisun yhteisenä aiheena on Kohtaami-
sia, ja kuulemma murrekki saa näkyä.

1. Mikä sinun nimesi on? - Kimmo Vartiainen
2. Kui vanha sää oot? - 54 vuotta.
3. Kui kauasä oot ollu töissä tääll? - 6 vuotta. 
4. Tykkääksä työstäs? - Tää on unelma!
5. Mikä sun työssäs on kivointa?- Toteuttaa toimin-

nallista ohjausta, seikkailua, joka tapahtuu ihmisen piässä.
6. Mitä sää harrastat? - Kaikkiko?! Kesällä veneilyä ja 

moottoripyöräilyä. Ja Myllyprojektin yhdistystoimintaa sekä va-
paaehtoistyötä ja keikkatyötä elämys- ja seikkailuohjaajana. Vii-
me syksynä opettelin tekemään tulitaidetta. Lumirakentamista 
olen harrastanut 9 vuotta. Eniten olen tehnyt igluja. Mm. olen 
opettanut lumirakentamista sekä perheille että erätaitojen opis-
kelijoille. Viimeisin ja suurin hanke oli Ilosaaressa Hurtta-spek-
taakkelin näyttämön toteuttaminen lumesta.

7. Onko sulla mopoa, jos niin millane? - Pappatun-
turi, resu, mutta sillä vaan poika hopiaa ajeli. IC malli -49, val-
mistettu -56, ja tuotu Suomeen Venäjältä. Olen pyörän toinen 
omistaja.

8. Kui usein sää harrastat? Mitä ikinä sää sitte har-
rastatkaan? - Moottoripyöräilyä viikottain. Moottoripyörän kiil-
lottamista, puhdistamista...

9. Ooksä saanu uusii kamui harrastuksesi parissa? 
-Kyllä, harrastus alkoi 60-luvulla moottorikerhossa. Laitettiin 
kuntoon romuja. Kouluilla ei voinut diskoja järjestää, ellei ollut 
moottorikerhon järjestysmiestä. Outokummussa oli veteraanien 
vuosittainen moottoripyörien kokoontuminen. Uusia ystävyys-
suhteita syntyi ja vauhti oli päätä hurmaava, jopa 7-kymppiä 
mentiin...

10.  Kui usein teill on kisoi? Kui mones sää olit? 
-Mie oon osallistunu kerran vuuessa. Väliin oli pitkä tauko. Yli 
250-kuutioisissa olin nyt kolmas. Kuumalähdössä jäin loppu-
matkasta hännille...

Kiitos!

Kysymykset laati haastattelijan kummityttö, 11 v,. Turkkusest. 

Haastattelija ja haastateltava ovat Kotikartanoyhdistyksen hank-
keesta ”Osaaminen Näkyväksi – Välittämällä TyöElämään” oh-
jaaja Marja Vatjus ja projektiohjaaja/ ryhmävalmentaja Kimmo 
Vartiainen.

O

Työkamu (vas.) talviharrasteen parissa.
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Muutimme Kylätaloon ensimmäisten jou-
kossa, remontin ollessa pahinmoillaan. 
Monenlaiset porauksen, hionnan ja lait-
teiden kirskunnat olivat alkuun koettele-
massa sietokykyä. Välillä tuli ajateltua: Oi 
ei taasko. Mutta Kylätalon remontti val-
mistuu hiljalleen omalla painollaan ja ajal-
laan. Hiljalleen on aika alkaa työstämään 
talon eri käyttömahdollisuuksia ja hake-
maan yhteistyön muotoja ja tapoja. Miet-
timään mitä hyvää talo tuo tullessaan.

