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Meppejä tapaamassa Brysselissä
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suusta matkusti perinteiselle mielenterveysmatkallemme 
tällä kertaa Brysseliin.

AVOIN TV
Outokummun mielenterveysyhdistys VÄLKE RY:n inter-
net-tv toiminnassa siirryttiin huhtikuussa 2010 uudelle 
tasolle. 
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ielenterveyslain potilaan itse-
määräämisoikeuden rajoitta-
mista koskevat säännökset 
on kiireellisesti saatettava 

perus- ja ihmisoikeusmääräysten edel-
lyttämälle tasolle. Lakiin tulee ottaa 
selkeät säännökset esimerkiksi eristä-
misessä noudatettavista menettelyta-
voista. Huomiota tulee kiinnittää mm. 
eristämisen syihin, eristämisestä päät-
tämiseen, päätöksen voimassaoloai-
kaan sekä erityisesti eristämistiloihin ja 
niiden turvallisuuteen, eristetyn vaate-
tukseen - ei alastomana eristämistä - ja 
eristetyn mahdollisuuteen pitää halu-
tessaan yhteyttä hoitohenkilökuntaan 
eristämisen aikana. Jotta voitaisiin pu-
hua potilaan oikeuksista ja asemasta 
annetussa laissa säädetystä laadultaan 
hyvästä terveyden ja sairaanhoidosta, 
on potilaan kohtelun oltava ihmisarvois-
ta ja inhimillistä myös psykiatrisessa 
hoidossa. Lisäksi muutoinkin on vaa-
dittava vakavan huomion kiinnittämistä 

potilaan oikeuksien korostamiseen kai-
kessa psykiatrisessa hoidossa.

Psykiatrisessa laitoshoidossa olevi-
en perus- ja ihmisoikeuksien toteutta-
misessa on edelleen suuria ongelmia. 
Potilaita eristetään ja heihin kohdis-
tetaan muuta pakkoa lainvastaisesti. 
Perusteena käytetään mielenterveys-
lain potilaan itsemääräämisoikeuden 
rajoittamista koskevia säännöksiä, joita 
soveltamalla sivuutetaan potilaan tur-
vaksi säädetyt lainkohdat. Näitä ovat 
esimerkiksi lakiin potilaan asemasta 
ja itsemääräämisoikeuksista sisältyvät 
säännökset potilaan itsemääräämisoi-
keudesta ja tiedonsaantioikeudesta.

Tahdosta riippumattomassa psyki-
atrisessa hoidossa olevien potilaiden 
perusoikeuksien rajoittamisen tulee 
perusoikeussäännösten nojalla perus-
tua lakiin. Potilaan hoidon ja hänen tai 
toisen henkilön turvallisuuden takia 
välttämättömän perusoikeuksien rajoit-
tamisen tulee perustua tarkkarajaiseen 

lainsäännökseen ja ilmetä suoraan lais-
ta. Mielenterveyslain säännös tarkkai-
luun otetun tai hoitoon määrätyn itse-
määräämisoikeuden rajoittamisesta ei 
nykyisellään täytä näitä vaatimuksia ja 
on näin ollen perusoikeuksien ja kan-
sainvälisten ihmisoikeussopimusten 
vastainen. Säännös antaa liian vapaat 
kädet lääkäreille ja muulle hoitohenkilö-
kunnalle potilaan koskemattomuuteen 
puuttumiseksi.

Hallitusmuoto turvaa jokaiselle pe-
rusoikeutena oikeuden elämään ja hen-
kilökohtaiseen vapauteen, koskemat-
tomuuteen ja turvallisuuteen. Samassa 
säännöksessä kielletään kiduttaminen 
ja muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. 
Samoin perusoikeutena on turvattu kir-
jeen, puhelun tai muun luottamukselli-
sen viestin suoja. ¶

Asko Husso
psykonomi 
Jyväskylä

IHMISOIKEUDET TURVATTAVA PSYKIATRISESSA HOIDOSSA

Päätoimittajan palsta

Kun Keväällä Kirjoitin teemasta, 
keskityin kuvaamaan ihmissuhteiden 
tärkeyttä. Tällä kertaa vakuutan pitkän-
linjan järjestötyön tekijänä järjestöyh-
teistyö ja kohtaamiset kokouksissa ja 
neuvotteluissa eivät ole turhia.

Kun järjestöaktiivit tapaavat verkos-
topalavereissa, niissä vaihdetaan kuu-
lumiset ja paneudutaan järjestöjen vä-
lisiin yhteistyömahdollisuuksiin. Suomi 
on järjestöjen luvattu maa. Kolme hen-
kilöä voi perustaa järjestön jonkin asian 
ympärille.

Suomen erikoispiirre on myös mui-
hin maihin verrattuna Raha-automaat-
tiyhdistys.

Useimmille järjestöille se on ainoa 
rahoituskanava. Asia pääosin erittäin 

myönteinen ja projektit ja muukin toi-
minta tuottaa sellaista lisäarvoa yhteis-
kuntaamme ja erityisesti sosiaali-ja ter-
veyssektorille.

Kääntöpuoli on luonnollisesti se että 
pienet ja vapaaehtoisvoimin toimivien 
yhdistysten on hankala vähäisten voi-
mavarojen vuoksi rakentaa edes hake-
musta projektiinsa.

Niinpä olisikin tärkeää järjestöjen 
tiiviskin yhteistyö. Pohjois-Karjalassa  
on monta hyvää esimerkkiä yhteistyön 
merkityksestä. Näkyvin ja jo pian 20 
vuotta toiminnassa ollut yhteistyökuvio 
on Joensuussa toimiva Soroppi ry ja 
kansalaistalon toiminta.

Pienestä alkanut yhteistyö kym-
menien järjestöjen välillä on jatkunut ja 
kehittynyt hyvään suuntaan. Pienikin 
järjestö on voinut toimia, kun Soropin 
yhteistila on käytössä.

Eräs esimerkki on ongelmapelaaji-
en ryhmä, joka aloitti samaan aikaan, 
kun Soroppi perustettiin. Myöhemmin 
ongelmapelaajien ryhmästä syntyi On-
gelmapelaajat ry.

Toinen hyvä esimerkki voisi olla se, 
että matkoissa ja retkissä yhdistettäi-
siin voimavaroja. Useamman järjestön 
yhteismatkoille olisi helpompi saada 
riittävä määrä lähtijöitä yhteisillä mark-
kinointikampanjoilla.

Yhteistyö on kaikessa parhaimmil-
laan lisäarvoa tuottava voimavara. Jär-
jestöjen välillä se kuitenkaan ei aina ole 
helppoa. Riittävällä avoimuudella on-
gelmista selvitään. ¶

Raimo Matikainen, päätoimittaja

Viime keväänä ilmestyvän Rätinki-lehden  teema 
oli kohtaaaminen. Lehden toimikunta päätti jatkaa 

kohtaamisteemaa tässä syksyn numerossa.
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”Olen aina tykännyt 
ruoanlaitosta ja 

leipominen on aina 
ollut harrastus”
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iinan tie keittiöön on ollut pitkä 
ja vaivalloinen. Tiina muutti van-
hempineen Turusta Joensuu-
hun 3½ -vuotiaana. Ylioppilas 

hänestä tuli vuonna 1985. Viiden ällän 
paperit takasivat tien yliopistoon. Kaikki 
oli hyvin. Vai oliko sittenkään?

Tiinalta puuttui kyky uskoa itseensä. 
Hänestä piti tulla lääkäri, mutta opinnot 
keskeytyivät. Hän madalsi kynnystä ja 
aloitti hammaslääkärin opinnot. Neljän 
yrityksen jälkeen Tiina luovutti. Hänes-
tä ei ole mihinkään. Mielenterveys oli 
mennyt.

”En vain jaksanut”, Tiina kuittaa nuo-
ruutensa kesken jääneet opinnot. Vuo-
den kestävän myyjä-somistajan kurssin 
hän sentään sai käydyksi, mutta se ala 
ei kuitenkaan enemmälti kiinnostanut. 

Vanha, hieman halventavakin sa-
nonta kuuluu, että joku voi tulla keittiön 
kautta töihin. Tiinapa teki todella niin. 
Ensimmäinen työpaikka oli Mielenter-
veydentuki ry:n Kuntokievarin keittiö, 
missä Tiina työskenteli niin sanotun ah-
keruusrahan turvin.

”Olen aina tykännyt ruoanlaitosta 
ja leipominen on aina ollut harrastus”, 
Tiina tunnustaa. Tiina leipoi ja kokkasi 

Käpäläpolulla pari vuotta. Kun Kotikie-
vari aloitti toimintansa runsaat kolme 
vuotta sitten, Tiina aloitti kokkiopinnot 
tositeolla. Hän solmi oppisopimuksen, 
joka kesti kolme vuotta kaksi kuukaut-
ta. 

oppisopimusKoulutus tarKoit-
taa sitä, että ammatin oppii harjoit-
telemalla alan ammattilaisen johdolla. 
Teoriatuntejakin on, mutta jaksot ovat 
lyhimmillään vain päivä kerrallaan, pisin 
jaksokin oli kolme viikkoa. Nämä jaksot 
suoritettiin Joensuussa Aikuiskoulutus-
keskuksessa, mikä helpotti opiskelua. 
Sieltä hän sai opin lisäksi mukaan myös 
taikinan juuren.

Kesäkuussa oli sitten kokki Tiina 
Hyttisen juhlapäivä. Sai sai täysivaltai-
sen kokin ammattipätevyyden ja luvan 
käyttää kokin ammattiasua. Opinnot 
olivat menneet niin hyvin, että Tiina sai 

päättötodistuksen mausteena myös 
stipendinkin ja kunnian pitää juhlassa 
puheen.

