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Päätoimittajan palsta

pääkirjoitus

Kun keväällä valitsimme lehtemme
teemaksi nuoret, ei silloin kukaan
osannut aavistaa Kauhajoen koulu-
surmia. Sen jälkimainingit ovat kui-
tenkin käsissämme ja ilmeisesti vie-
lä pitkään. Nuoren surmaajan silmi-
tön viha oli kasvanut jo kauan. Ta-
pahtuma oli sukua Jokelan vastaa-
vaalle murhenäytelmälle.

Me ulkopuoliset voimme vain arvail-
la, mitä kaikkea tuollaisiin tekoihin
pystyvän nuoren sisällä liikkuu. Sel-
vää kuitenkin on, että sen kaltainen
yhteisöllisyys on vähitellen rapautu-
nut ja vähentynyt yhteiskunnassam-
me, jossa meillä jokaisella olisi vas-
tuuta lähimmäisestämme. Kilpailem-
me aivan väärissä asioissa.

Tehokkuuden, rahan keräämisen ja
ahneuden lisäämisen tilalla voisim-
me kilpailla siitä, kuka auttaa, rakas-
taa ja palvelee pyyteettömästi lähim-
mäistään eniten. Sehän ei edes vaa-
tisi rahaa. Valitettavasti viimeisim-

män Mielenterveyden Keskusliiton
barometrin mukaan ennen kaikkea
nuorten asenteet mielenterveyskun-
toutujia kohtaan ovat koventuneet.
En niinkään näe tätä selkeästi nuor-
ten ongelmana vaan jäljet johtavat
rikkonaisiin ja kiireisiin perheisiin. Ei
ole enää aikaa lapsille ja nuorille.
Oravanpyörä juoksuttaa aikuisia.
Vaikka ongelmanuorten, jos näin voi
sanoa, joukko on lopulta melko pie-
ni, vain n. 8% on se myös näkyvä
osa nuoria.

Toivonkin, että samalla tavoin kuin
Joensuussa saatiin laajalla kansalais-
voimalla skiniongelma maton alle,
voitaisiin tähän roskaavaan ja huo-
nosti käyttäytyvään nuorten jouk-
koon tuoda uudenlaista eloa. Mie-
luummin yhteiskuntaa rakentavaa
kuin sitä tuhoavaa voimaa. Nuoris-
sa joka tapauksessa on tulevaisuus.

Työryhmä:

Raimo Matikainen
Päätoimittaja
P-K:n Mielenterveydentuki ry

Kari Mattinen
Toimitussihteeri
P-K:n Mielenterveydentuki ry

Kaija Sirviö
Työryhmän sihteeri

Petri Kokko
Työryhmän pj
Itäinen tiimi ry

Anne Ilmakari-Hämäläinen
Itäinen tiimi ry

Katja Pesonen
Omaiset mielenterveystyöntukena
P-K:n yhdistys ry

Jyrki Leppä
Kotikartanoyhdistys ry

Vuokko Juurisoja

Lehti internetissä:
www.ratinki.net

Paino ja taitto
Kirjapaino Hyvätuuli Oy
Anna-Mari Piirainen
Kuurnankatu 6
80100  Joensuu
www.kirjapainohyvatuuli.fi

kansikuva
Kirjapaino Hyvätuuli Oy
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Kyyti, linjuri, lähti Joensuusta Koti-
kievarilta kohti Juukaa. Mukaan
otettiin Soropin edustus, mutta Mar-
ko Haakana ei joutanut mukaan.
Kuski oli sutki itäsuomalainen.

Retken vetäjän Raimo Matikaisen
pyynnöstä jokainen sai keksiä nimi-
ehdotuksia tulevalle tukiasumisyksi-
kölle. Kolme parasta ehdotusta soi-
tettaisiin tullessa Helsingin päähän.
Vetäjä puhui lisäksi arasta asiasta:
miten moni mt-kuntoutuja/potilas
pitää mieluummin oireensa, koska
ne rikastuttavat elämää, sen sijaan
että tukahduttaisi lääkityksellä vilk-
kaan elämisenhalunsa.

Välkkeeltä matkassa mukana oli
Touhun kuvaustiimi sekä päivätoi-
minnan puolelta pari henkilöä. Yh-
teensä alle 20 ihmistä tapasi Heikki
Turusen livenä aamupalan, makka-
ranpaiston ja karaoken merkeissä
hänen kirjoittajapiilopirtissään. Intii-
miä tunnelmaa lisäsi isännän mut-
kattomuus. Suomen kielen sanoja
käytettiin viljalti. Heikki Turusen eri-
koisuus on tulla rauhallisesti toimeen
isossakin sakissa.

Tullessa käytiin sitten tutustumassa
kiven maailmaan. Vuolukiviuunia ei
voita mikään tunnelman ja lämmön
tuojana!

Osa osti tuliaisiksi koruja ja koruki-
viä, tms. Retki todettiin onnistuneek-
si sadesäästä huolimatta… Yhteisöl-
lisyydessä on puolensa; silloin kokee,
ettei oma arki pyörittele ajatusta pie-
nessä omassa kehässä.

Retki Joensuusta
Heikki Turusen vieraaksi, ym.

Kirjoittanut
Anne Pitkänen

retkellä
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Kuntiin tulisi vihdoinkin luoda mie-
lenterveyskuntoutujille kuntoutusjär-
jestelmä, jossa kullekin ohjausta tai
neuvontaa tarvitsevalle asiakkaalle
nimetään palvelukokonaisuudesta
vastaava, asianmukaisen koulutuk-
sen saanut kuntoutusohjaaja.

Kuntoutusjärjestelmän luominen
mahdollistaa palvelujen käytön ja
tehostaa niiden oikea-aikaisuutta,
lisää hoidon ja kuntoutuksen tulok-
sellisuutta ja nopeuttaa kuntoutu-
mista. Tämä tukee parhaalla mah-
dollisella tavalla mielenterveyskun-
toutujan selviytymistä avohoidossa ja
mahdollistaa itsenäisen suoriutumi-
sen jokapäiväisesssä elämässä.

Kunnilla on ollut lähes kaksikym-
mentä vuotta lakisääteinen velvolli-
suus järjestää kuntoutusohjausta sitä
tarvitseville. Kuntoutusohjauksella
tarkoitetaan kuntoutujan ja hänen
lähiyhteisönsä tukemista ja ohjaus-
ta sekä kuntoutujan toimintamah-
dollisuuksiin liittyvistä palveluista tie-
dottamista ( asetus lääkinnällisestä
kuntoutuksesta). Kuntoutusohjaaja
auttaa ja tukee hänen tarvitsemien-
sa ja toivomiensa palveluiden ja etui-

Yksi ryhmä unohdettu
kunnissa

suuksien löytämiseksi ja ohjaa hän-
tä palveluiden hakemisessa.

Kuntoutusohjaus on toteutunut fyy-
sisiä sairauksia sairastavien kohdal-
la, mutta puuttunut lähes kokonaan
psyykkisesti sairailta. Psyykkisissä
sairauksissa kuntoutusohjauksen tar-
ve on sairauden laadusta johtuen eri-
tyisen suuri. Sosiaaliset pelot, ma-
sentuneisuus sekä yleinen asenne
mielenterveysongelmia kohtaan vai-
keuttavat palveluiden hakemista ja
tiedon saamista niistä. Myös hoito-
henkilökunnan suuntautuminen te-
rapiatyöhön ja suuri tietämättömyys
eri etuisuuksista lisäävät kuntoutus-
ohjauksen tarvetta.

Henkilökohtainen palvelu- ja kun-
toutusohjauksen tarve vaikeimmin ja
pitkäaikaisesti sairaiden mielenter-
veyskuntoutujien sekä psyykkisesti
oireilevien lasten ja nuorten kohdal-
la on ilmeinen. Selvityksien mukaan
mielenterveystyöntekijät tuntevat
huonosti kuntoutujille kuuluvia etui-
suuksia ja tarjolla olevia hoito-  ja
kuntoutusvaihtoehtoja. Esimerkiksi
vammaispalvelulain ja Kelan vam-
maisetuisuuksien soveltamisesta
psyykkisesti sairaisiin on edelleen
suoranaista tietämättömyyttä.

Varsinkin suurimpiin kuntiin tarvi-
taan kuntoutusohjausjärjestelmä,
jossa nimetään asiakkaille palveluko-
konaisuudesta vastaava henkilö,
kuntoutusohjaaja, jonka tehtävänä
on asiakkaan tarvitsemien ja toivo-
mien palveluiden ja etuisuuksien löy-
täminen ja hankkiminen sekä asiak-
kaan ohjaaminen eri palveluiden pii-
riin.

Asko Husso
psykonomi
Jyväskylä

kuntoutuksesta
Vuoden  rikkaruoho

Kalevalan kankahilla
vieraan kylän polun päässä
kasvoi kaunis kesäkukka,
yrtti ylen ihanainen.

Taitoin varren vietäväksi
omaan maahan matkalleni.
Siellä sitä suuteleisin,
hyväilisin käsin hellin.

Myrtyi yrtti myrkykkääksi,
pahan voinnin paimeneksi.
Syän kääntyi syrjällensä,
olo ou’oksi ohentihe.

Heitin heinän heittehille,
koko kasvin kompostihin.
Siinä lannaksi lahotkohon,
multapaakuks’ muuttukohon.

Lyylikki

En tiedä mitä etsin
Kun kokelilin aineita
Nyt olen narkomaani
Mutta haluan takaisin entiseen
Minulla on vaikeaa
Ja niin sinullakin
Olet aina tukenut minua
Ja nyt tarvitsen sitä tukea eniten
Olen vielä heikko ja altis
Anna minulle voimaasi kestää
Opeta minut rakastamaan taas
elämää
Niin kuin sinä rakastat minua

Seppo Jolkkonen
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Kissalta voi oppia
elämän hallintaa

Suzy Becker: Kissan viisauksia, WSOY 2008

kirja-arvio

Tämä ei ole pelkkä vitsikirja, vaan se
sisältää ihmiselämäänkin soveltuvia
oivalluksia. Amerikkalainen Suzy
Becker julkaisi kirjan jo vuonna 1992
nimellä ‘Kaiken, mitä tarvitsen tie-
tää, olen oppinut kissaltani’. Kirja
saavutti Valloissa hurjan menestyk-
sen (kaksi miljoonaa myytyä kappa-
letta) ja nyt tämä teos on ‘tuplapla-
tina’, johon on lisätty 45 uutta vii-
sautta. Kissojakin on näiden viisauk-
sien taustalla useita, joten kirjoittaja
lienee monipuolisesti kouliintunut
kissa-asiantuntija.

Kirjan kissat opettavat ihmisille mo-
nipuolista elämän hallintaa. Ne te-

roittavat nukkumisen – nimen-
omaan yöunen - tärkeyttä, jäsenten
venyttelyn hyvää tekevää vaikutus-
ta sekä peseytymisen ja yleensä puh-
tauden merkitystä. Aamupesuun on
varattava tarpeeksi aikaa ja on muis-
tettava pestä korvantaustat, var-
paanvälit ja kainalot. Myös jokapäi-
väinen kuntoilu on tärkeää. Nämä-
hän me jo tiedämme ilman kissoja-
kin. Mutta kissat antavat meille mui-
ta, vielä tärkeämpiä neuvoja elä-
mämme kivikkoiselle tielle. Kas täs-
sä muutamia siteerauksia.

Suvaitse, mutta älä mukaudu liikaa.
Ole riippuvainen toisista, mutta pysy

itsenäisenä. Osoita, että pidät lähim-
mistäsi. Ole hellä. Koskaan ei voi
sanoa liiaksi: “Minä rakastan sinua”.
Jokaisella on oikeus joskus ailahdel-
la. Hyväksy, että kaikki eivät kaipaa
seuraasi. Aina on aikaa nokosiin, ja
opettele nukkumaan päiväunet mis-
sä tahansa.

Kissan itsepäisyys ja mukavuudenha-
lu kyllä tulevat esiin nekin. Jos kissa
päättää tehdä jotakin, se tekee kiel-
loista huolimatta. Se valtaa paikan
auringossa, olipa tämä paikka vaik-
ka työpöytäsi tai pyykkikorisi. Leik-
ki- ja nukkumapaikkojen lukumää-
rä on rajaton. Parhaita paikkoja ovat
tietenkin sohva, nojatuoli ja emän-
nän/isännän kainalo tai jaettu vuo-
teen untuvatyyny.

Kirjan humoristiset piirrokset ovat
nekin Beckerin käsialaa. Kuvatekstit
on suomeksi tekstannut Marke Han-
kama.

Oiva kirja kaikille kissanystäville,
mutta myös kaikille niille, jotka ha-
luavat oppia hallitsemaan elämänsä
rytmiä terveellisellä tavalla. Kirja ei
ole vain hauska vitsikirja vaan se on
samalla psykologinen opaskirja pa-
rempaan ihmiselämään. Kirjan luke-
minen ja luetun ymmärtäminen on-
nistuu parhaiten nelijalkainen viikse-
käs kehräävä karvaturri syliin käper-
tyneenä. Hrrr-hrrr!

Vuokko Juurisoja

JOENSUUN TILINTARKASTUS OY
Siltakatu 18, 4 krs, 80100  JOENSUU

p. (013) 255 6595 • fax (013) 255 6539 • www.joensuuntilintarkastus.fi

JOENSUUN TAIDETALO
Taidekauppias Pertti Havula

Kauppakatu 35 Joensuu
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Halu tehdä työnsä hyvin, paremmin
kuin toiset, olla ahkerampi kuin työ-
kaverit, olla aina etunenässä. Siis olla
täydellinen hyvä ihminen. Hyvä pe-
riaate, mutta siihen voi kätkeytyä
sudenkuoppa. Et ehkä jaksakaan.
Voimat, fyysiset ja psyykkiset, eivät
ehkä riitäkään. Mutta täydellisyyteen
pyrkivä ihminen ei tätä huomaa, ei
ainakaan ota oireita vakavasti. Siksi
voikin tapahtua täydellinen katast-
rofi.

Matti Antero Poutiainen on yksi hyvä
esimerkki tästä. Nyt hän haluaa ker-
toa tarinaansa opiksi muille. Matin
ensimmäinen oire oli unettomuus.
Päiväkirjanomaisissa muistiinpanois-
sa toistuu teema: “ En nukkunut juu-
ri ollenkaan. Heräsin jo klo 1.30. Sain
unen vasta aamuyöllä.” Matti ei kui-
tenkaan kuunnellut varoituskellon
kilahtelua. Väsymys painoi kehoa,
mutta tekemistä riitti. Lopulta ystä-
vien oli tartuttava Mattia käsipuoles-
ta ja talutettava puolipökkeröinen
mies ensiapuna nukkumaan.

Matti Poutiainen on syntynyt Tuus-
niemellä vuonna 1944. Koti oli vaa-
timaton. “Nälkää ei suoranaisesti
nähty, mutta niukkuus oli kylläkin
jokapäiväinen vieras”, hän kirjoittaa
elämäntarinassaan. Työtä hän oppi
tekemään jo lapsuudessaan. Varttu-
essaan hän hankki rahaa mm. muu-
rahaisen munituksella, propsin kuo-
rinnalla ja renkinä. 18-vuotiaan Matti
niin sanotusti lähti maailmalle. Eri-
laisia hommia tuli kokeilluksi, sitten
lähdin Muuruveden maamieskou-
luun. Harjoittelupaikassa työtahti
kiihtyi. Ensin tulivat unet, sitten har-
hat. Tilan isäntä hommasi pojan lää-
käriin, sitä seurasi sairausloma.

Täydellisyyteen pyrkiminen
voi viedä mielenterveyden

Matti Antero
Poutiainen on

toiminut
mielenterveystyössä

yli kymmenen
vuotta ja on tuttu

monelle
pohjoiskarja-

laisellekin.

“Menin kotiin lepäämään, mutta
sielläkään en pysynyt paikoillani,
aina vain piti tehdä jotakin! hän
muistelee. Lääkärissä käynnin jäl-
keen Matti ajoi taksilla Harjamäen
sairaalaan. Hän pelkäsi ambulanssi-
kyydin leimaavan hänet loppuiäksi.
Matti kritisoi silloista hoitoa: roppa-
kaupalla rauhoittavia ja unilääkkei-
tä. Ei ihme, että hän tunsi olevansa
poissa itsestään. Maata lääketokku-
rassa yöt ja päivät. Parin kuukauden
kuluttua hän pääsi pois ja palasi ko-
tiin.

klo 6.30 perjantai-iltaan klo 23:een.
Kesällä Matti kävi kotipuolessa, mut-
ta palasi Helsinkiin. Hän sai töitä
VR:ltä. Tätä aikaa Matti kuvailee sa-
nonnalla: työtä, työtä ja enemmän
työtä. Hänellä oli lisänä omia sivu-
hommia. Myös vapaaehtoistyö vei
häneltä aikaa. Sitäkin piti tehdä
enemmän, nopeammin ja parem-
min.

Matti joutui vielä viettämään muu-
tamia jaksoja hoitokodeissa. Hän
arvostelee kirpeästi mm. sitä, että
joissakin huoneen ovi lukitaan eikä
asukas pääse päivällä lepäämään
omaan vuoteeseensa. Hoitokodin
pitäisi olla enemmän kodin kaltai-
nen, ei sairaalan. Hän alkoi epäillä
jopa itseään, ettei hän enää pysty
elämään siviilissä. “Loppuelämänkö
vietän hoitokodeissa?” hän kysyi it-
seltään. Hoitokodit hän koki epäviih-
tyisiksi. “Ehkä hoitokodissa ei pidä-
kään viihtyä”, hän kirjoittaa kirjaan-
sa.