Ensimmäinen plussa löytyy talon salis-
ta. Entinen koulun liikuntasali on monitoi-
mitila ja hyvin tarpeellinen mm. erilaisten 
pelien ja liikunnan tarpeisiin sekä myös 
toimiva pienten lastenkin viihdyttämiseen. 
Kylätalon yhteinen pelivuorokin on löytä-

nyt pian paikkansa, ja hikihatussa sählää-
mistä odotetaan koko viikko. Toinen hyvin 
käyntiin lähtenyt vuoro on Vaskikammarin 
kanssa tapahtuva liikuntavuoro, joka on 
alkuun myös ollut pelipainotteinen. Peli-
en tuoksinassa saa nähdä hyvin liikun-
nan voiman: miten se luo yhteishenkeä 
ja ilahduttaa mieltä myös hänellä, jolla on 
vähän voimavaroja toimintaan. Se että 
sählätään yhdessä vapailla säännöillä 
on uutta meillä, joilla ei aikaisemmin ol-
lut omaa liikuntasali vuoroa  ja kaikki olisi 
maksanut mansikoita jossain muualla.

Salivuorot antavat mahdollisuuden 
monelle eri liikuntakokeiluille ja yhteisten 
juttujen löytämiselle. Tavoittava ja ennal-
taehkäisevä työ voi etsiä kanavia löytää 

yksinäisten, syrjäytyneiden, työttömien ja 
vanhemmankin väestön liikuttamiseksi ja 
siten mielen vireyttämiseksi ja hyvinvoin-
nin lisäämiseksi.

Toinen plussa, vielä tosin omia uriaan 
hakeva, on koulun vanha keittiö ja ruo-
kalatila.

Sieltä löytyvät mahdollisuudet mm. 
huolehtia ja palvella erilaisia ryhmiä ja 
toteuttaa vuorotellen omia ja talon yhtei-
siä ruokailuja ja tapahtumia. Suunnitteilla 
onkin mm. hyvän mielen viikoksi usealle 
päivälle toimintaa ja jatkossakin kylätalon 
omia pihakirppari- sekä myyjäistapah-
tumia. Eri tapahtumin saadaan ihmiset 
liikkeelle ja he tottuvat tulemaan kyläta-
lolle. Talo sijaitsee parin kilometrin pääs-

VÄLKE RY:n kuulumisia
Olemme muutosten kourissa. Muutimme Outokummussa Innovaatiokylätaloon hel-
mikuussa 2010. Olimme jo kauan etsineet uusia toimitiloja, jossa emme olisi niin eris-
tyksissä toisista toimijoista kuin olimme tätä ennen. Kylätalo tuntui hyvältä vaihtoeh-
dolta siksi, että sinne on tulossa useita eri toimijoita. Mahdollisuus yhteistyöhön sekä 
uusien toimintamuotojen ja mahdollisien palvelujen löytyminen on erittäin toivottavaa-
kin näin rahoitusjatkuvuuden ja toiminnanjatkuvuuden muuttuessa epävarmemmaksi.
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sä keskustasta ja matka koetaan aluksi 
haasteena.

Kolmas plussa on talon eri toimijat. 
Talossa toimivat jo kaupungin työpa-
jat tuoden monenlaisia tekijöitä, naisten 
pehmeistä eli kangastöistä miesten kovin 
eli mm. remontti- ja rakennustöihin. Muita 
toimijoita ovat mm. Ensikoti, Taiteilijayh-
distys. Kurssitustakin talossa toteutetaan 
jo, joten meitä on moneksi täällä.

Näemme toisiamme päivittäin ja monta 
hyvää keskustelua syntyy luonnollisten 
kontaktien kautta. Virallisia ja epäviral-
lisia palavereita pidetään aina tarpeen 
mukaan, ja asioita on helppo kysellä ja 
selvittää kun tietää tavoittavansa asian-
omaisen suurin piirtein kipaisemalla jon-
kun luona.