Tiina suosittaakin oppisopimuskou-
lutusta. Siinä oppii tekemällä, siksi se 
on mielekästä opiskelua. 

Kokki Tiina Hyttiselle järjestyi myös 
työpaikka. Hän tosin kokkaa yhä Koti-
kievarin keittiössä, mutta nyt palkattu-
na työntekijänä. Ja leipoo silloin tällöin 
maukasta ruisleipää omaan taikinan 
juureen. ¶

Vuokko Juurisoja

Tiina kokkasi itselleen 
ammatin

Tiina Marja Inkeri Hyttinen on kokki. Hän viihtyy 
ammatissaan ja työpaikassaan Kotikievarissa patojensa 

ja pannujensa seurassa. Ja tietenkin myös ruokailijoitten, 
jotka kehuvat Tiinan laittamia ja maittavia sapuskoita. 

Hyvin sujuu Tiina 
Hyttiseltä karjalanpii-
rakoitten voitelu. Ke-
säkuusta asti Tiina on 
voinut käyttää kokin 
ammattiasua, joka 
sopiikin hänelle erit-
täin hyvin.



I

Rätinki | 6 | 2/2010

tä-Suomen hoitokodeissa Kiihte-
lysvaarassa ja Tohmajärvellä on ha-
vaittu, että laadukkaan perushoidon 
lisäksi asukkaat tarvitsevat joskus 
päivän rutiineja katkaisevia hetkiä. 

Niinpä syyspäivän ratoksi oli järjestetty 
molempiin koteihin  iskelmätunti. Muu-
sikoksi oli lupautunut tuusniemeläis-
syntyinen Matti Poutiainen. Hänellä 
on tarjolla viisikymmentä vanhaa savi-
kiekkoa. Soittimena on jo ikivanhaksi 
tituleerattava gramofoni, jota veivataan 
käyntiin käsivoimin. Neula piirtää levyn 
raitaa ja soitto soi. Äänen voimakkuutta 
Matti säätää neulaa vaihtamalla: ohut 
neula soi hiljaisemmin, paksu antaa 
enemmän volyymia.

Soittimella on ikää jo lähes sata vuot-
ta. Sen on aikoinaan Matin äiti ostanut. 
Monet kuulijoista olivatkin kiinnostu-
neet näistä neulahommista. Varmaan 
tuli nuoruus ja sen aikaiset tanssireis-
sut monelle mieleen. Oi, muistatkos, 
Emma, sen . . . 

Kiihtelysvaarassa sijaitsevassa Kaa-
rikujan hoitokodissa on 31 asukasta. 
Vanhin asukas on 87-vuotias, nuorin 26 
vuotta. Hoitokodin johtaja Raija Tolva-
nen kertoo, että asukkaille järjestetään 
monenlaista harrastusta. Uusin on va-
lokuvaus. Kodille on hankittu monipuo-
linen digikamera. Nyt kuvankäsittelyä 
odottaa 800 otosta. Kesällä järjestettiin 

omat olympialaiset, joihin kutsuttiin mu-
kaan hoitokotien asukkaita mm. Pol-
vijärveltä ja Outokummusta. Päivä oli 
menestys.

toiminnan aloitti jo vuonna 1992 
Tohmajärvellä toimiva Koivukujan hoi-
tokoti. Se on pienempi, siellä on vain 
yhdeksän asukasta. Se toimii vanhas-
sa, kunnostetussa talossa, joka on ai-
kanaan rakennettu sahan isännöitsijäl-
le. Kaarikuja on aloittanut toimintansa 
vuonna 1997. Molempien yhteydessä 
on lisäksi tukiasuntoja läheisissä rivita-
loissa.

Kaarikujassa tarjotaan palveluasu-
misen lisäksi myös asumisvalmennusta 
ja intervallihoitoa. Viimeksi mainittu tar-
koittaa lyhytaikaista hoitojaksoa. Tällai-
sia ovat mm. syömishäiriöisten hoito-
jaksot.

Hoitokodeissa on periaate, että kun 
asukkaan perustarpeet ja sairaudet on 
hoidettu, päivittäistä toimintaa vahviste-
taan muilla tavoin. 

Kehitysjohtaja Arja Pöntinen-Hei-
nonen toteaakin, että elämä on koko-
naisuus, ja hyvä olo syntyy tekijöistä, 
joita vahvistetaan ja kootaan palveluko-
konaisuudeksi. Sen vahvuus on jokai-
sen oman voimavaran vahvistaminen 
ja kyky tehdä mielenterveyskuntoutus-
ta yhdistämällä perinteisempiä keinoja 

sekä taide-, ravinto- ja fysioterapiaa.
Kotien jokaisella asukkaalla on mah-

dollista osallistua kodin töihin voimien-
sa ja taitojensa mukaan. Viikoittaisissa 
kokouksissa asukkaat voivat myös vai-
kuttaa talon tapoihin. Heidän ei tarvitse 
olla passiivisia hoidon kohteita, vaan 
omien resurssien mukaisesti eläviä yk-
silöitä, joilla on sananvaltaa omissa asi-
oissaan. ¶

(V.J.)

Savikiekot soivat Kaarikujan hoitokodissa
Savikiekoilla ei ole mitään nykymusiikkia, vaan niiltä soi, tosin hieman jo rahisten, vanhat tutut iskelmät 
vuosikymmenien takaa. Mutta niin on kuulijakuntakin, usein jo ikääntynyttä polvea. Tosin hoitokodeissa 

voi olla joitakuita nuorehkojakin, mutta ikähaitari kyllä venyy jo aika kauas syntymävuotta ajatellen.

Kaarikujan hoitokodissa  kuunneltiin korvat tarkkoina Matti Poutiaisen  savikiekkojen sointia. Joku saattoi laulaakin mukana 
ikään kuin karaokessa.

Kesällä pidetyissä olympialaisissa oli 
yhtenä kilpailulajina saappaanheitto. Ei     
heiton pituus pääasia ollut, vaan se, 
että saapas yleensä lensi.
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len käynyt liikuntavastaavien 
peruskurssin, jolloin minul-
le tuli ajatus että voisin lähteä 
vesitreeniä ja vesijumppaa ve-
tämään henkilöille, jotka muu-

ten arastelevat mennä uimaan tai vesi-
jumppaan. Koen olevani vertainen kun 
minulla on samanlaisia ongelmia joista 
en ole halunnut yleisesti kertoa. Sik-
si haluan tehdä tätä lajia tutuksi myös 
mielenterveysongelmaisten ihmisten 
keskuudessa, josta olen itsekin saanut 
paljon hyötyä. Tämä auttaa mielen, sie-
lun ja kehon kuntoutukseen ja on hyvä 
painon hallinnassa. Itse vetäjänä liikum-
me altaan matalassa päädyssä koska 
kaikilla ei ole varmuutta vielä tullut ja ui-

mataitokin saattaa olla hakusessa, sen 
takia on hyvä oppia ensin tuntemaan 
kuinka siellä vedessä liikkuminen on 
turvallista ja mieluisaa. Ei siellä tarvitse 
olla mikään kilpauimari, kaikki varmuus 
tulee sit kun yhä useammin vaan läh-

tee liikkeelle ja omistaa itselleen yhden 
hemmottelupäivän altaalla. Siitä sitten 
oppiikin tykkäämään enempi ja halu-
aa omistaa jo toisenkin päivän itsensä 
kehittämiseen. Se on tuonut minulle ai-
nakin iloa kun olen huomannut, kuinka 
kyseiset henkilöt oikein innostuvat tästä 
kun joku ohjaa niin on mukavaa tehdä 
yhteistyötä heidän kanssaan.

Kyllä meitä katsotaan, vähän kun 
olemme erilaisia, mutta se vain kasvat-
taa itsetuntoa kun uskaltaa olla mikä on 
Jokaisella yksilöllä on oikeus olla erilai-
nen sehän vaan rikastuttaa ja saamme 
rohkaista toisiamme siitä, ettei kaikkien 
vammat ole näkyviä ja jos ne näkyy, niin 
se on taas ihmisen pienuutta kun eivät 
jaksa ajatella sillä hetkellä muuta kuin 
toisten vikoja. Altaalla on valvojat kyllä 
sitä varten joiden velvollisuus on valvoa 
jos on ihmisiä jotka tarvitsevat erityistä 
huomioimista vaikkakin olen avustajana 
osan aikaa ja se on tärkeää ottaa huo-
mioon kun lähden vetämään vesitreeniä 
ja allasjumppaa.

KuitenKin se aiKa jonka olen saanut 
olla ohjaajana Mielenterveydentuki ry:n 
puitteissa on antanut itsellenikin paljon 
ja olen saanut kuulua joukkoon, johon 
hyväksytään uutta ja olen saanut var-
muutta ja on intoa kehittää itseäni taas 
uutta kurssia odotellen.

Olen itse aloittanut uimisen ja tree-
naamisen vuodesta 1994 lähtien ja 

sitten kävin aikuisten uimakoulun op-
piakseni kunnolla uimaan. Kannatan, 
jos et vielä hallitse uimataitoa. Ei ole 
häpeällistä käydä aikuisten uimakoulua 
niin monet ovat oppineet sitä kautta 
aikuisiällä uimaan ja itselleni se oli iso 
ilo. Minusta tuli sitten heti matkauimari, 
mutta nyt olen keskittynyt ohjaamaan 
maanantaisin Rantakylässä 12-14 ve-
sijumppaa, vyöjuoksua ja vesitreeniä. 
Tervetuloa vaan sinne maanantaisin 
vesimaailmaan. Tullaan tutuiksi ja sillä 
tavoin voidaan yhdessä olla toisillem-
me vertaiset. Kun kerran uskaltaa niin 
toinen kerta voi olla jo helpompaa eikä 
tarvitse jännittää.