Matti on ennättänyt töiltään men-
nä avioliittoon. Äidin kuolema toi

Työtä, työtä ja
enemmän työtä

Kesä ja tutut maataloustyöt virkis-
tävät. Syksyllä Matti meni Keskus-
metsäseura Tapiolle työjohtajaksi.
Työ, joka oli uuvuttanut hänet, toi-
mi nyt tervehdyttäjänä. Matti lähti
opiskelemaan Tampereen rakennus-
ja mittausteknilliseen opistoon
maanrakennuslinjalle. Työ vei nyt
Helsinkiin, missä hän teki automie-
henä pitkää päivää, tiistaia-amusta

tositarina
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jälleen harhat mieleen, ja Matti jou-
tui turvautumaan lääkärin apuun.
Työpaikkalääkäri ei ottanut asiaa
vakavasti. Matti kävi yksityisellä, ja
sai passituksen päiväsairaalaan Hy-
vinkäälle. Hoitohenkilöstö siellä oli
empaattista, mutta suru äidin pois-
menosta ei laantunut. Niinpä lääkä-
ri määräsi hänet vuoden määräaikai-
selle eläkkeelle, mutta hän palasi
kuitenkin takaisin työelämään.

Syöpä pysäytti

Sitten tuli stoppi. Matti kirjoittaa:
“Minulla on todettu syöpä. Olen jär-
kyttynyt. Vihainen. Pettynyt. Syytän,
vihaan, toivon ja kaikkea siltä välil-
tä.” Tilannetta pahensi vielä se, että
tieto tuli kylmästi puhelinlankaa pit-
kin. Siinä tilanteessa potilas olisi tar-
vinnut ihmisläheistä empatiaa.

Seurasi kahden kuukauden hurja
työjakso, jolla hän yritti peittää pel-
konsa. Tytär on kertonut: ”Isä yritti
juosta karkuun, vaikka syöpä oli jo
saanut hänet kiinni.” Leikkaus kui-
tenkin onnistui, kasvain saatiin ko-
konaan pois eikä raskaita jälkihoito-
ja tarvittu. Tosin muita raskaita asi-
oita tapahtui hänen elämässään. Ero
vaimosta ei ollut helppo, vaikka pari
oli ajautunut jo osittain erilleen. Uu-
dessa suhteessakin oli hyvästä alus-
ta  huolimatta ongelmia.

Vuonna 1989 Matti jäi 44-vuotiaa-
na eläkkeelle ja hän voi keskittyä
vapaaehtoistyöhön. Hän on mm.
Itäisen tiimin hallituksessa, on järjes-
tämässä tilaisuuksia, ohjaa kuntou-
tuslomalaisia jne. Mielenterveystyö
on hänellä sydämen asia. Matti tie-
tää, millaista sairastaminen ja hoito
on ja hän haluaa olla kanssakulkija-
na tällä tiellä.

“Mutta tämän kokemuksen myötä
elämä on tuonut sen opin muistiin,
että on kuunneltava itseään ja an-
nettava aikaa ehdottomasti myös it-
selle.”

Vuokko Juurisoja

Kaksi vuotta sitten syntyi otsikon ni-
minen kerho Kiteen kaupungin ,ai-
kuispsykiatrisen poliklinikan, seura-
kunnan, Itäisen tiimin ja potilasyh-
distys Pilke ry:n ja Kiteen kuntoutu-
mis- ja päiväkeskuksen yhteisenä
projektina. Nimi syntyi nimiehdotuk-
sista äänestyksellä.

Kerhossamme on noin kymmenen
henkilöä. Joskus saattaa olla pari-
kymmentäkin. Sisältö koostuu eri ta-
hojen toiminnoista esim. joskus on
ollut lämpimiä voileipiä ja joskus ru-
noja, lauluja.

Kitee: Me Selviytyjät

Me
Selviytyjät

sa, koska yleensä käyttämämme
seurakunnan tila on remontissa.

Kaikki ryhmän toiminta on ilmaista
ja omalta kohden voin sanoa jotta
se on tosi hyvä ryhmä koska illalla
pitäisi olla jotain toimintaa ja nyt on.

Olen ollut ihan alusta saakka toimin-
nassa mukana ja myös vaimoni.
Olemme tosi kiitollisia kaikille vetä-
jille.

Jaakko & Marja Juvonen, Kitee

Kuvassa Marja ja KirsiJoka vuotiseksi traditioksi
on tullut koko kansan
puurojuhla joulun alla ja
sinne on kaikki tervetul-
leita, sellaisetkin jotka ei-
vät kerhossa käy. Me sel-
viytyjät kokoontuu joka
maanantai kello 18.00 ja
siitä  ilmoitetaan paikal-
lisessa lehdessä. Tänä
syksynä aloitamme toi-
mintamme kuntoutumis-
ja päiväkeskuksen tilois-
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Onnistuneessa kuntoutumisen edis-
tymisessä on pitkälti oman elämän
merkitysrakenteiden löytymisen li-
säksi kysymys myös uusien asentei-
den ja elämän taitojen oppimisesta.
Tässä prosessissa tulee vastaan myös
se vaihe, jossa ihminen alkaa kiin-
nostua omasta itsestään, tulevaisuu-
destaan ja ympärillä olevasta elämän
todellisuudesta. Arkipäivän elämä
nykyisellään vaatii uusien tieto- ja
viestintätekniikan perustaitojen hal-
litsemista sekä yksilötasolla että ver-
kostoituvassa, yhä nopeammin
muuttuvassa, turbulenssin omaises-
sa maailmassa. Näiden tietoteknis-
ten taitojen hallitseminen puoles-
taan vahvistaa mahdollisuutta osal-
listua yhteiskunnalliseen elämään ja
vaikuttamiseen - myös mielenter-
veyskuntoutujille.

Tällaista mahdollisuutta mielenter-
veyskuntoutujille tarjosi Itäinen tiimi
ry:n jo päättyneen Nyytti-projektin
tietoteknisten peruskäyttötaitojen
oppimiseen tähtäävät kurssit vuosi-
na 2003 – 2007. Näiden kurssien si-
sällöstä olen laatinut myös Pohjois-
Karjalan ammattikorkeakoulussa
opinnäytetyöni. Tarkoituksenani oli
kartoittaa millaisia vaikeuksia mie-
lenterveysongelmilla ja psyykkisillä
häiriöillä on tietoteknisten perus-
käyttötaitojen oppimisen kannalta ja
miten niihin voitaisiin vaikuttaa ope-
tuksellisin keinoin. Aineistona tähän
tutkimukseen toimivat kursseilta
kerätty, deskriptiivisillä tilastotieteen
menetelmillä analysoitu palauteai-
neisto yhdistettynä nykyiseen tietä-
mykseen oppimisesta ja mielenter-
veysongelmien kognitiivisista raken-
teista. Kokonaisuudessaan työ on
löydettävissä Pohjois-Karjalan am-
mattikorkeakoulun kirjasto- ja tieto-
palveluista.

Kuntoutujien tietoteknisten
peruskäyttötaitojen oppimisesta

Mielenterveysongelmat
eivät estä oppimista

Tietoteknisten peruskäyttötaitojen
osalta opetuksessa noudatetaan tai-
tojen kolmitasoista oppimisnäke-
mystä. Ensimmäiseksi tulee kognitii-
vinen vaihe, jossa rakennetaan tie-
dollinen perusta sekä määritellään
opetuksen tavoite, toiminnan peri-
aate ja suorituksen vaiheet. Näin
pystytään valitsemaan oikeat toimin-
tavaihtoehdot oikeisiin tilanteisiin.
Toisessa eli assosiatiivisessa vaihees-
sa yhdistyvät kokonaisuudeksi tieto-
perusta, motorinen toiminta ja eri
osataidot. Tällöin pystytään eri toi-
mintoja käyttämään joustavasti ja
mielekkäästi yhdistellen tavoitteena
olevaa päämäärää silmällä pitäen.
Kolmannessa eli autonomisessa vai-
heessa taito muuttuu vähitellen no-
peammaksi, varmemmaksi ja auto-
maattisemmaksi.

Mielenterveysongelmat eivät sinäl-
lään estä oppimista, mutta ne luon-
nollisesti hidastavat ja tuovat yleen-
sä lisävaikeuksia oppimiseen. Lisäk-
si ne tuovat lisähaasteita opettajal-
le, itse opetuksella ja opetustilantee-
seen. Koulutustilanteissa päällim-

mäisinä esiin tulevat ongelmat liit-
tyvät toisaalta kognitiivisiin puutos-
oireisiin, kuten muistiin, havainnoin-
tiin, tarkkaavaisuuteen ja tiedon tar-
koituksenmukaiseen prosessointiin,
sekä toisaalta motorisisspatiaalisiin
ongelmiin. Myös useissa häiriöissä
on havaittavissa oma-aloitteellisuu-
den puutetta.

opiskelu

Sopeutetulla opetuksella
tuloksiin

Tuloksena tutkimuksessa havaittiin,
että opetuksen tulee olla vahvasti
strukturoitua. Tämä merkitsee sitä,
että opetettavat asiat jaetaan pie-
nimpiin yhtenäisiin semanttisiin eli
merkityksellisiin kokonaisuuksiin.
Kansanomaisesti voitaisiin puhua
rautalankamallista. Etenemistahdin
on myös oltava huomattavasti hidas-
tetumpaa kuin normaaleissa opetus-
tilanteissa. Tämä vaatii jo hienosää-
töä, mutta tällöin on myös syytä es-
tää opetuksen atomisoituminen.
Tärkeä asia on myös opettamisen
tarkoituksenmukainen eriyttäminen
oppimismotivaation ylläpitämiseksi.
Yhtenä sen apukeinona todettiin
hyväksikäyttää vertaisohjausta: siinä
jo perusvalmiudet hyvin osaavat
kuntoutujaoppilaat voivat olla toisen
hitaampiin ja vaatimattomimpiin
oppimistavoitteisiin yltävien oppilai-
den tukena. Varsinkin jos opetetta-
vat taidot ovat ennestään suhteelli-
sen tuntemattomia, on opetus kyt-
kettävä niihin aikaisempiin tietämys-
rakenteisiin vertaamalla sitä, mitä
opittavassa asiassa on samanlaista jo
olemassa olevaan tietämykseen ja
mikä erilaista. Yleinen virhe on se,
että asioita pyritään oppimaan ja
opettamaan pintasuuntautuneesti
yrittämällä siirtää niitä sellaisenaan
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muistiin esimerkiksi toimintasarjoina.
Tämä ei ole tietenkään järkevää, kun
muistetaan ihmisen työmuistin muis-
tisillan 5 – 9 yksikön rajoitus. Tällai-
nen toimintatapa ei myöskään pal-
vele muuttuvassa tilanteissa taitojen
soveltamista ja siirrettävyyttä.

Järjestettyjen
kurssien
vaikuttavuudesta

Tutkimuksen perus-
joukkoon kuuluivat
kaikki Itäinen tiimi
ry:n opetuksen piiris-
sä olleet mielenter-
veyskuntoutujat. Ky-
selyyn näistä vastasi
31 tilastoyksikköä ke-
hikkoperusjoukosta.
Suurin opetusta saa-
neiden ryhmä eli 51,6
%:a vastaajista kuului
ikäluokkaan 46 – 55
vuotta. Näin ollen pal-
jon puhutut suuret
ikäluokat näkyvät
myös mielenterveys-
yhdistysten toimin-
nassa. Tietoteknisten
perustaitojen kurssit
arvostettiin kuntoutu-
jien parissa hyvin
myönteisin arvosa-
noin. Esimerkiksi reilut
83 %:a kurssilaisista
koki kurssin vähintään

Itäinen tiimi ry:n tietoteknisten pe-
ruskäyttötaitojen koulutukset olivat
oppimiskokemuksia myös koulutta-
jan ja ohjaajan näkökulmasta.  Täs-
tä kuuluu kiitos myös kaikille kurs-
sille osallistuneille kuntoutujille ja
heidän ohjaajilleen Pohjois-Karjalas-
sa ja sen reuna-alueilla.

Tero Paasu
ohjaaja
It-alan tradenomi

www.touhu.tv

toimitus@touhu.tv

@
Etsii vapaaehtoisia toimittajia

nettiTV:hen,
joka kertoo uusimmat
uutiset ja tapahtumat

kolmannelta sektorilta.

Ota yhteyttä:

hyvin sopeutetuksi. Itse opetustaso
arvotettiin vajaan kolmanneksen
mielestä erinomaiseksi sekä sisällön
koki puolestaan erinomaiseksi joka
neljäs ja hyväksi kolme viidestä. Kurs-
silaisten mielestä hyvä opetus raken-
tui ennen kaikkea myönteistä ilma-
piiristä ja ohjaukseen käytetystä ajas-
ta.  Kurssin vaikuttavuutta arvioides-
sa tuli esille, että joka viides kurssi-
lainen oli käyttänyt oppimiaan tai-
toja arkipäivässään: eniten taitoja
käytettiin arkipäivän rutiineissa sekä
yhdistystoiminnassa. Omina mielipi-
teinään pahimpina oppimisen estei-
nä kurssilaiset kokivat muistivaikeu-
det ja kertaamisen puutteen sekä
riittävän havainnollistamisen. Jos
analysoidaan niitä tekijöitä, mitä ei
voida laskea kvantitatiivisin mitta-
rein, niin keskeisimpänä niistä nousi
esille oppimisen ilo, vertaistuen ko-
kemisen tärkeys sekä yksinäisyyden
poistumisen.

Vaativien erityisryhmien

Mielenterveyskuntoutujien kohdalla
opetuksen keskiöön nousevat ohjaa-
jan opetustaitoon ja persoonaan liit-
tyvät tekijät. Opettaminen vaatii eri-
tyistä herkkyyttä havaita opetustilan-
teissa ryhmädynamiikkaan sekä yk-
silöiden mielialoihin ja asenteisiin liit-
tyviä tekijöitä. Opettajalla tulisi olla
realistinen ja hyväksyvä asenne kun-
toutujaoppilaitaan kohtaan. Tämän
lisäksi kannustava ja luonteva suh-
tautuminen on pedagogisesti eheyt-
tävä kokemus oppilaalle ja ehkä pa-
rasta, mitä opetustilanteessa voi
ohjaaja tehdä, sillä hänen on muis-
tettava olevansa oppimisen käynnis-
täjä ja ohjaaja eikä psykiatri tai eri-
koissairaanhoitaja. Tällainen roolien
hajaantuminen särkee opetukselli-
sen intention. Opettajan omaan per-
soonaan liittyy myös se, että hän on
aito ja hyväksynyt omat psyykkiset
keskeneräisyytensä. Lisäksi tietämys
psyyken ongelmista karsii oppilaan
oudostakin käyttäytymisestä kaiken
mystiikan, mikä yleensä liittyy mie-
lenterveysongelmiin. Opettajan on
päästävä opetuksen tavoitteisiin,
mutta tämä ei tapahdu suorilla vaa-
timuksilla vaan positiivisesti vaikut-
tamalla, kuten onnistuneilla moti-
voinneilla ja valottamalla opittavan
taidon merkitystä.
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Seikkailukasvatuksellinen toiminta
sisältää runsaasti mahdollisuuksia
tukea mielenterveyttä lapsi- ja nuo-
risoryhmien parissa. Kyseessä on
kasvatuksellinen ryhmätyömenetel-
mä, jolla voidaan täydentää muita
hoitomenetelmiä. Etuina ovat seik-
kailussa koetut omakohtaiset, vah-
vat kokemukset, jotka vahvistavat
itsetuntemusta ja -arvostusta, elä-
mänhallintaa, sosiaalisia taitoja, on-
gelmanratkaisukykyä, päätöksen-
tekoa ja vastuunottokykyä.

Useimmiten seikkailukasvatukselli-
seen ohjelmaan yhdistetään pienryh-
mätoimiminta uudessa ympäristös-
sä ja haastavissa tilanteissa. Ohjaa-
jan rooli on olla turvallinen rinnalla
kulkija ja opastaja, joka antaa tilaa
nuorten omille ratkaisuyrityksille ja
kasvamiselle sekä mahdollistaa uu-
det, haasteelliset kokemukset . Tämä
rajaus antaa seikkailukasvatukselle
hyvin monipuolisia toteutusmahdol-
lisuuksia. Huimat temput eivät ole
tekemisen itsetarkoitus, mutta osal-
listujien kyvyille sopiva seikkailulli-
suus on oiva väline innostamaan
osallistumista ja motivoimaan omaa
kasvua ja kehittymistä. Seikkailukas-

Seikkailukasvatuksen mahdollisuuksia
nuorten ja lasten

mielenterveyden tukemisessa

Self knowledge is best learned,
not by contemplation, but action.

Strive to do your duty, and you
will soon discover of what stuff

you are made.

J. W. von Goethe

vatuksen tavoitteena on mahdollis-
taa tilanteita, joissa osallistujat koh-
taamiensa haasteiden avulla pääse-
vät tarkastelemaan itseään ja omia
toimintamallejaan ja halutessaan
voivat kokeilla uusia käyttäytymisen
tai suhtautumisen tapoja itseen, toi-
siin tai ympäristöön.