Tällainen saman katon alla toimiminen 
toivottavasti hälventää ennakkoluuloja, 
uskomuksia ja käsityksiä yleisesti kuu-
lumisesta johonkin ”joukkoon”. Meitä on 
moneen junaan ja asemiakin on paljon, 
eli olemme kukin omia yksilöitä ja per-
sooniamme, omine tapoinemme ja tot-
tumuksinemme. Täällä meidän on mah-
dollista hioutua ja harjoitella erilaisuuden 
sietokykyämme sekä opetella tulemaan 
yhdessä toimeen. Jos muistamme, että 
jokainen olemme käytössä patinoituneita 
ja eri tavoin säröisiä saviastioita. Näem-
me usein sen joko kiillotetun ja siloisen 
tai rikkimenneen ulkokuoren, joka saattaa 
leimata koko ihmisen. Maltammeko tu-
tustua siihen aarteeseen, joka on kätkey-
tyneenä ja usein piilossa sisällä, joka on 
sitä meidän jokaisen ominta olemusta. 
Tätä aarretta meidän on lupa itsessäm-
me ja toisissamme löytää ja vaalia.

Neljäs plussa on ainakin näin alkuun 
toimitilojen sijainti. Olemme talossa otta-
valla paikalla, melkein kaikki talossa liik-
kuvat näkevät tai kulkevat ohi ”ovemme”. 
Kunhan saamme viimeisenkin tilamme 
käyttöön, meillä on toimivat tilat myös 
pienryhmille.

Vielä viides plussa: Sijaintimme tuo 
mukanaan myös positiivista: Olemme lä-
hempänä luontoa, polkuja ja metsäteitä. 
Meillä on avara piha pelikenttineen käyt-
töön. Keskustan asfalttipihan jälkeen tun-
tuu hyvältä odottaa kesän tuloa ja valmis-
tautua erilaisiin piha- ja luontotoimintoihin 
uudesta näkökulmasta.

Näin uskoisin meidän monen olevan 
odottavalla mielellä uuden syntyvän kes-
kellä. Kaikkiin asioihin ei ole vastauksia ja 
osa niistäkin muovautuu kosketuksissa 
toinen toisiimme. Ja myös meidän ,roh-
keudesta kutsua muita mukaan. Sinäkin, 

joka mietit kenties itseksesi olisiko sinulle 
joku paikka tai jotain tekemistä, touhua 
johon tulisit mukaan. Tule tutustumaan ja 
katsomaan, käy kyselemässä, vetäise hi-
hasta ja kerro ajatuksesi. Voimme yhdes-
sä löytää sen sinulle otollisen, sopivan ja 
näköisesi tilan olla mukana. 

Tämähän on innovaatio kylätalo, seinät 
ovat vakaat sementistä, mutta mieli on 
vapaa hakemaan ja löytämään. Tervetu-
loa!

VÄLKE RY Päivi Nousiainen

Saimme TOUHU-toimis-
tolle Kyykerille vieraita 
Joensuusta ja heille on 
kertomassa Kyykerin 
Innovaatiokylätalohank-
keesta ja sen toiminnas-
ta projektipäällikkö Mer-
ja Pääkkönen.
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Reportteri haastatteli miljonääriä. 
- Kuinka uranne alkoi? 
- Kun olin nuori, ostin viidellä pennillä 
omenan. Pesin ja kiillotin sen. Sitten 
myin edelleen kymmenellä pennillä. 
Ostin sillä kaksi omenaa, jotka sitten 
myin edelleen kahdellakymmenellä 
pennillä. Mutta sitten kuoli enoni ja jätti 
minulle kuusi miljoonaa.

Pikku Pekka taisi osua asian ytimeen 
sanoessaan opettajalle: - En minäkään 
ole aina tyytyväinen sinuun, mutta en 
minä silti juokse kantelemaan vanhem-
millesi!

- Sinä sitten kehut kesämökkiäsi niin 
että ällöttää. Kai siinä jotakin vikaakin 
on? 
- On toki. Järvessä on niin kirotun 
paljon kaloja, että niitä täytyy hätistellä 
tieltä, jos haluaa ämpärillisen vettä 
saunaan.

- Teillä on vakavia hermostollisia oireita, 
totesi lääkäri potilaalleen. 
- Se johtuu kalastuksesta, potilas 
vastasi 
- Mutta kalastushan on oikeaa hermo-
lepoa, lääkäri väitti. 
- No jaa, kyllä varmaankin, jos on 
kalastuslupa.