Monin lämpimin syysterveisin intoa 
täynnä ja teitä odotellen. Olkaa vaan 
rohkeita. ¶

Senja vesimaailmasta

Heippa vaan kaikille
joita kiinnostaa uuden oppiminen
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Liveroolipelaaminen mahdollistaa omien rajojen kokeilun. Pystyt kokemaan 
aivan uskomattomia hetkiä, jotka auttavat jaksamaan arjessakin.
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Liveroolipelaus
mitä se on?

Liveroolipelaamista, eli larppaamista, 
harrastetaan ympäri Suomea erilaisista 
syistä. Se on tapa kokea uusia hetkiä, 
joita ei tavallisessa elämässä tule ehkä 
koskaan koettua.

Periaatteessa se hipoo niin lähellä 
esimerkiksi improvisaatio teatterin aja-
tusta että raja on hyvin häipyvä.

Perusideana on eläytyä toiseen hah-
moon yhdessä muiden kanssa. Toisin 
kuin näytelmässä, larpeilla ei ole yleisöä 
eikä selvää juonikuviota. Alussa on vain 
hahmot, miljöö, alkutilanne ja historia – 
sen jälkeen pelaajilla on vapaat kädet.

Asioita ei myöskään tehdä teatteril-
lisella otteella vaan pyritään eläytymään 
mahdollisimman realistisesti hahmoon 
– mitä tällainen ihminen tekisi tässä ti-
lanteessa?

eläytyminen on KaiKKi KaiKessa

Hahmojen puvut ja ympäristö koete-
taan tehdä mahdollisimman autentti-
seksi, että ympärillä olevaan maailmaan 
pystyisi eläytymään aidosti.

Tavallisesti larpissa tehdään asiat oi-
keasti, esimerkiksi syödään, tai itketään 
oikeasti.

Mielikuvitusta voidaan käyttää tie-
tyissä tilanteissa, kuten alkoholi voi olla 
vahvaa mehua. Tai jos syntyy tappelu, 

ei tietenkään voida oikeasti hakata nyr-
keillä, vaan homma hoidetaan turvalli-
sesti mutta näyttävästi, kuten teatteris-
sa.

KaiKenlaisia aiheita

Larppi voi periaatteessa kertoa mistä 
tahansa. Klassinen aihe on fantasia-
maailmaan sijoittuva larppi, jossa erilai-
set matkalaiset tapaavat toisensa.

Joensuussa on pelattu lähivuosi-
na kuitenkin esimerkiksi synkkää tule-
vaisuutta, jossa maailma on hukkunut 
kaupunkeihin ja ihminen on eristäytynyt 
luonnosta. Aiheina on ollut myös mm. 
1600-luvun vampyyritrilleri, nykyaikaan 
sijoittuva saippuaooppera, historiallinen 
mafiapeli jne.

On hyvä huomata että larpeissa voi 
tapahtua mitä tahansa, mitään selkeää 
kaavaa ei ole.

päivä toisenlaisissa housuissa

Larppaamisen kautta pystyt tuntemaan 
miltä tuntuu olla köyhä taskuvaras, 
suunnattomasti valtaa omistava ken-
raali tai tulevaisuuden muotiin pukeutu-
nut punkkari.

Tällaiset kokemukset avaavat uusia 
näkökulmia ja ajatuksia. Voit ymmärtää 
paremmin vaikka huumeiden käyttäjää, 
jos olet kerran turvallisesti eläytynyt sel-

laista hahmoa. Tiedät miten muut kat-
sovat sinua ja miltä se tuntuu.

Larppien kautta pystyy oppimaan 
paljon uusia asioita, muutenkin kuin 
tunnetasolla, kuten soittamista, käsi-
töitä, kirpputoreilla kiertämistä tai tulen 
puhaltamista.

Larppausta voi suositella kaiken 
ikäisille ja kaikenlaisille ihmisille. Se on 
turvallinen tapa kokea kokemuksia, joi-
hin et ikinä muuten heittäytyisi. ¶

Teksti Arhi Makkonen
Kuvat: Vilja Saarelma ja Salli Hokka-
nen

Lue lisää:
www.larp.fi 
www.mannunvartijat.tk 
(Joensuulaista larppaamista)
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iveroolipelit ovat suuresta suo-
siostaan huolimatta vain yksi 
roolipelien muoto. Toinen hyvin 
suosittu tyyppi ovat pöytärooli-

pelit, jotka kehittyivät 1900-luvun puo-
livälin jälkeen sotilaiden kouluttamiseen 
käytetyistä peleistä, joissa joukko-
osastoja kuvattiin miniatyyreillä ja sa-
tunnaisia tapahtumia simuloitiin nopilla. 
Ensimmäiset varsinaiset pöytäroolipelit 
olivat Gary Gygaxin ja Dave Arnesonin 
kehittämät Chainmail ja Dungeons & 
Dragons. Erona sotapelihin oli se, että 
yksi pelaajista toimi pelinjohtajana ja 
että joukko-osaston sijaan pelaajat 
kontrolloivat yksittäistä hahmoa.¹

Ensimmäiset pöytäroolipelit perus-
tuivat usein fantasiamaailmoihin, mutta 
pian mukaan tulivat myös muut genret 
kuten tieteisfiktio ja kauhu. Myöhem-
min kehitettiin myös yleisroolipelijärjes-
telmiä, joihin oli mahdollista kehittää 
omia seikkailuja tai hankkia valmiita li-
säosia. Näistä tunnetuimpia ovat Torg 
ja GURPS. Nykypäivänä on mahdollista 
löytää vaikkapa supersankariroolipelejä 
ja jopa parodiaroolipelejä eli jokaiselle 
asiasta kiinnostuneelle löytyy varmasti 
mieluisa peli.

suomessa roolipeliharrastus 
alKoi suuremmassa mittakaavassa 
1980-luvulla ja ensimmäinen roolipelilii-
ke avattin 1985. Suomeksi käännetty-

jen roolipelien lisäksi on olemassa myös 
suomalaisten kehittämiä roolipelejä, 
joista tunnetuimpia ovat Risto J. Hiedan 
suunnittelema Elhend ja Ilmari Pielan 
kirjoittama Kalevala-aiheinen roolipeli 
Ultima Thule.¹

pöytäroolipelien pelaamiseen 
tarvitaan pelinjohtajan ja pelaajien 
lisäksi useimmiten pelin säännöt si-
sältävä peruskirja, hahmolomakkeita 
ja erilaisia noppia. Peli alkaa hahmon 
luomisella ja ominaisuuksien, kykyjen ja 
taustatietojen merkitsemisellä hahmo-
lomakkeeseen. Pelinjohtaja suunnitte-
lee pelin miljöön, tarinan lähtökohdan ja 
tarvittavat EPH:t (ei-pelaajahahmot, pe-
lissä pelaajien ohella esiintyvät henkilöt). 
Pelaajat kuvaavat hahmonsa toiminnan 
pelinjohtajan kuljettaessa tarinaa. Kun 
pelaaja haluaa käyttää jotakin hahmon-
sa kykyä, käytetään usein nopanheit-
toa sen määrittelemiseksi, onnistuuko 
toiminto. Noppia on mnenlaisia tavalli-
sista kuusisivuisista aina satasivuiseen 
”prosenttinoppaan” ja eri pelisysteemit 
käyttävät erilaisia noppia.

itse tutustuin roolipelien maail-
maa n vuonna 2002 ja olen harrastanut 
pelaamista siitä lähtien. Olen kokeillut 
monenlaisia roolipelejä, mutta suosik-
kejani ovat H.P. Lovecraftin kirjoihin 
perustuva kauhuroolipeli Call of Cthul-

hu, tieteisroolipeli Cyberpunk 2020 ja 
World of Darkness –fantasiaroolipelit. 
Olen kokeillut myös pelinjohtajana toi-
mimista, mutta nautin enemmän pe-
laajana toimimisesta jo yllättävyyden 
vuoksi. Minulle roolipelit ovat keino ren-
toutua ja päästä tutustumaan fiktiivisiin 
maailmoihin. ¶

Kati Vallius

Pöytäroolipelaajan puheenvuoro

lähteet:
¹http://fi.wikipedia.org/wiki/
Roolipeli#Roolipelien_sukulaisilmi.
C3.B6t
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KiinnostaaKo sinua Kirjoitta-
minen? Kätketkö luovuutesi pöy-
tälaatikkoon? Pikku juttuja, novelle-
ja, kertomuksia, runoja? Jos vastaat 
myöntävästi, voisitko liittyä Kirjailijayh-
distys Ukriin? Äläkä anna hienon nimen 
pelästyttää. Ukrin piirissä toimii ihan 
tavallisia ihmisiä, joilla on kuitenkin yh-
teinen harrastus. Se on kirjoittaminen ja 
sen taidon kehittäminen.

Ukri perustettiin vuonna 1956. Aluk-
si se oli kuvataiteilijoiden ja kirjailijoiden 
yhdistys. Pian kuitenkin kuvataiteilijat 
perustuvat oman yhdistyksensä, jolloin 
Ukrista tuli pelkkä kirjailijayhdistys. Ni-
mensä yhdistys otti eräästä Eino Leinon 
runosta.