Seikkailullisuus ja haasteellisuus toi-
mivat myös perustana nuoren ja ai-
kuisen vuorovaikutuksen ja keskinäi-
sen luottamuksen tarpeille ja niiden
synnylle ja merkityksellisyydelle.
Usein käytännön elämästä ja koke-
misesta irrotettu keskustelu on nuo-
rille ja aikuisillekin hankalaa, epäkon-
kreettista ja teennäisen tuntuista.
Toiminnallisuus on tapa päästä ai-
toon ja luonnolliseen yhteyteen nuo-
ren kanssa ja tarjoaa aikuiselle mah-
dollisuuksia voimavarakeskeiseen,
vuorovaikutukselliseen tukemiseen.

Vastakkain asettuminen, kapinointi
ja tilanteista pakeneminen on taval-
lista useissa hoito- ja kasvatusympä-
ristöissä. Toimittaessa ulkona luon-
nossa tai muussa jännittävässä ja
haasteellisessa ympäristössä nuori ja
aikuinen pääsevät toimimaan samal-

la puolella, samassa joukkueessa.
Metsämaasto kaukana asutuksesta
herkistää nuoria ottamaan vastaan
tukea ja kannustusta aikuisilta sekä
vähentää halua karata käsittelemäs-
tä joskus ahdistaviakin asioita.

Seikkailu- ja
elämyspedagogiikan
vaikuttavuuselementtejä.

Yhdysvalloissa sosiaali- ja terveyden-
huollon ammattilaiset ovat toteut-
taneet seikkailutoimintaa hyödyntä-
viä, terapeuttisia mielenterveystyön
hoito-ohjelmia runsaasti erilaisille
nuorisoryhmille (Russel & Hendee
2000). Tutkimusten mukaan seikkai-
lutoiminnalla voi olla huomattavaa
terapeuttista vaikutusta tunne-elä-
mältään häiriytyneisiin lapsiin ja nuo-
riin. Kuitenkin ohjelmissa on paljon
eroja sekä tuloksien ja tutkimusta-
pojen, toteutustapojen, keston, to-
teuttajien ammattitaidon että seik-
kailuryhmien koostumuksen välillä.
(Russel 2001; Hattie & Marsh & Neill
& Richards 1997; Cason & Gillis
1994; Linnossuo 1998). Haastatel-
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“

taessa osallistujia myönteisten tulok-
sien syntyyn vaikuttaneista tekijöis-
tä, esiin olivat nousseet luontoym-
päristö, mahdollisuus reflektointiin
toiminnan ohessa ja toiminnan jäl-
keen sekä ohjaajien suhtautuminen,
jota kuvattiin hoitavaksi (caring) ja
vastakkain asettumista välttäväksi
(non-confrontive) (Russel 2001).

poliklinikan pojille toteutetusta 8
kuukauden seikkailutoiminnallisesta
Lautta-projektista, jota olin itsekin
mukana toteuttamassa. (Räty,
2005.)

Syrjäytymisen ehkäisyn tavoitteilla
on toteutettu muun muassa Lokki-,
Lokki-Säykki-, Myrskylyhty-, Elämys-
ten kautta ammattiin-, Norppa- ja
Kivikylän seikkailukasvatusprojektit,
jotka ovat olleet kunnan tai kaupun-
gin nuoriso- ja/tai sosiaalitoimen or-
ganisoimia. Koulutoimen alaisuu-
dessa toimi Oulussa Kajaanintullin
projekti. Seikkailukasvatuksen me-
netelmällisellä tasolla ei ollut suuria
eroja. Projektien pituudet vaihtelivat
kolmesta kuuteen kuukauteen ja
edustivat sosiaalis-kasvatuksellisia
interventioita, joissa osallistujat osal-
listuivat projektiin kotoa käsin, lyhyi-
tä leirijaksoja lukuun ottamatta. (Pal-
jakka 2002)

Projekteissa valittiin menetelmiksi
ryhmätehtäviä ja leikkejä, draaman,
kulttuurin ja taiteen välineitä, seik-
kailullisia lajeja ja luontoon sijoittu-
via leirejä, urheilua, työharjoittelujak-
soja, teoriaopetusta, vaellustoimin-
taa ja monikulttuurista toimintaa.
Toiminnalla pyrittiin saavuttamaan
yleensä psyykkis-sosiaalis-kasvatuk-
sellisia tavoitteita. (Paljakka 2002.)

Seikkailukasvatuksellinen toiminta
hoidollisena menetelmänä tai hoi-
don tukena antaa monipuolisia
mahdollisuuksia tukea nuoren mie-
lenterveyden hoitoa ja kokonaisval-
taista kasvua, mutta vaatii toteutuk-
sessa hoidollista ja kasvatuksellista
ammattitaitoa sekä seikkailuun liit-
tyvää ohjaamis- ja turvallisuusosaa-
mista. Hoidollinen seikkailuohjelma
tulee rakentaa aina nuorten kykyjen
ja tarpeiden pohjalta hyödyntäen
niitä menetelmiä ja välineitä, joita
ohjaajat osaavat ammattitaitoisesti
käyttää.

Tulevaisuudessa Kotikartanoyhdistys
ry. suuntaa toimintaansa myös las-
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Lasten psykiatrisena
hoitomenetelmänä
seikkailutoiminta
arvioitiin erittäin
hyödylliseksi ja

soveltuvaksi
käytöshäiriöisten lasten

hoitoon.

ten ja nuorten mielenterveyden edis-
tämiseen ja ongelmien ennaltaeh-
käisyyn. Tulevissa projekteissa elä-
myspedagogiikan ja seikkailullisen
toiminnan käyttö tulee näyttele-
mään olennaista osaa osallistujien
normaaliin kasvuun tukemisessa.

Kimmo Räty
Koulutus- ja kurssisuunnittelija
Elämyspedagogiikan kouluttaja /
psyk. sairaanhoitaja
Kotikartanoyhdistys ry.

Kotikartano

Suomalaisia tutkimustuloksia lasten
ja nuorten psykiatriseen hoitoon liit-
tyvistä seikkailuprojekteista on vä-
hän. Suomessa tähän asti merkittä-
vin on Cavenin ja Pihan tekemä tut-
kimus seikkailutoiminnan käytöstä
käytöshäiriöisten lasten psykiatrises-
sa hoidossa Turun yliopistollisessa
keskussairaalassa. Lasten psykiatrise-
na hoitomenetelmänä seikkailutoi-
minta arvioitiin erittäin hyödylliseksi
ja soveltuvaksi käytöshäiriöisten las-
ten hoitoon. Tulokset osoittivat mi-
näkuvien muuttumista positiivisem-
miksi, käytöshäiriöt vähenivät ja ylei-
nen käyttäytyminen muuttui myön-
teisemmäksi. (Caven & Piha, 1995.)
Samoja tuloksia saatiin myös 14-
vuotiaille Lohjan nuorisopsykiatrian
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Kotikartanoyhdistys ry ylläpitää ja
kehittää monimuotoista mielenter-
veyskuntoutujia ja vaikeassa työ-
markkina asemassa olevia henkilöi-
tä hyödyntävää työ- ja päivätoimin-
takeskusta, joka tarjoaa psykososi-
aalista kuntoutusta työllistämisen,
koulutus- ja vertaistukitoiminnan
sekä yhteisöllisyyden avulla.
Vaikeissa elämäntilanteissa oleville
tarjotaan järjestölähtöisiä sekä am-
matillisesti että vapaaehtoistyön kei-
noin tuotettuja kriisi- ja perhetyön
palveluja.
Jäsenjärjestöjen toimintaa yhdistys
tukee tarjoamalla toimintaympäris-
tön ja monipuolista koulutus- ja

Yhteystiedot:
Kotikartano ry
Kartanotie 9, 80230 Joensuu
Puh.010 680 6600
www.kotikartanoyhdistys.fi
etunimi.sukunimi@kotikartanoyhdistys.fi

• Toiminnanjohtaja
Marjatta Heikkilä
010 680 6620,  050 599 4831

• Toimisto
010 680 6621, 050 433 2428
Fax. 013 316 019

• Tekstiili  Anne Komulainen
010 680 6615, 050 443 5410

• IT-kammari  Jyrki Leppä
010 680 6616, 050 372 1039

• Puu ja kehystys
Henry Pyykönen
010 680 6614,  050 383 2808

• Ruoka- ja majoituspalvelut
Terhi Ilvonen
010 680 6617, 050 527 2526

kurssitoimintaa sekä vapaaehtoisten
virkistystoimintaa.

Yhdistys hallinnoi Kriisikeskusta ja
ydintoimintaansa tukevia perhetyö-
tä tekevää Helinä – hanketta ja vai-
keassa työmarkkina-asemassa olevia
pitkäaikaistyöttömien työllistymistä
edistävää Välittämällä TyöElämään-
hanketta.
Kaikessa toiminnassamme on punai-
sena lankana järjestölähtöinen en-
nalta ehkäisevä ja kuntouttava mie-
lenterveystyö ja osallisuuden koke-
musten mahdollistaminen kansalai-
sille.

• Yksilövalmentaja
Raija Piipponen
010 680 6613, 050 441 6270

• Koulutus- ja kurssisuunnittelija
Kimmo Räty
010 680 6612, 050 441 6279

• Kriisikeskus
Ritva Ropponen
010 680 6622, 050 370 5371
Kriisikeskuksen puhelinpäivystys

013 – 316 244

• Helinä - hanke
Leila Friis
010 680 6625, 050 387 7621

• Välittämällä työelämään
Kimmo Vartiainen
010 680 6618, 050 361 1898

• Välittämällä työelämään
Martti Kaksonen
010 680 6611, 050 431 4424

1. Jos olet tukehtumassa jääpalaan,

Älä hätäänny. Kaadat vain kupillisen

kiehuvaan vettä suuhusi ja avot.

Tukos lähtee salamannopeasti.

2. Kömpelö? Vältä haavat

vihannesten leikkuussa antamalla

jonkun muun pidellä vihanneksi kun

iaitat veitsen heilumaan.

3. Vältä riitelyt rouvan kanssa WC:n

kannen asennosta ja käytä lavuaaria.

4. Korkeasta verenpaineesta

kärsiville: Tee itseesi haava ja anna

vuotaa muutama minuutti ja paine

verisuonissa laskee. Muista ottaa

aika.

5. Hiirenioukku herätyskellon päällä

estää sinua painamasta

torkkukytkintä ja nukahtamasta

uudestaan.

6. Jos sinulla on paha yskä, ota iso

annos ulostuslääkettä niin et uskalla

yskiä.

7. Särkeekö kovasti hammasta?

Pamauta vasaralla kunnolla

peukaloosi niin unohdat mokoman

pikkukivun.

Muista:

Kaikki näyttävät normaaleilta, kunnes

tutustut heihin!!!!

Jos heräät hengittäen, onneksi

olkoon! Sait uuden mandollisuuden

niksinurkka

Niksi nurkka
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Syksyn ensimmäisiä on kirja nimeltä
‘Rakkaustarinat’. Siinä on yksitoista
toinen toistaan ihmeellisempää ta-
rinaa tuosta suuren suuresta tun-
teesta, jota kutsutaan rakkaudeksi.
Tai sydänsyyhyksi, kuten kuusivuo-
tias pikku tyttöni kerran sitä kutsui.
Tarinat on valittu Otavan ja Suoma-
laisen Kirjakerhon järjestämästä kil-
pailusta, jonka parhaimmisto on
pantu kansien väliin. Kaikki tarinat
ovat erilaisia kuten ihmistenkin ko-
kemat rakkausjutut. Nekään eivät
aina ole ikuista onnea ja auvoa vaan
saattavat olla hyvinkin raadollisia
kokemuksia, tai sitten surkuhupai-
sia. Mutta mukava niitä on muistel-
la, näin varsinkin ansioituneiden kir-
joittajien välityksellä. Ja ehkä muis-
tella omia hurahduksiaan rakkauden
polulla.

‘Irma’ puolestaan kertoo yhden nai-
sen rakkauselämän, johon kietoutuu
naisen koko muukin elämä. Tekijä on
tuttu Tuula-Liina Varis, Niinivaaralla
teoksiaan kirjoittava. Tuula-Liinan
nimi kirjan kannessa takaa aina lu-
kukelpoisen kirjan. Kirja kuuluu niin
sanottuihin vakavasti otettaviin teok-
siin, joka ei naurata lukijaa, tosin ei
itketäkään.
Laila Hirvisaari jatkaa Vuoksi-sarjaan-
sa kirjalla ‘Vuoksen helmi’. Se on
neljäs osa tätä Imatra-tarinaa. On
vuosi 1911. Juoni polveilee notkeas-
ti. Enimmäkseen ollaan nyt Suomes-
sa, mutta venäläiset ökyrikkaat ma-

Kurkistus kirjahyllyyn
Kirjahyllyyni on syksyn mittaan kertynyt lisää kirjoja.

Katsotaanpa, olisiko niissä lukukelpoisia.

jailevat yhä Valtionhotellissa. Vaikka
kirjassa puhutaan paljon Suomen ja
Venäjän välisistä tulehtuneista suh-
teista, kirja ei natise kuivuudesta.
Henkilögalleriassa on monia hausko-
ja, suorastaan koomisia, hahmoja. Ja
monet vanhat salaisuudet paljastu-
vat lukijan iloksi kirjan lopussa.

Varsinainen naurupilleri onkin sitten
Simo Hämäläisen ‘Kätkäläinen ja
naapurin mies’. Se on tätä päivää ja

siinäkin kerrotaan venäläisistä öky-
rikkaista, jotka ostavat rantapalstan
Kätkän naapurista ja rakentavat sil-
le hulppean huvilan. Kyläläiset alka-
vat pelätä, että koko Suomi myy-
dään pian venäläisille ja mafia tulee
heidän perässään tänne. Onko pel-
ko aiheellisen? Lukijan kannattaa
tässä testata myös omia luutuneita
asenteitaan.

kurkistus kirjahyllyyn

KUVA: KIRJAPAINO HYVÄTUULI OY

Joensuun

OMT-fysioterapia
Rantakatu 26 • 80100 Joensuu • puh. 013-220 430

Jos haluaa vakavaa historiallista
draamaa, sitä on Sofi Oksasen ‘Puh-
distus’. Kirja kertoo 1940-luvulla ta-
pahtuneista Stalinin vainoista Viros-
sa. Näkökulma on yhden perheen ja
suvun, joten tapahtumat ovat hyvin
konkreettisia. Kirja on hieman ahdis-
tavaa luettavaa, mutta valitettavasti
totta. Ihmisiä vangittiin ilman syytä
tai tekaistujen ilmiantojen ja todis-
teiden varjolla, pakotettiin ilmianta-
maan sukulaisiaan ja naapureitaan,
tapettiin ilman oikeudenkäyntiä ja
naiset pakotettiin prostituutioon.
Joku sentään pelastui ja sai jäädä
kertomaan nykypolvelle näistä an-
keista ajoista, jotta  ne eivät unoh-
tuisi. Kirja on siis kaunokirjalliseen
muotoon puettu dokumentti.

Toisenlaisesta ahdistuksesta kertoo
Esko-Pekka Tiitisen ‘Viiva’. Siinä tai-
teilija kokee kykenemättömyytensä,
kun pitäisi ryhtyä tekemään tauluja
näyttelyyn. Ensimmäisen viivan ve-
täminen ei onnistu, ja taiteilija jou-
tuu psykoosiin ja harhojen valtaan.
Lopussa kaikki kuitenkin selviää ja
työvirekin löytyy.
Joten eipä muuta kuin kirja käteen
ja lukemaan.

 Lyylikki
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Valamo ja Konevitsa
Karjalan-retken kohteina

Heinäkuun helteisenä päivänä suun-
tasi bussimme tavanomaisesti kohti
itäistä maata eli Venäjän puoleista
Karjalaa. Emme vielä sortuneet Sor-
tavalaan, vaan astuimme siellä kan-
tosiipialukseen antaen aaltojen kan-
natella meitä kohti Valamoa. Monel-
le kävijälle saari oli tuttu ennestään.
Tekisi mieli sanoa, ettei siellä mikään
ole muuttunut  kymmeneen vuo-
teen. Korjaustöitä on kuitenkin teh-
ty. Esimerkiksi yläkirkko on  jo lois-
tossaan ja alakirkkoakin kunnoste-
taan edelleen. Valokuvaus kirkoissa
niin kuin kirkon ulkopuolellakin on
valitettavasti kielletty. Naiset pääse-
vät nykyisin kyllä kirkkoon jopa pal-
velusten aikaan, mutta hame ja pään
peittävä huivi asusteina.

Valamo – Kristuksen kirkastumisen
luostari – on Karjalan luostareista
suurin ja kaunein. Nimen alkuperäs-
tä ei ole tietoa, mutta jotkut arvele-
vat sen johtuvan slaavien pakanalli-
sen eläinjumalan Voloksen nimestä.
Luostarin perustamisvuodestakaan
ei ole tarkkaa tietoa. Joka tapauk-
sessa Sergei ja Hermanni perustivat
sen 1100-luvulla. Oppaamme Svet-
lanan kertoman mukaan ennen oli
kolmetoista skiittaa eli sivuluostaria,

nyt enää on kymmenen. Yhtä uutta
kuitenkin suunnitellaan. Riittänevät
vajaalle parille sadalle munkille. Kaik-
ki munkithan eivät asu Valamossa,
vaan ovat eri puolilla maailmaa yli-
opistoissa tutkijoina.