- En saa öitäni nukutuksi, herra tohtori. 
- Pelkäättekö ehkä painajaista? 
- En toki, hän nukkuu toisessa huo-
neessa.

- Pelasimme eilen tennistä ja olen 
vieläkin aivan poikki. 
- Vai niin, oliko se niin rankkaa? 
- Joo, meillä oli vain yksi maila.

- Kuinka on mahdollista, että kylän 
asukasluku pysyy vakiona, vaikka joka 
vuosi syntyy paljon lapsia? 
- Joka kerran kun, kun syntyy lapsi, 
yksi nuorimies häipyy paikkakunnalta.

Tauno kuunteli radiota, kun kuuluttaja 
sanoi: 
- Kuuntelette rinnakkaisohjelmaa. 
Siihen Tauno ällistyneenä: 
- Mistä pirusta hän sen tietää?

- Kun ennen halusi mennä naimisiin, 
piti saada tytön isän hyväksyntä. Nyt 
pitää miellyttää tytön lapsia.

- Aah tätä finnairin suihkukone aikaa. 
Aamiainen Pariisissa, päivällinen New 
Yorkissa ja matkalaukut Tokiossa.

- Jos saisi takaisin kaikki veroina mak-
samansa rahat…..niin, paljonkohan 
veroa niistä menisi?

- Omatunto on se paikka, johon 
koskee, kun muuten on hemmetin 
hauskaa.

- Vaimoni puhuu aina edellisestä mie-
hestään. 
- Ole tyytyväinen. Minun vaimoni 
puhuu aina seuraavasta.

Kalle vastavihitylle vaimolleen: 
- Se, että menimme naimisiin, ei muuta 
mitään. Sinä jatkat työssä käymistä ja 
minä jatkan työnhakua.

- Tohtori, kuinka ihmeessä saitte 
vaimoni vaikenemaan? Hänhän puhuu 
kuin papupata. 
-  Se oli helppoa.  Panin hänen 
suuhunsa lasihelmen ja sanoin, ettei 
hän saa puhua, ennen kuin tabletti on 
sulanut.

Meillä alkaa vihdoinkin vallita tasa-arvo 
sukupuoliasioissa. Eilen illalla kun me-
nimme nukkumaan, sekä minulla että 
vaimolla oli päänsärkyä.

Rouva Lahtinen kiipesi hiukan hengäs-
tyneenä poliisiaseman portaita, hymyili 
nolona päivystävälle konstaapelille ja 
kysyi: 
- Tännekö tullaan pyytämään anteeksi, 
kun on ampunut miehensä?

- Onko tämä pankin lainaosasto, kysyi 
mies pankkineidiltä? 
- Kyllä on. 
- Hyvä. Lainatkaapa minulle puhelinta.

Väinö oli ajanut ajokortin ja meni hake-
maan lääkärintodistusta. Lääkäri sanoi 
hänelle: 
- Muuten terve, mutta vasemman 
silmän näkökyky on vain 20 prosenttia 
normaalista. 
- No, onhan se aika hyvä lasisilmältä.

- Isä on sitten kummallinen. Ensin hän 
ei hyväksynyt avioliittoani ja nyt hän ei 
hyväksy avioeroani…

- Joko pikkuveljesi osaa puhua? 
- Ei, eikä sen tarvitse osatakaan. 
Se saa kaiken mitä haluaa, kun vain 
huutaa.

Hjuumor
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Mielix on hyvä kaveri, 
jos maailma jättää yksin!
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Lasten ja nuorten henkiseen 
hyvinvointiin keskittyvä sivusto! 
◗  hauskoja juttuja 
◗  tietoa, kysymyksiä, 
 vastauksia

Tilaa Mielix-pelejä 
kerhoon tai kouluun!
Hinta 25  / kpl + postimaksu. 

Tilaukset: tatu.halonen@mtkl.fi

www.punamusta.com