Kynnys Ukriin ei ole korkea. Voit 
lähettää hakemuksesi ja sen liitteenä 
näytteen käsialastasi. Se voi olla no-
velli, muutamia runoja, ote romaanista, 
tieteellinen tutkielma tai omakohtainen 
muistelma. Aihe ei ole tärkeä, vaan ky-
kysi käsitellä aihetta omaperäisesti eli 
niin sanotusti kirjallinen kykysi. Mikään 
valmis opus ei näytteesi tarvitse olla. 
Ukrin johtokunta käsittelee hakemuk-
sesi. Jos sinut hyväksytään, olet terve-
tullut joukkoon. Yhdistyksen jäsenenä 
voit osallistua mm, kirjoittajakursseille. 
Voit saada myös henkilökohtaista neu-
vontaa. Ukrilla toimii myös arvostelupal-

velu. Ukrin jäsenenä voit saada juttujasi 
jäsenlehti Ukkoseen tai Heilin kolum-
neiksi. Tosin ilman palkkiota.

Ukri on Kotikartanonyhdistyksen jä-
sen. Seuraava, aikuisten kirjoittajakurs-
si onkin suunniteltu pidettäväksi siellä. 
Ukrilla on oma toimitila Kirkkokadun 
eteläpäässä oleva pieni rakennus, heti 
luterilaisen kirkon takana. Jäsenmaksu 
on 15 €.

Jos olet kiinnostunut tulemaan mu-
kaan, voit ottaa yhteyttä yhdistyksen 
puheenjohtajaan tai varapuheenjoh-
tajaan. Puheenjohtaja on Kanerva 
Tuominen, puh. 050 - 5638796, säh-
köposti kanerva.tuominen@elisanet.fi  
ja varapuheenjohtaja Kari Tahvanai-
nen, puh. 050 - 3561903, sähköposti 
kari.tahvanainen@uef.fi. ¶

Netistä löydät Ukrin osoitteesta 
www.ukri.net.

Vuokko Juurisoja
johtokunnan jäsen

Harrastatko kirjoittamista
- voisit liittyä Ukriin

Ajatelmia
Kiireessä on se paha puoli, että se 
vie paljon aikaa.

vaiKKa typeryyttä toistaisi viisikym-
mentä miljoonaa ihmistä, se pysyy silti 
typeryytenä.

riKKailta jää kokematta yksi maail-
man kutkuttavimmista nautinnoista: vii-
meisen osamaksuerän suorittaminen.

hyvin sopeutunut on ihminen, joka 
tekee saman virheen kahdesti hermos-
tumatta

rentoutumisen aika on silloin; kun 
ei ehdi.

puhutaan menestymisen salaisuu-
desta, kun sitä kuitenkin yhtenään ol-
laan kertomassa muille?

mies, joka haluaa hukuttaa murheen-
sa, ei koskaan kelpuuta vettä?
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Meppejä tapaamassa Brysselissä

Keväällä 2010 mielenterveysaktiiveja Helsingistä ja Joensuusta 
matkusti perinteiselle mielenterveysmatkallemme tällä kertaa Brysseliin. 

Majoituspaikkamme oli hotel Opera aivan keskustan tuntumassa.

Keskustelut Mental Health Europen edustajien kanssa

apasimme aamulla Mental 
Health Europe-organisaation 
edustajat, johtaja Mary Van 
Dievelin, ihmisoikeustyöntekijä 
Roselyne Bourgonin ja sosi-

aalipoliittinen työntekijä Astrid Meche-
lin ravintola Drug Operassa, aivan ho-
tellimme vieressä.

Mental Health Europe-järjestö on ei-
valtiollinen järjestö, joka on sitoutunut 
positiivisen mielenterveyden ja henki-
sen hyvinvoinnin edistämiseen, mie-
lenterveyshäiriöiden ehkäisyyn, hoidon 
parantamiseen sekä palvelunkäyttäjien 
ja heidän perheidensä ihmisoikeuksien 
puolustamiseen ja suojeluun. Järjestön 
missio on kaikkien kansalaisten mie-
lenterveyden ja henkisen hyvinvoinnin 
edistäminen kaikista vähemmistöryh-
mistä koko Euroopassa. MHE on usean 
Euroopan ”sateenvarjo-organisaation” 
jäsen.

Haastattelimme Mary Van Dieveliä 
nettitelevisiotamme varten ja tarjosim-
me vieraille eksoottista suomalaista pe-
rinneruokaa: kalakukkoa.

Haastattelussa Van Dievel totesi 
mm. että suurin mielenterveyspalvelun 
käyttäjien ongelma Euroopassa on tällä 
hetkellä sosiaalinen inkluusio - osallis-
taminen. Etelä- ja Itä-Euroopassa pal-
velunkäyttäjät eivät ole järjestäytyneitä, 
jotta he voisivat taistella oikeuksistaan. 

Kysymykseen, mihin suuntaan Eu-
roopassa ollaan menossa mielenterve-
ysasioissa, hän vastasi, että painetta on 
mielenterveyden ja henkisen hyvinvoin-
nin edistämiseen, mikä on oikea suunta 
mielenterveysongelmien ehkäisyssä. 
Hän kertoi edelleen, että palvelunkäyt-
täjien ihmisoikeudet toteutuvat Belgias-
sa, niitä kunnioitetaan. 

Roselyne Bourgon kertoi ihmisoi-
keuksien toteutumisesta Euroopassa 

yleensä sanoen, että on olemassa ih-
misoikeussopimus, jonka täytäntöön-
panoa valvoo tuomioistuin. On myös 
olemassa YK:n vammaisten oikeuksia 
koskeva sopimus, jonka ratifiointia EU:n 
jäsenmaiden taholta odotellaan. 

Puhuttaessa miljoonista ihmisistä, 
jotka ovat suljettuina mielisairaaloihin eri 
puolilla Eurooppaa Van Dievel totesi että 
MHE työskentelee yhdessä Euroopan 
komission kanssa muutoksen – deinsi-
tutionalisaation – laitosten purkamisen - 
aikaansaamiseksi. Kysymykseen, mitä 
on henkinen hyvinvointi, Van Dievel ei 
osannut antaa suoraa vastausta. Se on 
riippuvainen kunkin ihmisen luonteesta 
ja taustasta. Hän totesi vielä, että on 
maita, joissa mielenterveys-käsitettä ei 
voida ilmaista heidän kielellään vaan 
sillä on psykiatrian luoma negatiivinen 
merkitys. Stigma estää mielenterveys-
asioista puhumisen julkisuudessa.
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Euroopan parlamentissa
Iltapäivällä vierailimme Euroopan parla-
mentissa. Tiedottaja Elina Kaartinen 
piti meille ensin parlamenttia koskevan 
yleisesityksen, minkä jälkeen tapasim-
me suomalaisia meppejä:

Liisa Jaakonsaari Sosialistien ja de-
mokraattien ryhmä S&D:stä puhui ajan-
kohtaisesta Kreikan kysymyksestä. 
Hän on Työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan jäsen ja Ulkoasiainvalio-
kunnan varajäsen. Raimo Matikainen 
otti esille Suomen mielenterveydenhoi-
dossa vallitsevan pakkohoitoisuuden ja 
asenteellisuuden sekä kuntien kilpailut-
tamispolitiikan.

Riikka Manner Liberaalidemokraattien 
liiton ALDE-ryhmästä kertoi laajasti nä-
kemyksistään mm. Suomen 
maatalouden asemasta ja 
asutuksesta. Hän on Alueke-
hitysvaliokunnassa jäsenenä 
ja Budjettivaliokunnan varajä-
sen.

Mitro Repo Sosialisti-
en ja demokraattien ryhmä 
S&D:stä tarjosi lounaan parla-
menttirakennuksen lähistöllä 
sijaitsevassa Poivre et Sel-
ravintolassa. Hän on jäsen Si-
sämarkkina- ja kuluttajansuo-
javaliokunnassa ja varajäsen 
Kulttuuri- ja koulutusvalio-
kunnassa. Hän vertasi suo-
malaisten perheiden tilannetta muihin 
Euroopan maihin todeten, että muualla 
on säilynyt yhteisön vastuu jäsenistään. 
Suomi on ihmisten vanhentuessa lai-
tostumassa.

illan jo pimentyessä tapasimme 
Timo Soinin Vapaa ja demokraattinen 
Eurooppa EFD:stä eräässä ravintolassa 
Brysselin keskustassa. Hän on EFD-
ryhmän työvaliokunnan puheenjohtaja 
sekä Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan 
varapuheenjohtaja. Keskusteluissa kri-
tisoitiin EU:a ja käsiteltiin vähäosaisten 
ja vaikeasti työllistyvien ihmisten mah-
dollisuutta työllistyä.

Itä-Suomen EU-toimistossa ja 
päivätoimintakeskuksessa
Seuraavana päivänä vierailimme Itä-
Suomen EU-toimistossa joka sijaitsee 
Scotland Housessa keskellä Brysseliä.

Annastiina Papunen oli tehnyt 
meille esityksen toimiston toiminnasta  
ja tapaamistamme vaikuttajista, mm. 
MHE:stä. Papunen esitteli Progress-

ohjelmaa ja eurooppalaista ”Green 
Paper”-sopimusta sekä tulevia mielen-
terveystapahtumia Euroopassa. Lou-
nastimme lähistöllä sijaitsevassa ravin-
tolassa.

sen jälKeen tutustuimme Den 
Teiriling-päivätoimintakeskukseen joh-
taja Marijke Bosserezin opastuksella. 
Paikka perustettiin 11 vuotta sitten ja 
se on ainoa mielenterveyskuntoutujille 
tarkoitettu flaaminkielinen päivätoimin-
takeskus Brysselissä.