Siviilien määrä on nyt vähentynyt,
siellä asuu enää 240 siviiliä. Heidät
on tarkoitus asuttaa pikku hiljaa
mantereelle, josta valtio hankkii heil-
le asunnot. Toiveena on, että  luos-
tarielämä rauhoittuisi. Epäilen, sillä
vuosittain saarella käy noin 200 000
turistia, joista kaikki eivät suinkaan
ole hartautta harjoittavia.

Luostarin voi kokea monin eri tavoin.
Joku kokee sen hengellisenä tyyssi-
jana, toinen arkkitehtuurin mestari-
näytteenä, joku taas työn ja uuras-
tuksen paikkana tai historiallisena
jäänteenä. Aikaa vain pitäisi varata
kosolti enemmän kuin meillä oli.
Monta mielenkiintoisaa kohtaa jäi
näkemättä. Muutamia rakennuksia
saimme toki ihailla aivan lähituntu-
malta: Uspenskin kappeli, Getsema-
nen Kristuksen ylösnousemuksen
kirkko sekä Jeesuksen Taivaaseen as-
tumisen kappeli.

Mieltä ylentävä henkinen ja hengel-
linenkin välipala oli kuulla neljän
munkin muodostaman kvartetin lau-
lua. Taisivat laulaa muutaman nuot-
tiviivaston verran suomeksikin.

luostarimatkalla

Aikaa Valamossa käyntiin
kannattaisi varata siis huo-
mattavasti enemmän kuin
meillä nyt oli.  Majoitusti-
lat oli uusittu, mutta yhtei-
set saniteettitilat käytävillä
hämmästyttivät vielä nyky-
aikaan jo tottuneita. Mut-
ta ne olivat historiallinen
jäänne 1900-luvun alulta.
Kuin olisi astuttu sata vuot-
ta taaksepäin.

Takaisin mantereelle

Laivan kannateltua meidät takaisin
Sortavalaan pistäydyimme Piipun Pi-
hassa tankkaamassa mahojamme.
Auton keula suunnattiin nyt Käkisal-
mea kohti. Ajoimme ohi kylien, joi-
den kylteissä vilahteli tuttuja nimiä:
Miinala, Jaakkima, Lahdenpohja,
Kurkijoki. Paimenemme Kari tiesi
kertoa niistä aina jotakin. Tai aina-
kin oli äänessä pitkin matkaa.
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Ajoaika oli pari tuntia, joten päätel-
köön lukija itse tien kunnon. Eikä
oikeanpuoleista liikennettä voitu
aina kirjaimellisesti toteuttaa.  Rajan
takana ei aina osata arvioida ajoai-
koja, sillä pitkän turistibussin vauhti
huonolla tiellä ei ole sama kuin La-
dan  tai maasturin. Sortanlahden
satamasta oli enää viiden kilometrin

Konevitsan
pieni saari

Konevitsan luostari – Jumalansyn-
nyttäjän syntymän luostari – ja myös
itse saari ovat pieniä. Siellä vallitsee
rauha, sillä matkailijoita käy vain
kesäisin ja noin sata päivässä. Ruo-
kapalvelua on, mutta majoitusta ei
saa. Munkkeja ja noviiseja on nyt
yhteensä neljätoista, eikä heitä saa
kuvata. Ennen ensimmäistä maail-
mansotaa heitä oli yli kolme sataa.
Silloin munkit harrastivat voimape-
räistä maanviljelyä, kalastivat kesäi-
sin ja talvisin ja olivat omavaraisia.
Saaren asukkaat liikkuivat pääsialli-
sesti vain sulan veden aikana, ja tal-
vella saari oli eristäytyneenä. Nyt saa-
rella kalastetaan vain Laatokan lai-
nehtiessa. Ruokana onkin useimmi-
ten kalaa.

Kovin paljon tietoa toiminnasta
emme saaneet. Nuori, hyvää englan-
tia puhuva nuori venäläismies ei aina
osannut antaa meille supisuomalai-
sille vastauksia kysymyksiimme.
Luostari on kuitenkin yksi Karjalan
vanhimmista, perustettu 1393. Pe-
rustajan, Arseni Konevitsalaisen
jäänteet löytyivät vuonna 1991 kir-
kon alta ja nyt ne ovat puisessa sar-
gofagissa luostarin alakirkossa. Ih-

meitä tekevä Jumalanäidin ikoni sen
sijaan on  kopio. Alkuperäinen on
Heinäveden-Valamossa.

Yksi luostarin käyntikohteista oli
Hevoskivi. Saarella laidunsivat paka-
nat aikanaan hevosia, joista yksi aina
uhrattiin hengille tämän suuren, he-
vosenmuotoisen kiven päällä. Munk-
ki Arseni ei sitä hyväksynyt ja hän
vihmoi paaden pyhällä vedellä, jol-
loin henget pakenivat variksina Laa-
tokan Viipurin-puoleiselle rannalle.
Paikka sai tästä nimen Sortanlahti eli
Pirunlahti, sillä piru on venäjäksi tsor-
ta. Näin opimme taas yhden sanan
lisää venäjää. Itse Konevitsakin lie-
nee saanut nimensä noista hevosis-
ta, venäjäksi konj. Opimme siis jo
toisen sanan venäjää.

Piipun Pihaan katettu juhlaillallinen
sai odottaa meitä puoleen yöhön.
Meille oli tilattu sinne ohjelmaa. Niin-
pä suloiset tanssitytöt odottelivat
meitä myöhässä tulijoita vielä virkei-
nä.

Käkisalmen vanha nimi on ollut Ko-
rela, venäläisittäin äännettynä ‘ka-
reela, josta lienee koko Karjalan alue
saanut nimensä. Hotelli, entinen
Vuoksenhovi, olikin palauttanut tä-
män vanhan nimen itselleen. Käki-
salmessa olisi ollut katsomista vaik-
ka kuinka paljon, mutta oppaan ja
ajan puute ei sallinut kuin pienen
kierroksen kaupungilla. Käkisalmea-
kin kunnostetaan, mutta tuimailmei-
nen Lenin-patsas seuraa yhä puistos-
sa käyskenteleviä. Saisivat tehdä sa-
man kuin irakilaiset Saddamin pat-
saalle.

Sitten alkoivat
koettelemukset

Meillä oli tieto, että laiva Konevit-
saan lähtee Sortanlahdesta. Käkisal-
men hotellista annettiin kuitenkin
tieto, että laiva luostariin lähteekin
kaupungin rannasta. Kyllä. Käkisal-
mesta lähtee kantosiipialus Vala-
moon. Meidän tavallinen purkkim-
me Konevitsaan lähtisi Sortanlahdes-
ta, jonne on matkaa kaupungista ne-
lisenkymmentä kilometriä. Matkan-
johtajan ja Sortavalan matkatoimis-
ton vaihdettua tietoja kännyköitse
saimme laivalle uuden lähtöajan.

luostarimatkalla
vesimatka toiseen kohteeseemme
Konevitsaan, joten perille sentään
päästiin.
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Tulomatkalla tutustuttiin Ruskealan
kirkon rakennusvaiheeseen ja ruo-
kailtiin suomalaisittain. Ainakin kahvi
maistui paremmalle kotimaassa. Oli-
ko syy sitten itse juomassa vai tun-
nelmassa, sen saa jokainen matka-
lainen itse päätellä.

Tässä reissussa pätee hyvin eräs niin
sanottu viisaus: on kiva lähteä mat-
kalle, on kivempi olla matkalla, mut-
ta kaikkein kivointa on tulla takaisin
kotiin. Ja suunnitella taas uutta mat-
kaa uusin eväin.

Vuokko Juurisoja

Ruokahan Piipun Pihassa on hyvää
ja maistuvaa, vaikka juhlaillallinen
näin vaihtuikin juhlayölliseksi. Sen
jälkeen meidät saatettiin yöpuulle
kahteen eri hotelliin, sillä Piha sattui
olemaan täysi. Mutta nukuttihan
pitkän matkan jälkeen missä tahan-
sa puhtaassa petissä. Meikäläinen
vietti yönsä vanhalla Seurahuoneel-
la, jonka kyltissä luki Gostinitsa. Taas
uusi sana venäjää.

Aamulla oli vielä aikaa tehdä täyden-
nysostoksia ennen kotimatkaa. Kris-
tallit ja pellavatavarat kiinnostivat
ainakin naisia. Nehän ovat siellä sekä
laadukkaita että edullisia. Näin tuli-
vat viimeisetkin ruplat käytetyiksi.
Sortavalassa saa hyvää votkaa ja kel-
vollista kahvia, se tulkoon tässä ikään
kuin mainostuksena sanotuksi.
Jos suinkin aikaa jää, kannattaa käy-
dä katsomassa Gogolevin näyttelyä.
Kansantaiteilija Kronid Gogolev on
taiteentuntijoiden mukaan elvyttä-
nyt vanhan venäläisen jo kadon-
neeksi luullun mestaruuden,  mutta
tehnyt sen uudella ja korkeammalla
tasolla. Hänen harvinainen lahjak-
kuutensa hämmästyttää jokaista,
joka kerrankin on nähnyt hänen töi-
tään. Näin kertoo taidenäyttelyn
opaskirjanen, valitettavasti vain ve-

näjäksi ja eng-
lanniksi. Jos siis
käytte Sortava-
lassa, käykää
toki hämmäste-
lemässä näitä iki-
ihania puuveis-
tostauluja Kom-
somolskaja-ka-
dulla.

Muistoihin tuli
kirjattua yksi kyl-
mä ja yksi kuuma
asia. Eräässä ho-

Heinäkuun 2009  matka suuntautuu  Repino-Hatsina-Pihkova ja Petseri

luostarimatkalla

tellissa kahviksi tarkoitettu vesi oli
kylmää. Toisessa hotellissa taas suih-
kuvesi oli niin kuumaa, että poltin
käteni. Mutta muuten matka oli kyllä
ihan mukiinmenevää, vaikkei mukis-
sa aina votkaa ollutkaan. Järjestelyt
pitävät muuten paikkansa, mutta
maan tavan mukaan aikatauluissa
voi olla pieniä eroja. Matkustaminen
on muuten turvallista, mutta ‘geo-
poliittinen asema’ eli maanteiden
huono kunto hidastaa liikennettä.
Johtuneeko aikataulun hidastumi-
nen siitä, että rajalla meiltä otetaan
yksi tunti pois? Tosin saamme sen
kokonaisena takaisin paluumatkal-
la.
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Kaija Sirviö,
projektityöntekijä...

Aloitin TOUHU-projektin projekti-
työntekijänä huhtikuun lopulla, jo-
ten olen uusin “touhulainen”. Olen
kotoisin Ylä-Savosta, josta olen tul-
lut Kuopion kautta Outokumpuun
1989. Peruskoulutukseltani olen yo
ja ompelupuolen kotiteollisuusoh-
jaaja. Monenlaiset käsityöhön liitty-
vät ammatit vaiheompelijasta työn-
johtajaan ja opettajasta tuotepääl-
likköön ovat tulleet tutuiksi, samoin
kuin yritysmaailma perheyrityksessä.
Työhistoriaani kuuluu myös toimin-
ta Harjamäen sairaalan kotiutusyk-
sikössä toimintaterapeuttina sekä
kehitysvammaisten ohjaajana sekä
Kuopiossa että Outokummussa.

Tietokonekurssilla olin ensi kertaa
joskus 90-luvulla; silloin opeteltiin
vielä MS-DOSsia ja Windows95 käyt-
töjärjestelmä oli vasta uutuutena
tulossa markkinoille. Jäätyäni työt-
tömäksi vuosituhannen vaihteessa
aloin opiskella enemmän tietotek-
niikkaa erilaisilla kursseilla ja tietä-
mys alasta karttuu koko ajan. AB-
ajokorttiopinnot ja Oppiva-projektin
kansalaisverkkokouluttajana toimi-
minen ovat tuoneet uutta näkökul-
maa moneen asiaan.

Perheeseeni kuuluu avopuolisoni li-
säksi kolme ihanaa tytärtämme, jois-
ta enää nuorin asuu kotona ja käy
peruskoulun viimeistä luokkaa. Kaksi
muuta tytärtä ovat jo muuttaneet
opiskelemaan muualle. Kotijoukkoi-
hin kuuluu ehdottomasti myös mus-
ta löytökissa Mooses, joka on kaik-
kien perheenjäsenten lellikki.

Harrastan mökkeilyä, Lions puoliso-
toimintaa ja korttienkeräilyä. Marjas-

TOUHU-projektin uuden
työntekijän esittely

TOUHU TV aloitti toimintansa 2007
keväällä. Tämän vuoden alussa sol-
mittiin loimaalaisen Mediakaista.tv:n
ja outokumpulaisen Mielenterveys-
yhdistys VÄLKE ry:n välillä ainutlaa-
tuinen yhteistyösopimus netti-tv -
yhteistyöstä. VÄLKE ry:n hallinnoima
Ray-rahoitteinen TOUHU -projekti
tuottaa jatkossa Mediakaistan kaut-
ta katsottavaksi TOUHU TV:n tuotan-
toa, joka kertoo elämästä ja arjesta
pääasiassa itäsuomalaisen vapaaeh-
toisen mielenterveystyön kentältä.

TOUHU -projektin ja VÄLKE ry:n
www-sivut tulevat saamaan uuden
ilmeen vielä tämän vuoden puolel-
la. Osana tätä uudistusta kaikki TOU-
HU TV:n tuotanto on katsottavana
TOUHU TV:n sekä Mediakaista.tv:n
sivuilta. Uutisia ja muuta tuotanto-
amme voi käydä katsomassa osoit-
teesta www.mediakaista.tv, josta >
Ohjelmakaistat > Ajankohtaista -lin-
kin alta löytyy TOUHU TV:n uutiset
ja muuta tuotettua materiaalia tänä
vuonna kuvatuista retkistä ja tapah-
tumista.

Loppusyksyn ja talven mittaan tou-
hulaiset kiertävät vielä tuttuun ta-
paan Itä-Suomen maakunnissa pai-
kallisten mielenterveysyhdistyksien
arjessa ja juhlassa. Käyntien yhtey-
dessä tavataan paikallisia toimijoita
ja opastetaan tietokoneen sekä tar-
peellisten ohjelmien kuten
OpenOffice:n käyttöön. Käyntien
yhteydessä voidaan kuvata myös
materiaalia TOUHU TV:n käyttöön.

TOUHU TV:n
toiminnasta

Outokummusta

TOUHU TV

tus ja sienestys ovat mukavaa hyö-
tyliikuntaa. Keräilen Marja-Liisa Pit-
kärannan ja muiden suomalaisten
taiteilijoiden piirtämiä kortteja
(Omppu, Salli Parikka , Inge Löök,
Martta Wendelin) sekä Outokumpu-
aiheisia kortteja. Keräily on myös
perheen yhteinen harrastus, sillä
puoliso harrastaa numismatiikkaa ja
Arabian lastenlautasten ja -mukien
keräilyä sekä ksirofiliaa (partakoneen
terien keräilyä). Onneksi tämä keräi-
lyharrastus on vielä tällaista pientä...

Olen tykännyt työskennellä Touhu-
projektissa. Täällä on mukavia työ-
kavereita ja jokainen työpäivä on
erilainen. Koulutusten ja kuvausten
lisäksi mukaan on mahtunut paljon
uusia juttuja, kuten netti-tv:n uutis-
ten toimittaminen. Ensimmäisten
TOUHU TV:n uutisten lukeminen oli
tosi jännittävää, mikä kyllä näkyi
myös lopputuloksessa.

Toivotan kaikille lukijoille mukavaa
syksyn jatkoa!

Terveisin

Kaija Sirviö
GSM: 050-544 8786
email: kaija@touhu.net
skype: touhukaija
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Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry toimii
Jäsenyhteisötalo Kuntokievari sekä Työpaja- ja kumppanuustoiminta

P-K:n Mielenterveydentuki ry

Vertaistukiryhmän kokoontuminen Kotikievarilla.
Tällä kertaa vieraana rovasti Risto Ruskomaa.

Yhdistyksen yhteystietoja:
Osoitteet: Käpäläpolku 4, 80230 Joensuu, www.p-kmielentervydentuki.net, Puhelin 013 316 388
Toiminnanjohtaja: Raimo Matikainen p. 050 331 0763, sähköposti raimo.matikainen@kolumbus.fi
Työnohjaaja: Otto-Veikko Rautiainen p. 050 401 0593,
Puheenjohtaja: Tiina Hyttinen, pj, p. 050 430 5303, Varapuheenjohtaja: Pasi Niskanen, varapj, p. 040 746 2923

Marina Kontkanen on aloittanut kaapin entisöimistyön.

Pirkko Vänskä laittaa Kuntokievarin väelle ruokaa.

• Auttaa kuntoutujia pääsemään työelämään
järjestämällä siirtymätöitä

• Tuottaa kuntoutujien voimin puuseppä-,
kirvesmies- ja remonttipalveluja

• Järjestää vertaistuki- ja tukihenkilötoimintaa,
sekä neuvontaa

• Kehittää tukiasumispalveluja

Sorvari touhuissaan.

Yhdistyksen säännöllisiä toimintoja:
Lentopalloa Linnunlahden yksikön kanssa
Sählyä tiistaisin 15.30 - 17.00
Uimahalli 2 €
Keilailua kerran  kuukaudessa
Ps-kerho maanantaisin klo 18.00
Mieli maasta ryhmä torstaisin klo 15.00
Vertaistukiryhmä keskiviikkoisin
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Kesäisin maanantai-illoin Kotilahdessa saunottiin. Avajaisiin kalakeiton valmisti Seppo Matikainen Kiteeltä, viih-
dytti Pertti “Speedy” Siltanen ja leikittiin muuten vaan. Syötiin rantakalaa ja kahvitettiin.

Vierailtiin mm taiteilija Jorma Turtiaisen kotiateljeessa.
Juha Naakka poimii syksyn satoa talteen.

Opetellaanpa syömään rapuja. Otto-Veikko Rautiainen opettaa hauen oikeaoppisen perkauksen.

21Järjestettiin kesällä nuorison hyväntekeväisyyskonsertti Joensuussa.
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Nuorten pahoinvointi
on taas tapetilla, eten-
kin nuoret miehet
huolestuttavat eri ta-
hoja. Ajattelin lähestyä
aihetta kyselemällä
asiasta suoraan nuoril-
ta, miehiksi kasvavilta
yläkouluikäisiltä pojil-
ta: mikä mielessä liik-
kuu, mistä he unel-
moivat, mitä pelkää-

Paha mennä puhumaan…

en mahdollistamiseksi he haluavat
käydä koulua, pitää huolta kaveri-
suhteista ja elää terveellisesti. Yleisi-
nä asioina nämä nuoret olivat huo-
lissaan ilmastonmuutoksesta ja li-
sääntyneestä kouluväkivallasta.

Kauhajoen tapahtumat puhututtivat
ajankohtaisina tässäkin haastattelus-
sa ja pojat kertoivat  tapahtuman
pelottavan heitäkin, joutuuko itse
näkemään tai tämänkaltaisen laaja-
mittaisen väkivallan kohteeksi?. Vä-
kivalta ja kiusaaminen kun ei suin-
kaan ollut tuntematon ilmiö omas-
sakaan kouluyhteisössä. Siitä pää-
simmekin pohtimaan, miten itse voi-
si puuttua tai mistä hakea apua jos
on itsellä huolia tai näkee kaverin
voivan huonosti tai näkee muita
huolestuttavia merkkejä kaverissa.
Kenelle voisi puhua? Oli oikeastaan
järkyttävää ja  pysähdyttävää kuulla
poikien vankkumaton käsitys siitä,
että koulumaailmassa ei ole ketään
jolle voisi huolensa tuoda julki. Tie-
dettiin toki opettajien lisäksi koulu-
terveydenhoitajan ja kuraattorin ole-
massaolo, mutta ei heille kannata
mennä puhumaan… ei kuunnella,
ei olla kiinnostuneita, ei ymmärretä,
leimataan suvaitsemattomaksi tai
toisten asioihin puuttujaksi, ei oikein
voitu luottaa siihenkään etteikö asi-

at leviäisi koko koulu-
yhteisön tietoon. Ha-
luamatta uskoa tilan-
netta noin lohdutto-
maksi jatkoin ihmette-
lyäni ja löytyi sentään
yksi henkilö koulusta
joka on kuunnellut ja
ottanut vakavasti :
”Reksille ehkä voisi
mennä puhumaan…”

vät. Näinpä sovimme juhlallisesti
haastattelun ja olohuoneeseemme
kokoontui valikoitu joukko tulevai-
suuden toivoja. Poikien erityisestä
toivomuksesta en enempää heidän
henkilöllisyyttään paljasta.

Hyvinvoinnin tunnistaa ihan vain sii-
tä, että on mukava olla. Koulu me-
nee hyvin, koti on rauhallinen ja on
kavereita. Hyvässä kaverissa koros-
tuu luottamus, muina tärkeinä asi-
oina mainittiin että asioista ei puhu-
ta selän takana, huumorintaju on
samanlainen ja joitakin yhteisiä har-
rastuksia on hyvä olla. Tämä poruk-
ka urheilee, käy kuntosalilla, pelaa
tietokonepelejä tai soittaa kitaraa -
tärkeää on voida joskus vain olla
yhdessä ilman mitään erityistä teke-
mistä. Vanhempien suhteen ehdot-
tomasti tärkeintä on kokea olevan-
sa rakastettu ja että kodin ilmapiiri
on hyvä eikä siihen sisälly väkivaltaa.
Hyvä vanhempi tukee koulunkäyn-
tiä sopivasti, turhista asioista ei tar-
vitsisi nipottaa, vastuuta toivottiin
vähän enempi kuin myös lisää rahaa.
Unelmikseen pojat mainitsivat am-
matin ja työpaikan, mukavan elä-
mänkumppanin (hyvännäköisen ja –
luonteisen) ja sen, että kykenisi itse
huolehtimaan omista asioistaan ja
saisi oman asunnon. Näiden unelmi-

Näiden nuorten kanssa käymäni kes-
kustelu on mietityttänyt minua mel-
ko lailla jälkikäteen. Tämä on muu-
taman nuoren mielipide ja käsitys
asioista eikä sitä tietenkään voi yleis-
tää – silti en jaksa uskoa että he oli-
sivat ainoita näin kokevia. Onhan
meillä auttamisen rakenteet, vaikka-
kin vähine resursseineen, mutta
onko meillä kuuntelemisen, välittä-
misen ja puuttumisen kulttuuria?
On kyseenalaista mitä hyötyä saavu-
tetaan lisäresursseilla ellei samanai-
kaisesti luoda avun hakemista hel-
pottavaa ilmapiiriä. Ja kuitenkin ol-
laan jo monesti liian myöhässä liik-
keellä kun apujoukkoja tarvitaan.
Kodin lisäksi koulu tarjoaisi yhteisö-
nä varsin hyvän mahdollisuuden ko-
kea välittämistä, arvostamista, yh-
teenkuuluvuutta, onnistumisen ko-
kemuksia kuin myös vaikeuksien
voittamista ilman kasvojen menet-
tämistä. Koulussa pitäisi voida pu-
hua avoimesti. Strategioissa ja ta-
voitteissa näitä arvoja on kirjattu,
mutta missä määrin ne on saatu käy-
tännön vuorovaikutustilanteissa elä-
viksi niin että ne ovat ”aikuisten oi-
keesti totta”!

Ritva Ropponen
Kriisikeskuksen johtaja

ajankohtaista
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Se tarkottaa semmosta joka  EI ou
hölömö ja OLIS´ hyvä oppilas vain
kun siltä on tunnelma pillaatunu
pahhoin asijoihen tautta, niin sitä
varten ei ou lukijaks´. Tai osovvaa se
olla muustakkii. Minula koulussa
ollessa ol´semmosta, jotta hyvin
monesti olisin tieny vasttauksen vain
en osanu sitä kirjuttoo enkä ainak-
kaa sannoo. En osanu ajatela sitä
lausseeks´.Minun ol´muutennii hyvin
vaikkeeta huasttoo.  Oisivat halun-
neet laittoo minut apukoulluun, kun
koulussa oleminen ol´niin vaikkee-
ta. Lopula ne oisivat halunneet lait-
too miel´sairraallaan.

Kirjuttaminen ol´vaikkeeta sennii
tautta, kun  minun ol´vaikkeeta kir-
juttoo kirjakielelä. Paras numero kir-
jutuksesta ol´ kuitennii 9, huonon 7.
Yläastteela antovat kirjuttoo vastta-
ukset kokkeissa murtteela. Ja ain-
neet . Piti kirjuttoo kaks´ainetta, toi-
sesta sain 10 miinus, toisesta 9
puol´.Tarkottaa, jotta apukoulluun
sen tautta, kun jotkut ainneet mäni-
vät huonosti ja koulussa toissiin kan-
sa oleminen ol´niin vaikkeeta ja män´
houssuun hyvät ja huonot .Muuten-
nii minusta penttuin kansa oleminen
ol´pahhoo.

Ol´hyvin ikävvee ja typerree koulus-
sa piirustustunnila kuunela ja kaht-
too kun opettaja selosttaa hyvin
yksinkertasta assiita jonka minä oun
jo paljo nuorempana osanu tehä ja
ihan ite älyny kenenkkää
neuvvomata.Sillon ol´neljäs luokka.

Tokaluokala kun Tiilikatar
ol´opettamassa käs´työtä, piti kaik-
ki tehä kaavan mukkaan .Minä oli-
sin iliman mallii osanu tehä paljo
pareman. Kolomannela luokala kun
ol´joku toinen opettaja, niin se anto

Semmonen  sana  on olemassa  kun
al´suoriutuja

ite kekssii. Sillon sain ennee vain 7
(seihtemen), kun en osanu tehä siis-
ttii, kun tein niin kiirreelä vain opet-
taja sano, jotta keksimisestä saisin
10.

Kuitennii vaikka koulussa jännitti
HYVIN kovasti, sain monesti runon
lausunnasta 10 tai 9.
Joku minun luokkalainen ämmäpen-
tu sano minusta, jotta sehän se kai-
ken vähiten vitsijä tiettää. En tykkee
show- ohjelmista televisijossa sen
tautta, kun minula itelä on niin pal-
jo show´ta ja minä arvvoon mitä ne
kohta sannoot tai tekkööt, ainakkii
sillon kun ol´ Benny Hill, Pirkka- Pek-
ka Petelius, Kari Salmelainen ja tut-
tujutussa ne ukot. Enkä tykkee tois-
siin tejatteriloista, kun minä halun
tehä tejatterrii ite. Joinsuussa ja Myh-
kylässä assuissa JP:n ja Maxin kansa
piettiin joskus näytelmmii.

Oun pelanu korttii ensimäisen ker-
ran 11- vuotisena. Aune ( Joku sis-
koloista) teki ite pel´kortit pahvista.
Myöhemin se osti minulen muovi-
set pel´kortit. Osasin pelata hyvästi
vain en ennee välitä tehä niin jouta-
vvoo. Pelasin viimeks´16 – vuotise-
na enkä ennee muistas´vain ihan var-
masti välleen oppisin.

Senkkää tautta en välittäny sannoo,
kun tunttuu, jotta tointtaako nuin
typerälen potillaalen mittää se-
losttoo. Jollennii hienolen klubitalon
akalen oun sanonu, jotta se on jou-
tavvoo. Se kun on niin paljo viis-
saampi ja tervveempi kun V-M-B.

On tuntunu typerältä , kun
minäkkii oun joskus tykäny
tuomosista typeristä show-
ohjelmista ratijossa nii ´kun
monet. Sitten älysin, jotta minähän

tykkäsin justtiisa tuon ikäsenä,  9 -
11, niin saisinnii olla vahingonilonen
HEILEN, kun ovat jiänneet tuon ikä-
sen astteelen. Nyt suututtaa, kun tiä-
lä joutus´pelloommaan toissiin kan-
sa pelijä.  Minusta ne on ihan pent-
tuin pelijä.  Oun JOSKUS tykäny, ja
oun tykäny ihan kovasti, kaiken eni-
ten 8-13-vuotisena.  Oun tykäny
semmosista kaiken sairraimpana ol-
lessa.

Oikkeesti itelä on assiit hyvästi, on
vain typerree olla tuomossiin kansa.
Tänä uamunakkii nousin vähä vaila
viis´, eilen puol´viijjeltä.Klubitalolta
tulttuu ajon pyörälä, sitten vielä kä-
velin. Sen perästä virkkasin sänky-
peittoo. Se on kohta valamis.

Nuppusika
alias Lahja Eskelinen

tarina
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terveydestä

Onko perheesi ruokavalio
puutteellinen? Valvovatko
lapset liian myöhään illalla?
Onko penkkiurheilu koko
perheen suosikkiharrastus?
Ehkä elintapojen muutok-
seen olisi tarvetta, mutta
muutoksen tekeminen tun-
tuu vaikealta? Omien elin-
tapojen arvioimisen avuksi
ja muutokseen kannustami-
seksi Pohjois-Karjalan kan-
santerveyden keskus on ke-
hittänyt sarjan terveysresep-
tejä, joiden avulla koko per-
he voi arvioida omia tottu-
muksiaan ja mahdollista
muutoksen tarvetta.
Terveysresepti on omien
elintapojen arviointiväline ja
ajatusten herättelijä.  Se
koostuu kahdesta kysymys-

Terveysresepteillä voimaa koko perheen
elintapojen muutokseen

teiden ylläpito: perheen ja ystävien
kanssa vietetty aika sekä TV:n ja tie-
tokoneen käytön säännöstely.

Terveysreseptejä on tehty aikuisille,
nuorille ja lapsille. Aikuisen ja nuo-
ren reseptit on tarkoitettu aikuisen
tai nuoren itsensä täytettäväksi, lap-
sen terveysresepti on tarkoitettu lap-
sen ja vanhempien yhdessä täytet-
täväksi.  Lapsen ja nuoren terveys-
resepteihin on valittu elintapoja, joita
Stakes seuraa joka toinen vuosi Kou-
luterveyskyselyn avulla.

vin hänen kohdallaan terve-
yttä edistävät elintavat to-
teutuvat. Arviointi on help-
po tehdä valmiin lomak-
keen avulla eikä sen täyttä-
minen kestä minuuttia pi-
dempään

Toisen osan avulla ihminen
valitsee sen, mihin elinta-
paan hän on valmis omas-
sa arjessaan satsaamaan.
Terveysresepti suosittelee
kohtuullisuutta. Useita
muutoksia ei kannata vali-
ta kerralla, koska tavoittee-
na on varmistaa elintapojen
muutos eikä tehdä muutok-
sesta mahdotonta.

Tämän jälkeen voi pohtia,
miten hän tätä projektia

sarjasta, joiden avulla voi itse arvioi-
da, miten elintavat toteutuvat omas-
sa elämässä ja minkä elintapojen
muuttamiseen omasta mielestä on
tarvetta.  Terveysresepti auttaa elin-
tapojen muutosten suunnittelussa ja
toteutuksessa ja toimii myös keskus-
telun apuna koko perheen elintapo-
ja pohdittaessa.
Terveysreseptit on laadittu tieteelli-
sen näytön pohjalta. Tiedetään, että
eräät elintavat, silloin kun ne toteu-
tuvat suotuisasti, suojaavat ihmistä
sairastumiselta. Näitä elintapoja ovat
muun muassa monipuolinen ruoka,
säännölliset ateriat, säännöllinen lii-
kunta, riittävä vuorokautinen uni,
tupakoimattomuus ja alkoholin
käyttö kohtuullisesti tai ei lainkaan.
Tärkeitä ovat myös sosiaalisten suh-

Terveysresepti koostuu
kolmesta osasta.

Terveysreseptin ensimmäisen osan
avulla ihminen arvioi itse, miten hy-

lähtee toteuttamaan. Osalla ihmisis-
tä elintapamuutokset tapahtuvat
parhaiten omin voimin ja yksin teh-
den, osalla tutun ihmisen kanssa,
osa puolestaan onnistuu ryhmässä
tai ammattilaisen kanssa eräänlaises-
sa valmennussuhteessa. Muutoksen
ensimmäinen askel kirjataan resep-
tiin, resepti allekirjoitetaan ja sopi-
mus itsensä kanssa on syntynyt.

Lapsen ja Nuoren terveysreseptejä
käytetään kouluterveydenhuollossa
terveystarkastusten välineenä ja kou-
lujen terveystiedon oppitunneilla
opetuksen välineenä. Kotikäyttöön
terveysreseptit voit tulostaa Pohjois-
Karjalan kansanterveyden keskuksen
sivuilta osoitteesta:
www.kansanterveys.info . Jatkossa
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sattuu ja tapahtuu

Olipa saatu tänne maaseudulle kunnan auditorioon luennoitsija. Hä-
nen aiheensa oli kovin vieras harvalukuiselle yleisölle.

Ne, jotka tulivat kuuntelemaan, mitä kouluja käynyt mies heille selit-
täisi, oli sangen vieras, ja otsikko oli ulkomaan kielellä. Siitä ei ottaisi
selvää kouluja käymätön yleisö, jota oli haalittu houkuttelemalla tarjo-
amalla ilmaiset kahvit osanottajille.

Paikalle oli saatu kuulijoita läheisestä vanhustentalosta, henkilökuntaa
ja eläkeläisiä; olipa jumpassa kävijöitä houkuteltu ja myös läheisestä
hoitokodista oli muutama saatu mukaan. Luennoitsija saapui ja kätteli
ja toivotti tervetulleeksi. Juotiin sitten kahvit. Härskeimmät kuulijat
kahvit juotuaan kiirehtivät tupakalle ja jotkut häipyivät saman tien.
Luennoitsija nousi tuolirivien edessä olevalle korokkeelle ja alkoi selit-
tää, mikä oli luennon tarkoitus. Useat kuulijoista eivät päässeet juo-
nesta kiinni ja alkoivat torkkua ennen kuin oli päästy edes kunnolla
alkuun!

Luento jatkui ja sai esittää kysymyksiä. Luennoitsija koitti herätellä ylei-
söään. Niinpä eräs eläkeläinen alkoikin esittää kysymyksiä. Luennoitsi-
ja innostuen alkoi laveasti selitellä, miten oli tarkkaan tutkittu aihetta
Amerikkaa myöten ja miten paljon se hyödyttäisi kaikkia ihmisiä, kun-
han sitä alettaisiin soveltaa laajemmin käytäntöön?