Se on tarkoitettu ihmisille, joilla ei 
ole paikkaa, mihin mennä. Kukin kävijä 
saa itse päättää, haluaako tehdä mi-
tään keskuksessa. He tulevat mielen-
terveyskeskuksista tai sairaaloista. Vie-
railumme aikana kävijöitä ei ollut paljon, 
suurin osa oli ekskursiolla. Kävijöitä on 

päivässä 20-25 henkeä, vakituisia kävi-
jöitä on yhteensä noin 100 henkeä.

Brysselissä ei ole suurta psykiatris-
ta sairaalaa vaan ne ovat kaupungin 
ulkopuolella. Keskuksessa ei ole hoi-
tohenkilökuntaa, sieltä ohjataan hoi-
toon tarvittaessa. Terapiaa ei harraste-
ta. Brysselissä ei ole oikeaa Fountain 
Housea, mutta vastaavia paikkoja on. 
Fountain Housessa työskennellään, 
mutta täällä ei siihen ole pakkoa.

Joka kuukausi keskuksessa pide-
tään suuri kokous, jossa keskustellaan 
mm. vapaaehtoisesta työnjaosta. Brys-
selin kaupungin hallitukselta haetaan ra-
hoitusta vuosittain. Keskuksen jäsenet 
maksavat vain siitä, mitä kuluttavat (1-
1,5€/pv). Työntekijöitä on yhteensä 9, 
joista 3 on kokopäivätoimista. Lisäksi 
on neljän hengen tiimi. He työskentele-
vät myös suojakodeissa.

Belgiassa toimii myös mielenter-
veysjärjestöjä sekä flaamin- että rans-
kankielisinä. Brysselissä on lisäksi yksi 
ranskankielinen keskus ja seitsämän 

muuta paikkaa, joissa voi käydä. On 
lisäksi yösairaala ja suojakoteja. Kun-
toutujat tulevat toimeen sairausvakuu-
tuksella tai työllistämistuilla työskennel-
len (6 kk-2 v.). Vanhuuseläkkeen saa 
65-vuotiaana, perustoimeentulo on 
noin 800€/kk.

Myös kuntoutujien etuja valvovia 
organisaatioita on olemassa. Ne ovat 
riippumattomia järjestöjä. Kansalaista-
lotkin ovat tuttuja brysseliläisille. Brys-
selissä on 19 aluetta, joilla projekteja ja 
hankkeita valmistellaan.

Brysselissä pidetään vuosittain iso 
karnevaali, johon keskuksessa par-
haillaan valmistaudutaan. Den Teirling 
pitää taidenäyttelyitä joka toinen kuu-
kausi. Äsken pidettiin myös spaghetti-
ilta myyntiä varten. Näyttelyitä pidetään 
myös muualla kuin keskuksessa. 

Omaisten toimintaa Bel-
giassa ei juuri ole, se on 
vasta alkamassa, eikä re-
surssejakaan siihen yleensä 
ole. Omaiset ovat kuitenkin 
tervetulleita Den Teirlingiin. 
Keskuksen jäsenet käyvät 
vuosittain lomalla esim. Ar-
denneilla. Suurin osa asiak-
kaista on miehiä, naiset ovat 
itsenäisempiä. Bosserez 
korosti taiteen merkitystä, 
jos asioita ei pystytä sanoin 
ilmaisemaan.

On organisaatioita, jotka 
tukevat taidetta. Taide on 

taidetta ja on paljon ollut keskustelua 
siitä, miten se liittyy kuntoutumiseen.

seuraavana päivänä luovutim-
me hotellihuoneet ja jätimme hyvästit  
Euroopan pääkaupungille. Tiukka oh-
jelma esti meitä tutustumasta sen näh-
tävyyksiin tarkemmin. Kaupunki kaaos-
maisine liikenteineen tuli tutuksi lähinnä 
taksin ikkunasta paikasta toiseen kii-
ruhdettaessa. ¶

Veli Hyttinen, matkan osanottaja
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Kevennystä päivään
Tarinoita ja runoutta

Potilasta ei uskottu
Sillon kun 20- vuotisena olin 
miel´sairraalassa, ”omahoitaja” (AKKA!) 
ei halunu uskkoo mittää minun asijoita, 
koko ajan ol´kaikessa minnuu vasttaan 
ja koko ajan ihan kaiken kiisti. Kukkaa 
toinen ei ou ollu semmonen, se ol´IHAN 
KAIKISTA PAHIN! 

Vain semmosta joku ei uskonu, kun 
näytin miten pitkä paska minulta on jos-
kus lähteny.

Kun sanon, jotta minulen koulussa 
olivat hyvin pahoja, se sano :”Kaikkia-
han kiusataan. Sinä olet sen vain niin 
herkästi ottanut.” Ei halunu enemppee 
etes kuula vain paikala sano nuin. Ja 
nii´kun hiän sen tietäs´, vaikka ei ollu 
näkemässä! Jotkut muuttii tappaukset 
ol´ tuomossii, jotta hiän luul´tietäväsä, 
vaikka ei ollu näkemässä. Sano :”Tai ai-
nakkii sinusta vain tuntu.”

Sen nimikirjjaimet ol´oikkeesti I.P. Po-
tillaan ihtesä piti kirjuttoo aina lappuun 
päivämiärä ja kellonaika millon sen kan-
sa pittää seurraavan kerran huasttoo. 
Minä laiton sen nimikirjjaimiks´aina P.P, 
kun sen sukunimessä ol´kaks´P:tä ja AI-
NAKKII SEN TAUTTA, kun P. P. tarkot-
taa jottaa muutakkii.

Mittää potillaan asijoita ei sais´kiisttee. 
Jos potilas vaikka kuulloo harhoja, sen 
pittää anttoo niistä huasttoo, eikä pie 
kiisttee, jotta ei kukkaa sinnuu hauku, 
sie kuulet vain harhoja. Siitä ei ou mit-
tää hyöttyy, kun potilas ei sitä kuitenk-

kaa usko, kun potilas on ihan ite kuulu 
ne sanomiset, vaikka niitä ei toiset kuu-
le. Ne on potillaalen itelleen totta.

Ja se koittel´ kaikki assiit selosttoo, 
jotta ajattele se tällä tavala ja ällyy, jotta 
assii on näin. Semmonen sanonta on, 
jotta kiistä hupsun kansa, juokse vasi-
kan kansa.

Kun minä sanon jollennii sykijatrilen, 
jotta pelekkeen pirruu, niin se sano, jot-
ta semmonen on vaikkeesti miel´sairas 
joka pelekevvää olematonta. Ihan hup-
su ja typerä! Eikä potillailen toina mittää 
tuola tavala selosttoo, se ei usko kui-
tenkkaa.

Sillen ei ois´suanu huasttoo, kun hy-
vvii asijoita, se ei halunu uskkoo, jotta 
mittää ois´pahasti. Ol´hyvin inhakkoo 
semmosen kansa huastaminen, SII-
TÄ EI OLLU MITTÄÄ HYÖTYY!!!! Jäin 
HYVIN kovasti sitä VIHHOOMMAAN ja 
sen tautta suututtaa muuttii immeeset, 
vaikka tuosta on aikkoo jo yl´20 vuotta. 
Ihmettelen, miten hölömöjä!

Vain ajattele sitä, kun sanon Paiho-
lassa ”sosijalistilen”, jotta se akka piti 
minnuu ihan hölömönä ja selosti tällä 
tavala, jotta sinä out ensin ollu semmo-
nen ämmäpentuvauvva ja sitten vähä 
isompi ja sitten…Lopula vielä kysy, jotta 
onko ollu hyöttyy, kun hiän on selosta-
nu. Sanon, jotta EI MITTÄÄ HYÖTTYY. 
”Sosijalisti” sano :”ITEHÄN TUO OL´ 
HÖLÖMÖ.”

Lahja Eskelinen

Usva

Usva olet utuinen 
minä kääriydyn ajatuksissani sinun 
ympäröimiseen usvaan

Olen onnellinen pehmeässä usvassasi 
Sä tuot minulle hetkiä 
ihania lämpöisiä

Lepäillessäni usvassa voimasi saavat 
vahvistusta 
usvan hiljaa haihtuessa 
tunnen oloni virkeäksi

Lapsuuteni muistoja

Yön hetki hiljainen 
Ei ääntä mistään kuulu 
Mä seuraan sydäntäin 
maille lapsuuden 
Mä mietin eloa, alla päin 
Elämäni tietä 
Se vaihteleva on, mutkainen 
Lapsuus kaukana siintää 
tullut pensaat, puut, isot kivet 
harmaat hirsiseinät pihapiirissä 
Mä vaiti muistelen, tuijotan tähtiä 
taivaan 
Ne kasvavat 
tulevat kirkkaimmiksi 
Yön hetkinä hiljaisina 
Ainaiseksi on mennyt aika lapsuuden 
Oi lapsuus, oi lapsuus ei sinun vertais-
ta ole 
Muistoissa säilyy elon koko kauneus

Hetki purolla

Lintu huhuilee järven takana eräänä 
aamuyön hetkenä, meren rannalle 
järven. 
Seuraan luontoa, kun se valmistau-
tuu uuteen päivään. Järvi peilityynenä 
edessä on. 
Pysähdyn, näen järven pinnalla usvaa. 
Usva leijailee sakeana verhona peittä-
en vastarannan näkymättömiin.