Tästä innostuen osanottajat alkoivat esittää hankalia kysymyksiä ja jot-
kut eläkeläiset alkoivat laveasti kertoa sairauksistaan. Herjattiin psyki-
atrisia hoitolaitoksia ja verrattiin niitä keskitysleireihin, kuinka siellä ih-
misiä kohdeltiin. Luennoitsija puolusteli, että keskitysleireistä selyin-
reet eivät kaikki sairastuneet vaan monista tuli kuuluisia taiteilijoita ja
monet menestyivät hyvin liike-elämässä. Puhe rönsyili laveasti ja pu-
huja alkoi saada yskänkohtauksia. Hän yritti päästä tilanteen tasalle.
Hän alkoi kertoa, miten tekemällä hyvänä päivänä muistilistan ja ver-
taamalla sitä päivittäin saisi selville jos psyykkinen tasapaino oli järkky-
mässä!!!

Hyvin pukeutunut rouva alkoi sitten lepytellä luennoitsijaa: hän liver-
teli miten hyvin täällä tultiin toimeen. Puhujakin leppyi ja kertoi, että
voimavirralla annetut sähköshokit olivat hyvä ja halpa hoitomuoto,
sillä oli saatu visaisetkin pääkopat järjestykseen! Niin siinä alettiin kii-
tellä, miten hyvä hoitomuoto sähköisku olisi monille ollut?

Puhuja oli päässyt tilanteen herraksi ja alkoi jatkaa esitelmää, vilkuili
välillä kelloa ja huomautti että oli tullut aika lopettaa. Taputettiin käsiä
ja moni huokasi syvään. Oli helpotus kun tilaisuus päättyi!

Huokaus !

Luennolla

terveysreseptejä on haettavissa myös
Joensuun seudun Itsehoitopisteiltä,
Keski-Karjalan Terveysseisakkeilta ja
Pielisen Karjalan Oma apu-pisteiltä.

Terveysreseptit kuuluvat sarjaan Poh-
jois-Karjalan kansanterveyden kes-
kuksessa kehitettyjä  lasten ja nuor-
ten terveyden edistämiseen tarkoi-
tettuja uusia työvälineitä. Työvälineet
on kehitetty yhteistyössä Joensuun
seudun kuntien eri hallinnonalojen
ammattilaisten ja järjestöjen asian-
tuntijoiden kanssa.

Anne Pyykkönen
Kirjoittaja toimii
hankekoordinaattorina
Pohjois-Karjalan
kansanterveyden
keskuksessa
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Teksti: Veli Hyttinen

Uusi elämä muurien tuolla puolen
– MTKL ry:n seminaari

Italian reformin 30-vuotisjuhlavuotena

Toukokuun loppupuolella 2008 Fin-
landia-talolle Helsinkiin oli kokoon-
tunut suuri monikansallinen joukko
mielenterveystoimijoita eri Euroopan
maista käsittelemään Italian mielen-
terveysreformia, jonka alkamisesta
oli kulunut 30 vuotta. Yleisön ja lu-
ennoitsijoiden joukossa oli suoma-
laisten lisäksi edustajia tietysti Itali-
asta, mutta myös Iso-Britanniasta,
Norjasta ja Sloveniasta. Luennot tul-
kattiin kaksipäiväisen seminaarin en-
simmäisenä päivänä suomeksi, toi-
sena päivänä englanniksi.

Basaglialaisen ajattelun
perintö

Maanantai-aamuna 26.5. Mielenter-
veyden keskusliitto ry:n puheenjoh-
taja Pekka Sauri totesi avaussanois-
saan muun muassa, että laitospaik-
koja on purettu Suomessa, mutta
resursseja ei ole siirretty avohoidon
puolelle. Laitoshoito on kadonnut
näkyvistä erilaisiin asumisyksikköi-
hin. Mielenterveydenhoidon suunni-
telmiin Suomessa toivotaan lisäpot-
kua Italiasta. Italian Suomen kulttuu-
ri-instituutin johtaja Wanda Grillo
kertoi esityksessään, että nyt, 30
vuotta Italian lain 180 voimaantulon
jälkeen, oleskelu Suomessa tuntuu
paluulta menneisyyteen. Italiassa
kaikki muuttui, kun Franco Basaglia
tuli Triesten S. Giovannin sairaalaan.
Potilaat vapautuivat. Sairaalan por-
tista murtautui ulos sininen hevo-
nen, joka oli toiminut pyykinkulje-
tuslaitteena. Työ jatkuu vielä. Hevo-
sella on yhä tehtävää. ”Päivänä, jol-
loin mielisairaalan portit avautuivat,
minusta on tullut ruusu” (Alda Me-
rini).

Imolan mielenterveyspalvelujen joh-
tajana vuosina 1987-2002 toiminut
psykiatri Ernesto Venturini esitelmöi
aiheesta ”deinstitutionalisaatio teo-
reettisena ja käytännöllisenä seikkai-
luna”. Hän ilmoitti, että vaikka suo-
malaiset pitävät Italiaa esimerkki-
maana mielenterveyden hoitamises-
sa, tilanne on siellä vaikea. Laitos-
ten purkaminen on osoittanut tien
kohti ihmisoikeuksia. Ensin ovat vuo-
rossa laitokset, sitten oheistoimin-
not. Ilmiön takana on kaksi paradig-
maa: ekskluusio, laitoshoidon lopet-
taminen ja inkluusio, laitosten pur-
kaminen, uusi mielenterveyden yh-
teisöllinen järjestelmä. Deinstitutio-
nalismin perusiskulauseita ovat ”eet-
tisyys on terapeuttista”, ”vapaus on
terapeuttista” ”kansalaisuus on te-
rapeuttista” ja ”utopia on terapeut-
tista”. Italiassa vallitsi perustavaa laa-
tua oleva ihmisoikeuksien riisto. Syn-
tyi närkästystä kansalaisten keskuu-
dessa:  kenellä on valta hoidossa?
Psykiatrikollegojen keskuudessa val-
litsi kylmyys suhteessa yhteiskunnal-
liseen valveutuneisuuteen, tottumus

mm. epäoikeudenmukaisuuteen.
Tämä johti pessimismiin ja yhteis-
kunnan omatunnon häviämiseen,
mikä johti puolestaan siihen, että
kansalaiset olivat ehdollistettuja ja
manipuloituja. Basaglia vapautti hul-
luuden äänen. Itse potilaiden on tul-
tava elämänsä päähenkilöiksi. Vapa-
us koskee myös psykiatreja, se on
vapautta ennakkoluuloista. Teoriat
estävät näkemästä. Venturini oli toi-
minut yliopistolla: diagnoosit olivat
tarkkoja ja kaikki oli varmaa. Kun
hän meni Basaglian luo, epäilyt al-
koivat, diagnoosien tarkkuus menet-
ti merkityksensä ja kaikki kääntyi
ylösalaisin: skitsofreenikkoihin voi
suhtautua vakavasti. Hullun eleet
eivät ole järjettömiä. Vihollinen ei
enää ollut psykoosi vaan psykiatria.
Luotiin uusi tietämys, paradigma,
johon kuului mm. kuunteleminen.
Venturini oli Triestessä keskeinen
hahmo laitosten purkamisessa. Esiin
nousi esim. ihmisten tarve saada
kansalaisoikeutensa takaisin. Yhteis-
kunta on ”rehabilitoitava” ja integ-
roitava kuntoutujiin. Siirrytään soli-
daariseen kulttuuriin. Toivon säilymi-
nen on tärkein muutoksen edellytys.
Kaikesta edellä mainitusta johtopää-
töksenä voisi todeta Venturinin mu-
kaan muinaisia roomalaisia lainaten,
että laitokset on ajettava alas ja suo-
laa ripoteltava niiden alueelle, joka
on vielä kynnettävä. Unelmia tarvi-
taan ja utopia on terapeuttista.

Professori Kristian Wahlbeck puhui
seuraavaksi aiheesta ”perinteisen
psykiatrisen sairaalajärjestelmän pur-
kamisen viimeinen vaihe ja asumi-
sen vaihtoehdot”.  Hän totesi, että
Suomessa psykiatrinen sairaala on

Suomessa
laitospaikkoja on
purettu , mutta
resursseja ei ole
siirretty avohoidon
puolelle. Laitoshoito on
kadonnut näkyvistä
erilaisiin
asumisyksikköihin
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Tohtori Markku Salo esitelmöi tämän
jälkeen aiheesta ”basaglialaisen ajat-
telun haaste jälkiakateemisessa tut-
kimustoiminnassa”. Hänen mukaan-
sa vallankumoukset tuottavat aina
pettymyksen lukuun ottamatta val-
lankumousta meissä itsessämme.
Hän esitteli tuoreen tutkimuksensa
tuloksia. Tutkimus koski kuntoutuji-
en asumisoloja Suomessa. Keskiver-
to kuntoutujalla on käytettävissään
14 m2/hlö, ei suihkua. Hän on asu-
nut asunnossaan kuusi vuotta. Hän
ei osallistu oma-apuryhmiin. Hän on
keskimäärin täysi-ikäinen, mutta
muutoin häntä kohdellaan kuin ala-
ikäistä. Salo on tutkinut myös trans-
institutionalismia, yksilöllistä sairaan-
hoidon purkamista ja elämäntarinoi-
ta. Hyvinvointivaltio tekee erehdyk-
siä, eikä suuri skandinaavinen hyvin-
vointimalli pidä paikkaansa: 130 000
ihmistä on eläkkeellä psyykkisistä
syistä. Historian virheitä ei tarvitse
tehdä uudelleen. Kaikille on annet-
tava tilaisuus tehdä työtä. Aina on
kysyttävä, mitä tarvitaan rinnakkais-
eloon, eikä pidä pelätä mitään.

Mario Colucci luennoi aiheesta ”ba-
saglialaisen ajattelun ajankohtaisuus
mielenterveyspalveluissa”.

Hän kertoi todistajuuden käsittees-
tä. Nykyään solidaarisuus ja taiste-
lun kokemus ovat katoamassa.
Käännytään sisäänpäin. Valta bana-
lisoi yhteiset kokemukset. Mielisai-
raalan paradigma on rikottava. Sub-
jektiiviset tarpeet on asetettava etu-
sijalle. Ääni on annettava myös niíl-
le, jotka eivät sopeudu, vaan ilmen-
tävät tervettä aggressiivisuutta. Il-
maisuvapaus on palautettava. Näin
vastustetaan valhetta koskien mieli-
sairautta. Vastustavat henkilöt ovat
parhaita vetämään muutosta ja saa-
maan sen aikaan. Basaglia ajatteli
biopolitiikkaa: ihmisen hallinta ta-
pahtuu taloudellisesti ja myös ruu-
miin tasolla. Se tapahtuu turvalli-
suussyistä. Tästä tulee mieleen psy-
kiatria. Se ei lopu mielisairaalan sul-
kemiseen. Huomio on siirtymässä
yhä varhaisempiin mielenterveyshäi-
riöihin. Colucci on kohdannut niin
laitostettuja vanhuksia kuin teini-
ikäisiä pahoinvoivia nuoriakin. Basa-
glia torjui vallankumouksen mallin,
”viimeisen tuomion” mallin. Häntä
kiinnosti eettinen ulottuvuus ja sub-
jektiivinen sisäinen muutos omassa
itsessä.

Kuva seminaaris-
ta. Kuvaaja
Ismo Laukkarinen

yhä potilaiden toinen koti. Yli vuo-
den hoidossa olleita on jopa enem-
män kuin Venäjällä. Kuntien rahat
sijoitetaan laitoksiin, ei avohoitoon.
Uudistusten esteinä ovat mm. val-
tarakenteet, ammattiryhmien edun-
valvonta, kunnallispolitiikka, sekto-
roitunut rahoitusjärjestelmä ja raho-
jen käyttäminen eri budjeteista eri
asioihin. Sairaaloiden muurit voidaan
purkaa ja silti säilyttää korkeatasoi-
nen hoito. Esimerkiksi Flandersissa
hoidosta poistettiin kaikki muu, ai-
noastaan sängyt säilytettiin joko ko-
tona, yleissairaalassa tms. Se on en-
simmäinen askel kehittää ”virtuaa-
linen sairaala”. Henkilökuntaa ei
kuitenkaan pidä stigmatisoida, ovat-
han he itsessään rehellisiä ja monet
psykiatrit ovat myös potilaita. Mo-
nilla alueilla sairaalat ovat joka ta-
pauksessa kehityksen esteitä. Ne vie-
vät avohoidon resurssit. Vallitsee ter-
veydenhoidon paradigma, joka ei
tue sosiaalisen inkluusion paradig-
maa. Sairaaloista on siis päästävä. Ne
eivät tue voimaantumista, eivätkä
kuntoutumista. Wahlbeck lähetti
lopuksi terveiset mielenterveystyön
kokonaissuunnitelmaa tekevälle
MIELI 2009-työryhmälle, jotta sosi-
aalista inkluusiota tuettaisiin.
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Jukka Suurmäen ja Timo Haapojan
esitykset käsittelivät aihetta ”yrittä-
jyys vai/ja uusi elämä”. Suurmäki
toimii Alvi ry:ssä Helsingissä. Alvi ry
on yleishyödyllinen, voittoa tuotta-
maton organisaatio. Sillä on neljä
yksikköä pääkaupunkiseudulla. Niis-
tä esim. Laturin kanssa on ollut on-
gelmia viime vuosien aikana. Siellä
olijat saavat ”liian hyvää” kuntou-
tusta. Alvi ry:llä on 100 asiakasta ja
32 työntekijää. Liikevaihto oli vuon-
na 2006 noin 2 milj. €. Sosiaalinen
yritystoiminta sisältää haaveen, että
kuntoutujat työskentelevät oikeissa
töissä. Sen pitäisi olla osa kuntou-
tusta. Alvi ry selvitti yhdessä MTKL
ry:n kanssa kuntoutujien työllistymis-
mahdollisuuksia. 77% mukana ol-
leista kuntoutujista halusi tehdä työ-
tä. Aloja voisivat olla esim. puutar-
han hoito, tietotekniset palvelut ja
hotellihanke. Sosiaalista yritystä ei
kuitenkaan ole onnistuttu perusta-
maan. Syitä epäonnistumiseen voi-
vat olla esim. henkisen kapasiteetin
ja taloudellisten mahdollisuuksien
puute, julkisen tahon passiivisuus,
valtavat ennakkoluulot ja kilpailu-
lainsäädäntö. Yhä tarvitaan kump-
panuutta, innostusta ja yhteen hii-
leen puhaltamista. Timo Haapoja
tulee Pohjanmaalta Etelä-Pohjan-
maan sosiaalipsykiatrisesta yhdistyk-
sestä. Hän kertoi sosiaalisesta yritys-
toiminnasta. Se tarjoaa yhden uuden
työllistymisvaihtoehdon etenkin va-
jaakuntoisille työntekijöille. Pohjan-
maalla alettiin ensin valmistaa huo-
nekalujen komponentteja. Woodfox
Oy perustettiin 15.12.2003. Toimi-
alana on nykyään myös pienraken-
nustoiminta ja työvoiman edelleen-
sijoittaminen. Henkilöstön kokonais-
määrä on 10 henkeä, joista kahdek-
san on vajaakuntoisia. Toimitaan
heidän haaveidensa mukaisesti: kou-
lutus, ammatti, perheen perustami-
nen jne. Haapoja kertoi yrittäjyydes-
tä Etelä-Pohjanmaalla: yrityksiä on
yhteensä 6100. Ne ovat pääosin pie-
niä tavoitteenaan itsensä työllistämi-
nen. Sosiaalisen yritystoiminnan ide-
ana on kansalaisuuden vahvistami-
nen.

Edoardo de Ruggieri esitteli Etelä-Ita-
lian tilannetta aiheena ”reformi ja
sen vastarinta Etelä-Italiassa”. Ete-
lä-Italiassa sosiaali- ja terveyspalve-
luista on ollut puutetta. Hoitajien
lukumäärä on kahdeskymmenesosa
potilaista, palkka on huono ja am-
mattiyhdistykset toimivat salassa.
Laitosvastainen liike syntyikin asutus-
keskuksissa, eikä sairaaloissa. Eteläs-
sä suljettiin sairaalat vuosituhannen
vaihteen tienoilla (viimeksi Sienan
sairaala 1998). Sulkemisesta seurasi
mm. trans-institutionalisaatiota, siir-
tymistä laitostyypistä toiseen. De
Ruggieri esitteli reformin tiimoilta
tehtyjä tutkimuksia.

Päivän päätteeksi Raimo Matikainen
ja Petri Vähäkangas puhuivat aihees-
ta ”italialaisen reformin vaikutus ja
vastavaikutus Itä-Suomessa”. Mati-
kainen sanoi keskittyvänsä siihen,
mitä arjessa tehdään Itä-Suomessa.
Italialaiset ovat nähneetkin kuntou-
tujien asumisyksikön Joensuussa
keskellä kaupunkia. Toinenkin talo
aiotaan perustaa. Palvelunkäyttäjien
yhdistys on perustettu vuonna 1971.

Siinä on nykyään 450 jäsentä. Pe-
rustamisajatus syntyi mielisairaalan
tupakkahuoneessa. Matikaisen mu-
kaan Basaglia ei kirjoittanut yhtään
pakkohoitolähetettä. Jos Suomeen
saataisiin pakkohoidoton laki, pak-
kohoidot häviäisivät 20-30 vuodes-
sa. Hän kertoi kokeilleensa ”Il priva-
to socialea” Suomessa, julkisen ja
yksityisen sektorin yhdistämistä. Petri
Vähäkangas työskenteli aikaisemmin
Nikulanmäen kuntoutumiskylässä
Pieksämäellä. Kylässä on vuoden
2007 jälkeen 37 kuntoutujapaikkaa.
Kylä perustettiin vuonna 1999 ja sitä
pyörittää sosiaalipsykiatrinen yhdis-
tys. Vähäkangas esitti vertailun ita-
lialaisen ja suomalaisen mielenterve-
yshoitojärjestelmän välillä. Lopuksi
Matikainen ja Vähäkangas totesivat,
etteivät sosiaalihuollossa perusoi-
keudet toteudu Suomessa. Perustur-
van menettämisen uhka estää järke-
vän toiminnan, mm. työnhaun. Uut-
ta yhteisöllisyyttä on tuettava ja saa-
tava aikaan kattavampi laki sosiaali-
sista osuuskunnista. Niin kauan kuin
rahaa suunnataan avohoitoon ja lai-
toksiin yhtä aikaa, kumpikaan ei saa
sitä tarpeeksi.

Kuntoutujatutkimus
lisääntyy yhteiskunnissa

Seminaarin toisena päivänä 27.5. kä-
siteltiin kuntoutujatutkimusta ja sen
kehitystä eri Euroopan maissa. Eli-
zabeth Winder kertoi tilanteesta Iso-
Britanniassa. Hänellä on pitkä koke-
mus kuntoutujatutkimuksesta ja hän
toimii Brunelin yliopiston Kansalais-
ten osallistumiskeskuksessa, Lon-
toossa. Kuntoutujatutkimukseen on
kolme lähestymistapaa: palvelun-
käyttäjän osallistuminen tai konsul-
toiva tutkimus, yhteistoiminnallinen
tutkimus ja palvelunkäyttäjän kont-
rolloima tutkimus. Vuoteen 2008
mennessä on saatu aikaan suuria
projekteja kuntoutujatutkijoiden
kouluttamiseksi. Tutkijoina on jopa
filosofian tohtoreita. Ongelmina
ovat esim., ettei kuntoutujatutki-
musta nähdä niin tärkeänä kuin pi-
täisi ja kvalitatiivisen/kvantitatiivisen

KUVA: KIRJAPAINO HYVÄTUULI OY
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tutkimuksen luotet-
tavuus. Englannilla
on pisin traditio
kuntoutujatutki-
muksessa Euroo-
passa.

Kuntoutujatutkija
Franca Izzo kertoi
tilanteesta Livornos-
sa, Italiassa. Mieli-
sairaalan hallinto al-
koi lopulta koulut-
taa koko henkilö-
kuntaa tutkimuksen
teossa. Tällä hetkel-
lä kuntoutujat teke-
vät haastattelututki-
muksia Unkarissa,

assa ole dehospitalisaatiota. Koke-
musasiantuntijoista on puutetta.
Ammattilaisten olisi opittava uusi
työskentelytapa, joka perustuu
kumppanuuteen. Ajattelutavassa on
jo tapahtunut muutos ”tiedän, mikä
sinulle on hyväksi”-ajattelusta ”mitä
me voisimme tehdä yhdessä”- ajat-
teluun. Kokemustutkimus on vahva
voimaannuttaja ja antaa tekijälleen
sosiaalisesti arvostetun roolin. Mitä
se sitten antaa akateemikolle? Se on
vaihtoehto palveluanalyysille, saa
aikaan uusia tuloksia ja arvokkaita
sääntöjä. Se tarjoaa palveluita muil-
le, kuin tutkijoille.

Trine Habberstadt puhui kuntoutu-
jatutkimuksen tilanteesta Norjassa.
Tutkijat opettavat yliopistossa ja sai-
raalassa ammattilaisia. Kehitys on
johtanut enenevään osanottoon
myös yhdessä ammattilaisten kans-
sa. Kuntoutujatyöntekijöiden rekry-
tointi yliopistoihin esim. luennoitsi-
joiksi on alkanut. Lehdet julkaisevat
paljon palvelunkäyttäjien artikkelei-
ta. 15 viime vuoden aikana on tehty
16000 haastattelua. Mukana ovat
mm. Stavangerin yliopisto ja Sam-
näsin kunta. Kuntoutujat/ammatti-
laiset-dialogia on alettu käydä ja se
on johtanut molemminpuolisen kun-
nioituksen lisääntymiseen ja vaikut-
tanut jo käytäntöihin. Loppupäätel-
mänä Habberstad sanoi kuntoutu-

jatutkimuksen ole-
van voimakkaasti
leviämässä eri osis-
sa yhteiskuntaa.

Päivi Rissanen ja
kuntoutujatutkija-
ryhmä esittelivät
tutkimusta ”Psy-
kiatrisen sairaala-
hoidon kokeminen
palvelunkäyttäjän
näkökulmasta”.
Rissanen kuvasi
psykiatrista sairaa-
laa seuraavasti:
siellä ei ollut tilai-
suutta aktiviteet-
teihin, oli oikeas-

Iso-Britanniassa ja Suomessa. Yhtei-
siä projekteja eri maiden mm. Nor-
jan ja Suomen kanssa on aloitettu.
Tämänhetkinen tavoite on tehdä
kaksikielinen kirja (italia-englanti).
Lopulliseen teokseen tulee mukaan
myös muut Italian alueet. On tutkit-
tu, paljonko osastohoidon tulisi
maksaa ja pitäisikö pakkohoidon olla
ilmaista. Sosiologi Paolo Pini luon-
nehti kuntoutujatutkimusta sanoen,
että se on toisinajattelevaa tutkimus-
ta, mutta mitä kohtaan: akateemis-
ta tutkimusta vaiko psykiatrista hoi-
toa?

Markku Salo kertoi palvelunkäyttä-
jän kokemukseen perustuvasta tut-
kimuksesta. Salo selvitti kokemustut-
kijan käsitettä. Tästä tulee entinen
palvelunkäyttäjä, joka tekee selviy-
tyjätutkimusta. Kuka hyötyy tarinasi
kertomisesta? Media, joka saa ko-
via tarinoita, lääketehtaat, mielen-
terveyspalvelut ja huumehoitolat.
Kokemustutkimusta tarvitaan tiedon
tuottamiseen, itsekuntoutuksen tu-
kemiseen, työllistymiseen ja palve-
lujen kehittämiseen.

Petra Videmsek Sloveniasta kertoi
kuntoutujatutkimuksesta verraten
sitä akateemiseen tutkimukseen.
Hän työskentelee Ljubljanan yliopis-
tossa. Sloveniassa on kuusi mielisai-
raalaa. Niitä ei suljeta, eikä Sloveni-

taan vain tupakkahuone. Aktiivinen
henkilö voi murtua sairaalaan tulles-
saan. Yksityisyydestä on puutetta.
Hoito- ja kuntoutussuunnitelma pi-
täisi tehdä jokaiselle potilaalle. Edel-
leen on tärkeää, miten suuri vaiku-
tus potilaalla on suunnitelmaan,
hoitoon ja kuntoutukseen. Hoitaji-
en aikaa potilaalle olisi annettava tar-
peeksi. Potilasta on kunnioitettava
enemmän omana itsenään ja arvos-
tettava ihmisenä. Lääkkeitä määrä-
tään potilaalta kysymättä. Heidän
somaattisia sairauksiaan ei huomi-
oida. Vertaistukea pitäisi käyttää sai-
raalahoidossa. Hoitosuhteen pitäisi
olla tasavertainen. Pakkotoimenpi-
teet herättivät tutkijoissa ristiriitaisia
tunteita. Rissanen mainitsi kehittä-
misehdotuksinaan mm. sosiaalisten
taitojen ja jokapäiväisten rutiinien
koulutuksen. Hoidosta olisi kehitet-
tävä läpinäkyvää.

Loppupäivän aikana Paolo Pini ja
Markku Salo esitelmöivät aiheesta
”Psykiatrisen sairaalahoidon koke-
minen sosiologisesta näkökulmasta
tarkasteltuna”. Tauon jälkeen Matti
Kaivosoja, Mario Serrano ja Paolo
Pini käsittelivät kuntoutujatutkimuk-
sen vaikutuksen tulevaisuudennäky-
miä julkisessa mielenterveyshoidos-
sa Suomessa ja Italiassa.

KUVA: KIRJAPAINO HYVÄTUULI OY
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- Oliko sinulla Pariisissa vaikeuksia ranskankielesi kans-
sa?
 - Ei minulla, mutta ranskalaisilla oli.

Pikku-Kallelta kysyttiin pyhäkoulussa, miksi rukoukses-
sa pyydettiin Jumalalta jokapäiväinen leipä, eikä leipää
koko elämäksi.
Siihen Kalle:
- Tietenkin siksi, että saisimme joka päivä tuoretta leipää.

Terveyskeskuksen odotushuoneessa selitti nuori mies
vierustoverilleen:
- Minäpä tiedän lääkkeen, jolla yskä lähtee heti.
- Mikäs se sellainen ihmelääke on? - Risiiniöljy.
- Mitenkäs risiiniöljy yskään auttaa?
- No kun juo sitä kulauksen, ei parane yskäistä enää
kertaakaan.

Vanha vuorineuvos istui vaimoineen Seutulan vip-loo-
sissa. Konetta kuulutettiin, ja hän siemaisi viimeisen
viskinsä, kaivoi taskuaan ja totesi:
- No voi helvetti, kun ei tullut flyygeliä mukaan.
Siihen vuorineuvoksetar:
- Voi rakas, harvoinhan sinun matkalla  tekee mieli soit-
taa ja olisihan se idioottimaista raahata flyygeliä kol-
men viikon takia Marbellaan.
- Ei muuten, mutta kun lentolippumme ovat sen pääl-
lä, vastasi vuorineuvos.

Kaksi mummoa jutteli keskenään.
Oletkos sairastellut viime aikoina? toinen kysyi.
Kyllä vain, ensin tuli dementia, toista en muista

Suomalaisen ja amerikkalaisen oikeuslaitoksen ero on
siinä, että suomalaisessa oikeuskäytännössä lukitaan
syytetty yöksi ja amerikkalaisessa oikeuskäytännössä
lukitaan yöksi valamiehet.

Teoria on sitä, että kaikki tiedetään,
 mutta mikään ei toimi.

Käytäntö on sitä, että kaikki toimii,
 mutta kukaan ei tiedä,  miksi.

OPETTAJA: Näytä kartalta punainen meri?
PIKKU-KALLE: Hankala näyttää kun kaikki on sinistä!

Liisa kysyi vaarilta: Miksi olet hankkinut keinutuolin?
Vaari vastasi: Lääkäri määräsi liikuntaa

Miksi ekaluokkalaiset eivät uskalla mennä viereiseen lä-
hikauppaan?
 Koska kyltissä lukee open.

- Mummo ja vaari pelasivat jalkapalloa. Vaari hävisi.
  - Etsinnät jatkuvat yhä.

- Minun on tunnustettava yksi asia, sanoi nuorukainen
morsiamensa äidille. - Eräs sukulaisistani on ollut mieli-
sairaalassa.
- Älä siitä välitä, tuleva anoppi lohdutti, - meidän su-
vussa on ainakin 20 henkilöä, jotka pitäisi sinne pistää.

Tässä minua askarruttavia kysymyksiä:

- Mitä teet jos näet uhanalaisen eläimen syövän uhan-
alaista kasvia?
- Miksei kissanruoka ole hiiren makuista?
- Miksei lampaat kutistu sateella?
- Jos sanon että valehtelen aina, valehtelenko silloin?
- Miten lumiauran kuljettaja pääsee aamulla töihin?
- Jos ajat valon nopeudella, mitä tapahtuu kun sytytät
ajovalot?
- Mikä on pimeyden nopeus?
- Miksi kamikaze-lentäjät käyttävät kypärää?
- Jos kuuro viittoo kirosanan, peseekö äiti hänen kä-
tensä saippualla?
- Jos tefloniin ei tartu mikään, miten se saadaan kiinni
paistinpannuun?
- Jos liimaa voileivän kissan selkään ja tiputtaa sen kol-
mannesta kerroksesta, putoaako kissa jaloilleen vai
voileipä voipuoli alaspäin?
- Miksi kuolemaantuomitun neula sterilisoidaan, kun
hänelle annetaan myrkkypistos?
- Jos pikaliima kiinnittää mitä vain, miksei se kiinnity
tuubin sisälle?
- Mistä tietää että näkymätön muste on loppu?
- Mihin lumen valkoinen väri joutuu kun lumi sulaa?
- Jos jäniksenkäpälä tuottaa onnea, mitä jänikselle ta-
pahtui?
- Miksi kaukosäädintä painetaan kovempaa kun patte-
rit ovat loppumassa?
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Vaakasuoraan

1. Vastaa koulun asioista
2. Livemusiikkia
4. Suosittu fantasia kirja
6. Nuorten suosima kulkupeli
7. Nuorison suosima rahastuskeino
9. Ari Koivunen
13. Valtaosa nuorista on näitä
16. Apua tarvitseva oppilas
17. Tehosekoittimen hitti
20. Ansaitsemiskeino
22. Auttaa opinnoissa
26. Nuorten suosima kuvapalvelu netissä
28. Matematiikan apuväline
29. Nuorten tuki ja turva
30. Tärkeää nuorelle
31. Nuorille tarkoitettu kerho
33. Kotitehtävät
35. Opettajan käyttämä

Pystysuoraan

3. Nuorison suosima tanssityyli
5. Läheinen kaveri
8. Nuorison kohtaamispaikka
10. Nuorten hyväksi
11. Suosittu kapine kaikissa ikäryhmissä,

mutta varsinkin nuorilla
12. Lukuvuoden päätteeksi
14. Kehitysvaihe nuorella
15. Elastinen ja 50 cent
18. Tärkeää niin nuorille kuin vanhemmillekin
19. Erottaa toisistaan eri lukuvuodet
20. Auttaa hädässä
21. Suomalainen musiikkikanava
23. Yleisiä nuorilla, jotka seuraavat aikaansa
24. Tämä kertoo menneet tapahtumat
25. Kannettava tietokone
27. Jarkko Suon bändi
32. Lastensuojeluliitto
34. Nuorten pukeutumistyyli on usein tämänlainen

(adjektiivi)

Ristikon voi palauttaa helmikuun 2009 loppuun mennessä osoitteella:
P-K:n mielenterveystuki ry. Käpäläpolku 4 80230 Joensuu
Palauttaneiden kesken arvomme pieniä palkintoja!
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Itäinen tiimi ry:ssä käynnistyi RAY:n
rahoittamana keväällä huhtikuussa
2008 uusi projekti – Vertainen vas-
tassa- eli Verkkari-projekti maalis-
kuussa päättyneen Nyytti-projektin
jatkoksi. Se on luonteeltaan kehitys-
projekti ja toteutetaan tiimin toimin-
ta-alueella Pohjois-Karjalassa ja sen
reuna-alueilla. Sitä toteutetaan vuo-
sina 2008-2011.

Psykiatrisesta sairaalasta palaavien
mielenterveyskuntoutujien ongel-
miin oli tiimissä kiinnitetty huomio-
ta jo Nyytti-projektin aikana. Paluu
yhteiskuntaan on monesti vaikea
kynnys ylitettäväksi. Uudelleen sai-
rastumisen riski on suuri samoin kuin
vaara joutua ns. pyöröovi-syndroo-
maan, jossa kuntoutuja palaa sairaa-
laan yhä uudelleen hyvinkin pian
uloskirjoituksen jälkeen. Usein on
todettu myös itsemurhien ja ihmis-
suhdeongelmien läheisten kanssa li-
sääntyvän juuri kotiutumisvaiheessa.

Projektin perimmäinen tarkoitus
onkin vähentää relapsipotilaiden (nii-
den, joiden sairaus uusiutuu lyhyin
aikavälein) määrää ja katkaista pyö-
röovi-ilmiö sekä vaikuttaa jopa alu-
een itsemurhatilastoihin vähentäväs-
ti. Samalla näin saadaan aikaan mer-
kittäviä säästöjä yhteiskunnan ter-
veysmenoissa. Jo pelkästään Pohjois-
Karjalan alueella terveysmenoissa
saavutetaan pyöröovi-ilmiön koko-
naan kadotessa noin 1,5-2 milj. eu-
ron säästöt vuodessa. Sitä, mitä pro-
jektin onnistuminen merkitsee yksit-
täiselle kuntoutujalle elämän laadun
parantumisena, on vaikea edes ku-
vitella. Projektin avulla hoidosta ulos-
kirjoitettuja autetaan ja tuetaan löy-
tämään itselleen uusia toimintatapo-

Itäinen tiimi ry

Itäinen tiimi ry:n
Vekkari-projekti

tukee sairaalasta palaavia

ja ja sosiaalisia suhteita, joiden avul-
la he voivat kuntoutua selviytymään
mahdollisimman itsenäisesti arkielä-
mässään.