Näen poukamassa kaatuneita puita, 
vuosikymmeniä ovat lojuneet veessä. 
Verkkoja ei siihen voi laskea. Niitä mie-
tin mä.

Sorsa uiskentelee äänettömästi. Poika-
sia on seitsemän emonsa perässä 
uiske uiskentelemassa. 
Siinäpä kaunis näky! Hiivin hiljaa pois, 
etten häiritse sorsia.

Askeleeni vie minua ylös pikku puron 
vartta. Metsän eläinten äänet soi kau-
niisti. Kunpa ymmärtäisin niiden kieltä! 
Pysähdyn kuuntelemaan, olenhan 
luonnon ”lapsi”. Ääni heleänä jostain 
kaukaa sirkuttaa. Mitä erilaisimpia 
ääniä kuulen. Konsertti puron rannalla 
on juhlava. Hiljennyn hartaana kuun-
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telemaan. En ymmärrä kaikkea mitä 
kaunis luonto yrittää minulle opettaa.

Pieni kala molskahtaa rannassa. Se 
varmaan sai itikan kiinni. Nautti aterian 
mahtavan. 
Pysähdyn, ihailen pienen puron kau-
neutta. Nämä hetket aamuyön ovat 
ainutkertaisia. Olen onnellinen, kun 
saan rämpiä sen mutaisia rantoja. Puro 
salaperäisenä ja arvoituksellisena vuo-
sikymmenestä toiseen virtaa hiljakseen 
eteenpäin.

Satumaisen kauniit isot kivet puron 
rannalla ylväänä ovat. Mä istun puron 
rannalla, vaistoan kaiken kiven elämän 
yhteyden puroon, luonnon ”lapsi kun 
olen”. Mä kuvittelen, että ne miettii ja 
seuraa kalojen puikkelehtimista kivien 
lomassa.

Lumpeen lehdet kukkineen luo puron 
rannalle väriloistoa. Äitikoivu myös 
ylväänä lähellä loistaa. Puro luikerte-
lee metsän keskellä tuoden kauniita 
mutkia matkalle. Vesi virtaa vieden 
viestiä kauas kauas. Virta kätkee pal-
jon ihmiselon tapahtumia, ne salattuja 
ovat. Osaisinpa veen virtausta lukea! 
Vaikka puro kapea on, sen tapahtumat 
moninaiset ovat.

Purossa on eloa. Se elää, henkii ja 
liikkuu ympärilläni. Purossa luonto 
on salaisuuksia täynnä. Jään kiven 
reunalle miettimään, kuuntelemaan, 
kuvittelemaan konserttia metsän. Sen 
tunnelma on kuin olisi jossain isossa 
salissa. Juhlava!

Kaikki tämä mitä nään; puron kau-
neuden, äänet luonnon hiljaisuuden, 
tunnelmat, jotka sain kokea on Luojan 
luomaa.

Palaan takaisin retkeltäni aamuyön. 
Palaan sinne jonain aamuyönä uudes-
taan.

Eila Vartiainen

Rakkauden rikkaruoho

Ei rakkaus ole ruusupuska, 
ei se ole keisarinkruunu 
eikä edes kissankello. 
Rikkakasvi se on, 
monivuotinen, 
vaikeasti hävitettävä. 
  
Ostinpa pullon Roundupia. 
Eiköhän se siitä!!! 
  
Vuokko Juurisoja

pulavuosina ei puhuttu joutavia 
hex-indekseistä sähköpostista eikä 
muistakaan hekotuksista

Nyt surffaavat sukkuloiden mummut ja 
vaarit joustavasti tietoverkossa tyttä-
renpoikineen opettaen nuorempia nip-
peleissä

Lumiukko pihalla muistuttaa talvesta ja 
vanha huopahattu odottaa ja uutta ke-
vättä

PSS. -elämäntarkoitus ei sen enempää

ja tellus se shakki pyörii väärinpäin 
sillai niiku heipaten

Ja röökit ne on taas slut

No aski tupakkaa mä heippaan raidet-
tain

Uidaanks me vai otetaanko pakit ja frii-
dut ne kuuluu kanss Eurooppaan

Ossi Lappalainen
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Kävin Katsomassa tämän elo-
kuvan syyskuun puolivälissä ystävieni 
kanssa, ja olihan se aika sopiva eloku-
vaksi.

Eläinten ystävälle iloinen ja suloisia 
eläinhahmoja sisältävä elokuva on mie-
luinen.

Elokuvan genre on lähinnä moderni, 
laajalle katsojakunnalle suunnattu ani-
maatio, josta niin lapset kuin aikuisetkin 
saavat ajankulua aivan mainiosti.

Tarina on vauhdikas ja kommelluk-
set siivittävät sen tapahtumia. Kun elo-
kuvassa kissat ja koirat uhkaavat saada 
päällensä Katti Katalaksi muuttuneen, 
ennen aivan tavallisen kissan, ilkeän 
suunnitelman tehdä kaikki maapallon 
koirat sekopäisiksi, he päättävät aut-

taa toisiansa yhteistuumin. Ja unohtaa 
vanhat kaunat.

Eihän se tapahdu aivan tuosta vain, 
mutta kun kissat ja koirat ihmettelevät 
toistensa käytöskummallisuuksia ja op-
pivat siinä paljon eläinlajiensa asioista, 
niin on taas asiansa kunnossa. Ja kat-
soja hymyilee hassuille tassumaakareil-
le vähintään pari kertaa.

Jos näin lopuksi sitten antaisin nu-
merollisen arviointini tästä elokuvasta 
asteikolla yhdestä viiteen tähteä. Tästä 
elokuvakokemuksesta annan kolmen 
tähden verran.

Iloisen syksyn toivotus vielä teille lu-
kijoille! ¶

Teksti: Anne Hyvärinen

Kissat ja koirat - Katti Katalan kosto
Arviointini elokuvasta:
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maiset mielenterveystyön 
tukena Pohjois-Karjalan 
yhdistys ry teki edunval-
vontamatkan Helsinkiin 
valtakunnallisen mielenter-

veyskuntoutujien päivän, Ilonan päi-
vän, yhteydessä. Omaiset osallistuivat 
eduskuntatalolla mielenilmaisuun, joka 
oli näkyvästi esillä valtakunnallisissa 
tiedotusvälineissä, mm. MTV3:n uuti-
soinnissa. Tapahtuman teemoina olivat 
pakkohoito ja hoivavastuu. Tilaisuudes-
sa oli mukana noin 200 omaista ja kaik-
kien eduskuntaryhmien edustajat, joille 
luovutettiin omaisjärjestön ja omaisten 
yhteinen kannanotto. 

Omaiset ottivat kantaa pakkohoi-
dosta käytävään keskusteluun ja siihen 
liittyvään lakimuutokseen. Omaisten 
mielestä myös ns. keikkalääkärillä tu-
lee olla oikeus kirjoittaa tarkkailulähe-
te. Ratkaisevaa on lääkärin pätevyys, 
ei työsuhteen muoto. Kannanotossa 
vastustettiin esitystä siitä, että vasten-
tahtoisen hoidon päätökset tehtäisiin 
tuomioistuimessa. Omaiset pelkäävät, 
että tuomioistuimen ruuhkaisuuden 

takia tällainen järjestelmä pitkittäisi hoi-
toratkaisujen tekoa. Oikea-aikainen, 
tarpeenmukainen hoitoon pääsy tukee 
kuntoutumista ja vähentää sairastu-
neen ja hänen lähipiirinsä inhimillistä 
kärsimystä, sekä lyhentää hoitoaikoja ja 
vähentää kustannuksia niin yksilötasol-
la kuin laajemminkin yhteiskunnassa. 

Esiin nostettiin myös se, että hoi-
donaikaisia pakkotoimenpiteitä tulee 
välttää ja hoitokäytäntöjä kehittää in-
himilliseen suuntaan. Riittävät henkilö-
resurssit ja turvallinen hoitoympäristö 
tulee turvata, kaiken toiminnan tulee 
olla läpinäkyvää. 

Kantaa otettiin myös mielenter-
veyskuntoutujien omaishoitajina toimivi-
en oikeuteen saada omaishoidontukea, 
joka ei valitettavasti tällä hetkellä toteu-
du. Riittämättömien avohoitoresurssien 
takia moni omainen joutuu tahtomat-
taan hoitovastuuseen läheisestään. 
Omaishoitajuuden tulisi olla omaisen 
oma valinta, ei käytännön sanelema 
pakko.

Kun yksi sairastuu, monen maailma 
muuttuu! ¶

Maija Myller
Toiminnanjohtaja
Omaiset mielenterveystyön tukena 
Pohjois-Karjalan yhdistys ry

Kohtaamisia eduskuntatalolla
- omaisyhdistys edunvalvontamatkalla Helsingissä 8.10.2010
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Kurkistus kirjahyllyyn

nsimmäisenä tarjoutuu outokum-
pulaisen Esko-Pekka Tiitisen 
uutuus Kiven sylissä. Se on mah-
tava teos outokumpulaisen Väns-
kän suvun vaiheista kolmessa pol-

vessa. Köyhyyttä ja kurjuutta, mutta myös 
leipää ja menestymisen iloa. Se on hieno 
kaunokirjallinen tuotos, mutta samalla se 
on Outokummun kaivoksen ja koko kau-
pungin historia. Se alkaa vuodesta 1910 
ja päättyy tähän päivään. Sata vuotta elä-
mää kansien välissä. Suorastaan lukuelä-
mys. Takakannen tekstin mukaan tämä 
lämminhenkinen, maanläheinen tarina lää-
kitsee kylmänä nykypäivänä lukijan mieltä 
ja sydäntä. Oikein sanottu.

sitten iKävämpiin, mutta silti tärkei-
siin asioihin. Sekä Leena Lehtolainen 
että Anja Snellman käsittelevät samaa 
teemaa. Se on nuorten muslimityttöjen 
kohtalo. Suvun miehet hallitsevat heitä, 
kahlehtivat heidät Allahin nimessä oman 
uskontonsa ankariin sääntöihin, joihin ei 
kuulu koulutus, ei vapaa-ajan vietto, ei 
kauniit vaatteet eikä ystävyys muunrotuis-
ten kanssa. Allah-lukon rikkojaa odottaa 
kuolema, jonka aiheuttaa joku suvun mie-
histä.

Leena Lehtolaisen kirja on nimeltään 
arkisesti vain Minne tytöt kadonneet. Kol-
me nuorta muslimineitoa on kadonnut. 
Poliisi ei niin sanotusti lotkauta korviaan. 
Vasta kun neljäs kadonnut neito löytyy 
kuolleena, asiaan tartutaan. Murhaa ja sa-
malla katoamisia alkaa tutkia Lehtolaisen 
luoma etevä naispoliisi Maria Kallio. Maria 
on paitsi komisario, myös vaimo ja äiti, joka 
yrittää parhaansa mukaan yhdistää nämä 
roolit. Vaikka kirja on dekkari, se ottaa sa-
malla kantaa maahanmuuttajien kotoutta-
miseen. Sehän ei aina ole onnistunut, ei 
varsinkaan musliminuorten kohdalla.

Anja Snellman on samoilla apajilla. 
Hänen Parvekejumalansa kertoo kahdes-
ta naisesta. Toinen on muslimityttö Anis, 
jota suvun miehet vahtivat kuin koulutetut 
vahtikoirat. Anis on kuitenkin kapinallinen, 
hän haluaisi viettää samanlaista elämää 
kuin suomalaistytöt eli meikata, pitää fark-
kuja, tavata muita nuoria jne. Siitä ei hyvä 
seuraa. 

Kirjan toinen päähenkilö on suomalai-
nen Alla Pohjola, joka puolestaan haluaa 
kääntyä islamiin saadakseen rauhaa mie-
lelleen. Hän on kyllästynyt meluisaan elä-
mään, juopotteluun, shoppailuun ja mui-
hin ajan ilmiöihin. Hän haluaa pukea ylleen 
vain silmät paljastavan niqabin, joka peit-
tää paitsi kehon arvet myös sielun saamat 
kolhut. Hän on kaapunsa alla uudestisyn-
tynyt ja puhdas ihminen. Islam on hänelle 
rauhan satama.

Kerrostalon parveke lieneekin koitunut 
monen muslimitytön kohtaloksi. Tyttö pu-
toaa ja kuolee. Sehän oli vain ikävä onnet-
tomuus. Poliisin on vaikea todistaa, kuka 
työnsi tytön alas ulokkeelta. Tämäkin kirja 
on kantaa ottava.

sitten historiaa Kaari Utrion tarjo-
amana. Uhritulet ajoittuu 1300-luvulle. Se 
kertoo Juditista, jonka tie kulkee Turusta 
Viipuriin, Kirkkonummelle, Tukholmaan, 
Gotlantiin... Se on paitsi romanttinen 
rakkaustarina, myös jännittävä seikkailu-
kertomus ja tietenkin pala aitoa Suomen 
historiaa.

Monia Utrion historiallis-fiktiiviä romaa-
neja on ilmestynyt myös pokkareina. Hinta 
on huomattavasti kovakantista teosta hal-
vempi.

jos ei jaKsa lukea, niin kätevät äänikir-
jat ovat pelastus. Äänikirjaa voi kuunnella 
ja tehdä samalla käsitöitä, siivota, laittaa 
ruokaa, leipoa tai vain lepäillä. Niitä voi 
kuunnella myös matkalla, kunhan soitin 
on mukana. Kirjat on tarkoitettu näkövam-
maisille, mutta kyllä kirjastot lainaavat niitä 
muillekin. Niitä saa sekä kasetteina että 
cd-levyinä. Ostaen ne ovat perinteistä kir-
jaa kalliimpia.

Sähkökirjat sen sijaan eivät vielä ole 
ulottuvillamme eivätkä aivan heti tulekaan 
korkean hinnan ja käytännössä todetun 
huonon toiminnan vuoksi. Niiden lukemi-
seen kun eivät pelkät silmälasit riitä, vaan 
tarvitaan hinnakas lukulaite. ¶

Lyylikki

Syksyn sateet ja ilman viileys saavat silmät kääntymään kohti kirjahyllyä. Löytyisikö sieltä jotain 
käteen otettavaa? Silmien eteen nostettavaa? Lukulampun alle sijoitettavaa? Tokihan.
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lin uinut avovesissä märkäpu-
vun kanssa jo ainakin viitenä 
aikaisempana kesänä.

Talvisin kaakelien laske-
minen uimahallissa ei oikein 

miellyttänyt eikä kloorinhaju tuntunut 
mukavalta.

Mutta ilman halliuintia talvisin on 
hankala lähteä tyhjästä harrastamaan 
järviuintiakaan. Toinen tukee toista.

joKu voi Kysyä, mitä järkeä on men-
nä järveen matkaa uimaan. Riskit ovat 
kuitenkin melkoiset halliolosuhteisiin 
verrattuna.

Vastaaminen on helppoa.
Humuspitoinen, pientä tai suurta 

aallokkoa vellovan veden varassa liik-
kuminen tuo minulle suurta rauhaa ja 
nollaa mukavasti ajatuksia.

Jokaisella reissulla olen ottanut 
tietoisen riskin ja tähän asti kaikki var-
muusjärjestelyt ovat taanneet turvalli-
sen paluun takaisin rantaan.

Kyllä minä kunnioitan vettä element-
tinä ja jokainen pidempi uintireissu pe-
lottaa alussa kovasti.

Hyvät reittisuunnitelmat, varmuusjär-
jestelyt, välinehuollot, energia- ja neste-
puolesta huolehtiminen matkan pituu-
den mukaan antavat kuitenkin tunteen 
siitä, että on ainakin tehnyt parhaansa 
taatakseen turvallisen kokemuksen.

viileä tai lämmin vesi virtaa kehon 
ympärillä, kun kädet ja jalat tekevät ryt-
mistä uintiliikettä. Toisinaan voi nähdä 
kaloja, vesikasveja, kiviä ja kaikenlaista 
pohjaan joutunutta tavaraa autonren-
kaista veneenraatoihin.

Hyvin tummassa vedessä uiminen 
saa aikaan painottomuuden tunteen, 
koska mitään kiintopisteitä alaspäin 
katsoessa ei näe. Ei se miellyttävälle 
aina tunnu, mutta jonkinlaista sietoky-
kyä pelkoa kohtaan nuo kokemukset 
ovat kasvattaneet.

Kun nousee ylös vedestä lenkin jäl-

keen, on keho raukea ja mieles-
sä syvä rauha ja tyyneys. Mur-
heet ja huolet tuntuvat liuenneen 
lenkin aikana veteen.

en ole aiKaisempina kesinä 
uinut niin paljon, enkä niin pitkiä 
matkoja kuin kesällä 2010.

Lopulta aloin käydä uimassa 
niin usein, että naisystäväni Taik-
ku alkoi jo ihmetellä suurta intoa-
ni vesileikkeihin.

Pyysin hänet mukaan uin-
tireissulle ja muutaman kerran 
jälkeen hän innostui niin, että 
hankki itselleen märkäpuvun. 
Teimme matkoja niin, että jos yh-
teisen uinnin jälkeen koin vielä tarvetta 
saada enemmän liikuntaa, kävin heittä-
mässä pienen lisälenkin tai seuraavana 
päivänä uin yksin toisen matkan.

Kun alkoi tottua siihen, että uimme 
yhdessä, oli olo turvallisempi kuin yksin 
veden varassa ollessa.

Varsinaisia vaaratilanteita kesän ai-
kana ei ollut. Joitakin kovia aallokkoja 
kohdalle sattui, naruja ja verkkoja näkyi 
tai osui käteen uidessa, mutta ei mitään 
vakavaa.

järviuinnissa on märKäpuKu 
välttämätön lämpöhukan takia. Kesällä 
naureskelin hampaat kalisten ja huulet 
sinisinä sitä, että veden lämpötila oli n 
25 celcius-astetta ja ilman lämpötila n 
35 celciusta. Mutta minua palelsi kuin 
horkassa heti, kun nousin rantaan. Jär-
vessä uidessa oli aivan sopivan läm-
min.

Kesän aiKana uintiKertoja kertyi 
yhteensä 30 kpl ja kilometrejä noin 80 .

Pisin saman päivän aikana uitu mat-
ka oli Hammasjärvi 2 kertaa päästä 
päähän, yhteensä n 10 kilometriä.

Nyt olemme uintitekniikkakoulussa, 
opettelemassa oikeita tyylejä edetä ve-

dessä.
Mutta mielessä meillä siintää jo ensi 

kesä ja uudet tavoitteet. Kaakeleiden 
laskeskelua saa taas talven aikana ko-
kea aivan riittävästi. Mutta kaikelle on 
aikansa. 

Lisäksi olen laskeskellut, että talven 
aikana hallissa opeteltu parempi tekniik-
ka mahdollistaa ensi kesänä pidemmät 
uintimatkat ja nopeamman vauhdin.