Nyytti-projektin avulla luotiin 2002-
2007 mielenterveysyhdistysten yh-
teistoimintamalli. Verkkari-projektis-
sa on tarkoituksena kehittää uutta
”Vertainen vastassa”-mallia tähän
Itäisen alueen mielenterveysyhdistys-
ten yhteistoimintamalliin. Mallia to-
teutetaan yhteistyössä ja yhdessä
virallista mielenterveystyötä tekevi-
en tahojen ja mielenterveysyhdistys-
ten kanssa. Päämääränä on myös
kehittää ja parantaa mielenterveys-
kuntoutujien edunvalvontaa edun-
valvontatyön kehittämisosaprojektin
avulla projektin kestoaikana. Projek-
tin tavoitteista on mainittava myös
mielenterveysyhdistysten ja niiden
jäsenten tukeminen ja aktivointi yh-
teistoimintaan ja vapaaehtoiseen
kansalaistoimintaan, kuntoutujien
tukeminen elämän kriisitilanteissa ja

arkipäivässä, potilaan hoidon laadun
ja saatavuuden varmennus ja asialli-
sen hoidon saamisen seuranta sekä
mielenterveyskuntoutujan oman toi-
minnan rohkaiseminen ja auttami-
nen.

Keinoja, joilla edellä mainittuihin ta-
voitteisiin pyritään ovat mm. vertais-
tukihenkilöiden kouluttaminen vas-
taanottamaan sairaalasta palaavia
kuntoutujia, ryhmätoiminnan  orga-
nisointi, kuntoutujanäkökulman ja
vertaistuen käsitteiden selkeyttämi-
nen, mielenterveysyhdistysten tar-
peiden ja toiveiden selvittäminen,
tiedottamisen laajentaminen, yhteis-
työn kehittäminen, edunvalvonnan
hyötyjen selvittäminen ja hoidon ja
palvelujen laadun- ja saatavuuden
tasotutkimus.

Toiminnan pohjaksi kehitettiin pro-
jektin alkuvaiheessa alustava Vertai-
nen vastassa-toimintamalli, jota päi-
vitetään, edelleenkehitetään ja tes-

Tiina Hyttinen P-K:n Mielenterveydentuki ry:n puheenjohtaja.
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tataan saatujen kokemusten ja hy-
vien toimintatapojen löytymisen
myötä, kunnes toimintamalli on toi-
miva. Alustavan toimintamallin mu-
kaan sairaalasta kotiutuville pidetään
osastoilla, mielenterveys-, päivätoi-
minta- ja kuntoutumiskeskuksissa
ensi-infoja, joissa kuntoutujat voivat
kysellä heitä kiinnostavista asioista.
Kotiutuville kerrotaan Vertainen vas-
tassa-toiminnasta. Hankkeessa jär-
jestetään vertaiskoulutusta ja –tukea
sellaisessa muodossa, että toiminta
ottaa huomioon kuntoutujan ja hä-
nen tarpeensa. Yhdistykset voivat
järjestää Vertainen vastassa-toimin-
taansa omalla tavallaan esim. pitä-
mällä yhteyttä kotiutuviin, järjestä-
mällä heille omia tilaisuuksia ja kan-
nustamalla heitä tulemaan mukaan
toimintaan. Tässä vaiheessa projek-
ti tukee yhdistyksiä toteuttamaan
Vertainen vastassa- toimintamallia.

Verkkari-projekti etsii vapaaeh-
toisia Vertainen vastassa-tuki-
henkilöitä koulutettavaksi aluk-
si Joensuun, Outokummun, Ki-
teen, Liperin, Polvijärven ja Rääk-
kylän alueilta. Jos asut näillä alu-
eilla, olet mukana mielenterve-
ysyhdistyksen toiminnassa ja
kiinnostuit sairaalasta palaavan
kuntoutujan tukemisesta, soita
toiminnanohjaaja Anne Ilmaka-
ri-Hämäläiselle puh. 0400-810656
tai lähetä sähköpostiviesti osoit-
teeseen posti@itainentiimi.fi.

Veli Hyttinen
hallituksen sihteeri
Itäinen tiimi ry

Niin se tämäkin sateinen, pilvinen ja
kolea kesä on kääntynyt syksyyn ja
pian valmistaudumme odottele-
maan ensilumia. Myös tänäkin ke-
sänä saimme porukalla nauttia Sai-
raanhoitopiirin  Kotilahden huvilan
rantasaunan löylyistä.

Ensimmäisenä saunailtana 2.6. toi-
mi illan isäntänämme omaisyhdistys.
Saimme nauttia jälleen makoisat
kahvit ja mahan täydeltä oikeaoppi-
sesti keitettyä rantakalaa. Kalakeiton
kokilta saimme ostaa kesää ja kesä-
vieraita varten hyviksi todettuja ka-
lasäilykkeitä. Koko illan satoi, mutta
saunassa ja huvilan lämmössä sade
ei kuitenkaan haitannut. Kaikkiaan
saunailtaan osallistui yhteensä 36
henkilöä. Mukana oli omaisia,
omaisyhdistyksen ja kuntoutujayh-
distysten hallintoa sekä tietenkin
kuntoutujia.

Kaikkiaan kesän aikana saunoimme
kuutena maanantaina kahden viikon
välein. Kesän mittaan kävijöiden ko-
konaismäärä oli yhteensä 84 hen-
keä.

Tänä kesänä Pyhäselän vesi oli to-
della  korkealla. Niin ollen saunasta
käsin oli helppo pulahtaa uimaan.
Ei ollut vaaraa kolhia itseään järven
pohjakiviin. Voimme hyvin uida ki-
vistä raivatulla hiekkapohjaisella ui-
mapaikalla ja nauttia viileähkön ve-
den virkistävästä vaikutuksesta.

Viimeisen kerran saunottiin 11.8.
Silloinkin omaisyhdistys oli perintei-
sen tavan mukaan illan isäntänä.
Nytkin saimme nauttia makoisat
kahvit tuoreiden, tuoksuvien pullien
kera. Niitä oli varattu riittävästi. Ja

Saunottiin
taas
Kotilahdessa

hyvin maistuivat tälläkin kertaa. Li-
säksi paistoimme makkaroita ulko-
grillissä, ja  hyvinpä nekin maistui-
vat. Tälläkin kerralla iltapäivällä al-
kanut sade hieman häiritsi, mutta ei
kuitenkaan latistanut tunnelmaa.

Jälleen on aika kiittää Sairaanhoito-
piiriä tilojen luovuttamisesta käyt-
töömme. Omaisyhdistys ansaitsee
myöskin lämpimät kiitokset kesän
ensimmäisen ja viimeisen saunaillan
tarjoiluista.

Omasta puolestani haluan kiittää
kaikkia mukana olleita. Toivottavas-
ti löylyt saunassa tänäkin kesänä oli-
vat miellyttävät ja lämpötila jokseen-
kin sopiva. Välillä ulkona sateet hä-
tyyttelivät, mutta joskus saimme
kuitenkin ihailla kauniita auringon-
laskuja yli siintävän Pyhäselän. Siinä
silmä ja mieli lepäsi.

Toivotan teille kaikille hyvää talven
odotusta. Parin kuukauden päästä
on talvipäivänseisaus ja siitä parin
kuukauden päästä alkavat ”räystäät
tippua”. Voimme alkaa sitten odot-
tamaan uutta kevättä ja kesää. Toi-
vottavasti tapaamme suurin joukoin
jälleen ensi kesänä.

Hyvää talvikautta toivottaen

Pentti Mononen
kesän 2008‘”saunamajuri”

saunamajurin terveisiä
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Mielenterveys-
kuntoutujan harrastus-

mahdollisuudet

• Kirjallisuuspiiri kokoontuu joka toi-
nen tiistai (päivät ovat siis 28.10.,
11.11., 25.11. ja 9.12.) Kotikievarin
tiloissa. Luemme lyhyitä tekstejä ja
keskustelemme niistä. Luvassa on
myös kirjailijavieraita. Vetäjänä toi-
mii Kati Vallius.

• Keskiviikkoisin kello 13 vuorossa
on vertaistukiryhmä, jonka vetäjinä
toimivat Pasi Niskanen ja Raimo Ma-
tikainen. Ryhmässä paitsi keskustel-
laan erilaisista mielenterveyskuntou-
tujan elämään liittyvistä asioista,
myös harrastetaan erilaista kuntout-
tavaa toimintaa.

Kotikievari

Joensuun kokoisessa
kaupungissa on tarjolla paljon
erilaisia harrastus-
mahdollisuuksia ja – ryhmiä
jokaiseen makuun. Mutta mitä
on tarjolla mielenterveys-
kuntoutujalle, joka haluaisi
kenties tavata vertaisiaan
aktivoivan toiminnan
merkeissä?

• Maanantai-iltaisin kokoontuu PS-
kerho seurakuntakeskuksella Kirkko-
kadulla. Kerhon kokoontumisissa on
vierailijoita eri aloilta, tarkoituksena
on jakaa tietoa ja vertaistukea mie-
lenterveyskuntoutujille.

• Mielenterveystoimiston päiväkes-
kus Vanamonkadulla tarjoaa arkipäi-
visin monenlaista toimintaa. Tarjolla
on niin kädentaitoja, liikuntaa kuin
keskusteluryhmiäkin.

• Keilaus on ollut kovasti suosittua
ja tänä vuonna keilaamaan pääsee
vielä tiistaina 28.10., 25.11 ja 9.12.
kello 13–14 Palloilukeitaalla.

• Lentopalloa pelataan Areenalla
torstaisin kello 12.30–14. Englannin-
kielinen keskusteluryhmä kokoon-
tuu Vanamossa torstaisin kello 15.
Ryhmään voivat osallistua kaikki
englannin kielestä kiinnostuneet.

Yhteisötalo Kotikievari (Värtsilänka-
tu 2) tarjoaa myös monenlaista toi-
mintaa mielenterveyskuntoutujille.

• Maanantaisin tarjolla on vesijump-
pa ammattikorkeakoulun uimahal-
lissa Tikkarinteellä kello 14–16.

Kotikievarin työntekijät

• Torstaisin kello 16–18 kokoontuu
Kotikievarin ja Vanamon päiväkes-
kuksen yhteinen toiminnallinen ryh-
mä, jota vetävät Aila Gavrilov ja Suvi
Wasenius. Ryhmässä touhutaan yh-
dessä kaikenlaista kivaa naurujoo-
gasta karjalanpiirakoiden paistoon.

Jokaiselle uskoisi siis löytyvän jota-
kin mieleistä puuhaa. Mukaan kan-
nattaa tulla rohkeasti, sillä ryhmien
toiminta perustuu osallistujien toivei-
siin ja aktiivisuuteen.

Kati Vallius

Aila Gavrilov

Jukka Saari Marjo Vallimies

Piia Paavilainen

Raili Rytkönen

Tiina Hyttinen
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Kotikievarin kuulumisia

Kotikievarilla järjestetään
mm muotinäytöksiä.
Tässä esitellään Kuosikulman
tuotteita ja mannekiineina
ovat talon oma väki.
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Itäinen tiimi ry tarjoaa Perhelomat ry:n tuettua joululomaa

Aika 22.12. – 27.12.2008

Paikka Hyvärilän matkailukeskus, Lomatie 12, 75500 Nurmes.

Hinta Omavastuuosuus lomasta on 100  € / hlö,

joka peritään jokaiselta osallistujalta tulopäivänä paikanpäällä.

Hakulomakkeita saa     Itäinen tiimi ry,

Rantakatu 26 B, 5krs., 80100 JOENSUU

gsm. 0400 810 656 fax: (013) 226 820

sp. posti@itainentiimi.fi

tai

Perhelomat ry:ltä

Paasivuorenkatu 5 B, 00530 HELSINKI

p. (09) 763 893, (09) 769 030

sp. perhelomat@perhelomat.fi

Lomakkeen voi tulostaa myös suoraan internetistä (pdf-tiedosto) osoitteesta:

http://www.perhelomat.fi/htdocs/julkinen/perhelomat_lomake.pdf

Koneellasi pitää olla asennettuna Acrobat Reader lukuohjelma.

Lomatukihakemukset lähetetään pe 21.11.2008 mennessä osoitteeseen:

Itäinen tiimi ry, Rantakatu 26 B, 5krs., 80100 JOENSUU.

Kuoreen tunnus: Perhelomat / Hyvärilä.

Perhelomat ry tekee lomatukipäätökset ja postittaa tiedot suoraan hakijoille.

Paikkoja on rajoitetusti.

Tiedustelut Anne Ilmakari-Hämäläinen, toiminnanohjaaja,

Gsm 0400 810 656 tai

e-mail: posti@itainentiimi.fi

Matti Poutiainen, lomaohjaaja,

gsm. 044 534 4642

ITÄINEN TIIMI RY:N JOULULOMA

HYVÄRILÄN MATKAILUKESKUKSESSA

5 vrk 22.12.–27.12.2008
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Hankaintie 18  80160 Joensuu
puh. 050 521 5648 , 050 550 8148

Kuljetus M Vauhkonen

KONEPÖRSSI
Kummunkatu 22, 83500 OUTOKUMPU

Puh. 013-550 200

on vain
tämä hetki
sen uudet
puhtaat soinnut
eilisen säröjä
ei tarvitse
muistella

kaikki on
kaunista
kun annat

Rauni Käyhkö

Kävele eteenpäin
sinä elämän matkaaja

Taakse et voi palata
jätä surusi, pelkosi
menneisyyden haamut
pois pirunpellosta

Kävele eteenpäin
kohti suurta, tuntematonta

Se on ainoa tie
jota voit kulkea
etsi polkusi oma
ei toisen tallaamaa

Kävele eteenpäin
siivet selässä
jalat kuitenkin maassa
jottet putoaisi korkealta

Kävele eteenpäin
sillä koittaa päivä
 jolloin kohtaat
sielusi kevään

 Nina Heiskanen
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ITÄINEN TIIMI RY:n JÄSENYHDISTYSTEN YHTEISTIEDOT

Yhdistysten yhteystiedot

Enon Mielenterveysyhdistys
Säihke ry
Pj. Kaija Sorsa, 040 819 2265
Tykkitie 20 as. 6, 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, 050 401 582
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

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

Lieksan Mielenterveysyhdistys ry
Pj. Riku Jeskanen
Kainuuntie 14, 81700 LIEKSA
(013) 526 460, 050 340 4625

Omaiset Mielenterveystyön Tukena ry
P-K:n yhdistys ry
Toiminnanjohtaja Maija Myller
(013) 318 175 , 050 564 8708
maija.myller@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
(013) 554 978, 050 363 5534
outo.valke@opaasi.fi
Kummunkatu 18 (sisäpiha)
83500 OUTOKUMPU
www.outovalke.net

Pieksämäen Mielenterveysväki ry
Pj. Petri Miettinen, 0400 807 773
Nikulanmäentie 90 A, 76100 PIEKSÄMÄKI

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 ORVISALO

Savolaiset Selviytyjät ry
Pj. Ulla Lappi
Ohjaaja Eeva Vuorinen, 044 353 3413
Savolankatu 8, 57100 SAVONLINNA
savsel@luukku.com

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

Tuusniemen Mielenterveysyhdistys
Tuikku ry
Pj. Tuula Forsman, 040 720 9278
Varapj. Sisko Valkonen, 050 491 9980
Sepänkatu 6, 71200 TUUSNIEMI

Tuupovaaran Mielenterveysyhdistys
Kajastus ry
Pj. Anna-Leena Kiiskinen, 040 523 0874
Metonlouhentie 2, 82710 KOVERO

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, (013) 444 004
Kuntoutumis- ja päiväkeskus
Nurmeksenkatu 16, 75500 NURMES

Kannatusjäsenet:

Nikulanmäen Kuntoutumiskylä -
Keski-Savon Hoivakehistys ry
Toiminnanjohtaja Anne Purhonen
0207 614 885 (ark. 8 – 16),
0207 614 880 (vaihde 24h)
anne.purhonen@hoivakehitys.fi
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
is-hoitokodit@is-hoitokodit.fi
Sörkäntie 20, 82600 TOHMAJÄRVI

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 -projekti
Petri Kokko, 050 544 8785
Kummunkatu 18 as. 9,
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
helena.koskelo-suomi@mtkl.fi
(017) 369 5083, 050 362 7637

Katri Sinkkonen
(017) 369 5082, 0500 512 994
katri.sinkkonen@mtkl.fi

Kuopion Mielenterveystuki ry
Koljonniemenkatu 2, II krs.
70100 KUOPIO
040 733 1713
Kuopionmt.tuki@co.inet.fi
www.kuopionmt-tuki.com
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YRITTÄJÄ • PARANNA KILPAILUKYKYÄSI • HYÖDYNNÄ MODERNEJA
TALOUSHALLINNON PALVELUJAMME:

TIETOKATE OY
Siltakatu 18
80100 Joensuu
www.tietokate.fi

p. 013-255 655
sähköposti; etunimi.sukunimi@tietokate.fi

fax 013-255 6565

• verkkolaskutus

• ostolaskujen sähköinen käsittely

• matkalaskut

• e-tilinpäätös

• sähköinen palkkahallinto

• sähköinen matkalaskujen käsittely

• sähköinen arkisto

• sähköinen raportointi

• sähköinen tiedonsiirto viranomaisille

• asp-palvelut

• langaton tiedonsiirto

Monipuoliset tilitoimistopalvelut -

  pitävä pohja päätöksenteolle

Teemuaho Oy
Puh: 029 – 0030 305

Siltakatu 20 A 20 Fax: 029 – 0030 375

80100 Joensuu www.teemuaho.fi

Tarjoamme yrityksellesi nykyaikaiset ja

tehokkaat päätöksentekoa tukevat

taloushallinnon ratkaisut ja palvelut.

kansanterv

Arkeen ja Juhlaan
Kuosikulman

kautta!