Suosittelen uintia kuntoilumuotona kai-
kille. Nivelille vesi on pehmeä elementti, 
lisäksi rasituksen määrää voi säädellä 
omien taitojen ja kunnon mukaan.

Mielen nollaaminen onnistuu uides-
sa helposti.

meille ihmisille on tyypillistä yrit-
tää hukuttaa murheitamme erilaisiin 
päihteisiin tai alkoholipitoisiin nesteisiin.

Minä olen huomannut paljon parem-
min toimivaksi keinoksi liuottaa mieli-
harmeja kloori- tai järviveteen.

Kokeile sinäkin, suosittelen lämpi-
mästi. ¶

Mika Kasurinen
Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki 
ry
Hallituksen pj

Kesäistä uintia
Kesä 2010 oli poikkeuksellisen lämmin. Vedet 

lämpenivät uintikuntoon jo ennen juhannusta ja 
huomasinkin usein seisoskelevani järvien ja lampien 

rannoilla suunnitellen tulevia uintireissuja.
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Novgorodissa ja Tihvinässä

Kesäretkellä

ohjois-Karjalan mielenterve-
ydentuen kesän 2010 Karja-
lan valloitusretki tehtiin kauas 
karjalaisuuden juurille ja histo-

rian menneisyyteen aina Novgorodiin 
saakka. Useimat meistä olivat kuulleet 
Novgorod-nimen kuusikymmmenlu-
vulla suositun iskelmän ”Novgorodin 
ruusu” välityksellä. Tuo romanttinen ja 
Suomenkin historiassa merkittävä kau-
punki valittiin jo edellisellä Venäjän ret-
kellä vuotta aiemmin matkakohteeksi. 
Lisäksi päätettiin vierailla Tihvinän kuu-
luisassa luostarissa, jossa on Jumalan 
äitiä kuvaava ikoni.

Bussimatka Joensuusta Novgoro-
diin Viipurin kautta kesti koko ensim-
mäisen päivän. Matkalaisille oli jaettu 
suomenkielistä ennakkotietoa sekä 
Novgorodista että Tihvinästä. Näin 
ehdittiin valmistautua kaikkeen siihen 
mikä meitä odotti Veliki Novgorodis-
sa eli ”suur”-Novgorodissa.” Nimittäin 
Novgorodeja on myös toinen Venäjäl-
lä, joka on nimeltään Nizni Novgorod. 
Paikka tuli kuuluisaksi viime kesänä val-
tavien metsäpalojen vuoksi. Nizni Nov-
gorod sijaitsee kaukana Volgan rannalla 
luoteis-Venäjällä.

Kirkkojen Kaupunki

Novgorod mainitaan jo ensikertaa vuo-
den 859 yhteydessä, mutta kaupunki 
lienee todellisuudessa satakunta vuotta 
vanhempi. Väestöä Veliki Novgorodissa 
on vuonna 2002 ollut n. 217 tuhatta. 

Kaupunki vietti 1150-vuotisjuhlallisuuk-
sia vuonna 2007. Kaupunki sijaitsee Ol-
havanjoen rannalla 6 kilometrin päässä 
ilmajärvestä ja on Novgorodin alueen 
keskus. Kaupunki oli aikanaan Kiovan 
toisiksi tärkein keskus. Se sijaitsi Itä-
mereltä Välimeren johtavalla Viikinkien 
idäntien sekä Volgaa pitkin itään suun-
tautuneen reitin risteyksessä vauhditta-
en kaupan, käsityöammattien ja kult-
tuurin kehitystä. Tämä Venäjän vanhin 
kaupunki pitää sisällään 82 kirkkoa ja 
3 toimivaa luostaria. Ilmeisesti kauppi-
aiden ja rikkaiden varallisuus perustui 
kirkkojen omistamiseen. Jollain rikkaal-
la kauppiaalla saattoi olla jopa kaksi-
kin kirkkoa omistuksessa. Novgorodin 
kauneus perustuu kirkkojen ohella kau-
pungin vanhoihin rakennuksiin ja en-
nenkaikkea Kremliin. Kreml merkitsee 
Venäjällä muuria. Niimpä myös Nov-
gorodiin on rakennettu valtavan suuri 
muureilla ympäröity alue. 1700-luvulla 
Novgorod menetti Pietarin talo-
udellisen kehityksen takia mer-
kityksensä. Niimpä 1800-luvun 
loppuun mennessä sillä oli hallin-
nollisen ja kirkollisen keskuksen 
rooli. Vuonna 1927 Novgorodin 
lääni lakkautettiin ja alue liitettiin 
Leningradin alueisiin. Nykyinen 
Novgorodin alue on perustettu 
vuonna 1944. Sodassa kau-
punki tuhoutui pahoin, mutta se 
on rakennettu uudelleen. Neu-
vosto aikana siitä muodostui 
teollisuus keskus.

Nähtävyyksiä

Olhavan joki jakaa Novgorodin kahtia. 
Oikealla rannalla on ns. kauppapuoli ja 
sen joelle avautuvat rakennustieteelliset 
muistomerkit muodostavat ainutlaatui-
sen historiallisen kokonaisuuden, joka 
kuuluu Unescon maailmanperintöluet-
teloon.

Näinollen kaupunki on huomattava 
kansainvälinen matkailukohde.

Kaupungin ehkä tärkein nähtävyys 
on Olhavan joen rannalla sijaitseva 
900-1100- luvulla syntynyt Kreml eli 
Detinets. Tiilellä päällystetty kalkki- ja 
mukulakivinen muuri on rakennettu van-
hoille perustuksille vuosina 1484-1490. 
Matkailijan tulisi varata useita viikkoja 
aikaa perehtyäkseen perinpohjin Nov-
gorodin vanhaan kulttuuriin. Niimpä 
ryhmämme suunnistikin seuraavaksi 
Tihvinän kaupunkiin.

Ryhmä ihmettelemässä ja kuuntelemassa vanhan Hansa-kaupungin,Novgorodin mielenkiintoista historiaa.

Neitsyt Marian kuolonuneen nukkumisen kated-
raali Tihvinän luostarissa, Tihvinän kaupungissa.
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pohjois-Karjalan mielenter-
veyden tuki ry aloitti tutustumisen Ita-
lian mielenterveystyöhön ensimmäisen 
kerran yhteisellä matkalla 1993, joka 
suuntautui Torinoon ja Imolaan. Viikon 
matkan tarkoituksena oli tutustua Italian 
avopainotteisen reformin hienouksiin. 
Kolmentoista vuoden aikana tämän en-
simmäisen tutustumismatkan jälkeen 
yhdistys on tehnyt kuusi omaa matkaa 
eri sidosryhmien kanssa eripuolille Ita-
liaa. Kaikkien matkojen asiantuntijaop-
paana on toiminut YT. Markku Salo. 
Hän on tehnyt väitöskirjansa Italian, 
Englannin ja Suomen mielenterveysuu-
distuksista.

Matkoilla on myös tutustuttu sosi-
aalisiin osuuskuntiin eli cooperatiiveihin. 
Nämä verkostot olivat se väline millä 
laitosmainen mielenterveystyö muutet-
tiin avotoiminnaksi. Laitokset purettiin 
pieniksi yksiköiksi ja osuuskunnissa 
entiset potilaat saivat työntekomahdol-
lisuuden.

italian mielenterveyslaKi on 
ainutlaatuinen. Se ei mahdollista eris-
tämistä terveydellisistä syistä. Lain an-
siosta Italiaan kehittyi avopainotteinen 
mielenterveystyö.

Ryhdyin omassa järjestössäni to-
teuttamaan työtoiminnan kehittämis-
tä samoilla ajatuksilla kuin olin nähnyt 
ja kokenut Italiassa. Aloimme maksaa 
kaikille kuntoutujille, jotka tulivat vapaa-
ehtoisesti työtoimintaan, ilman palkkaa. 

Nyt vuosien jälkeen on huomattu, mi-
ten tärkeää on toimia niin lähellä muuta 
yhteiskuntaa kuin suinkin on mahdol-
lista. Erikoistoimenpiteillä saatamme 
huomaamatta eristää henkilön muusta 
yhteiskunnasta.

Pidän ehdottoman järkevänä Italian 
uudistusajatusta siltäkin osin, että mieli-
sairaanhoidon vuodepaikat mielisairaa-
loiden sulkemisen jälkeen siirrettiin lailla 
terveyskeskusten alaisiksi. Suomessa 
on vielä raskas erillinen erityissairaan-
hoito ja psykiatria.

Kun italia laKKautti mielisairaalat, 
uudistusta ei tehty sattumanvaraisesti. 
Purkamisvälineenä käytettiin osuuskun-
taverkostoja, joissa purettiin ja puretaan 
potilaan tai kuntoutujan roolia kansalai-
sen, kaupunkilaisen ja aktiivisen kunta-
laisen rooliksi.

Tärkeää on myös se, että vapautta 
lisättäessä mukaan tulee aina vastuu. 
Kaikki pakkokeinot pitäisi pystyä vält-
tämään. Italia on näissä asioissa Suo-
mea edellä. Me emme osaa neuvotella 
eri vaihtoehdoista. Se on yksi osasyy, 
että Suomessa käytetään psykiatriassa 
liikaa pakkokeinoja.

Suomessa, ainakin Itä-Suomessa 
on erikoisen paljon muutosvastarintaa. 
Kun olen puhunut Italian tavoista tehdä 
mielenterveystyötä, yleisin vastaus on, 
ettei se ole mahdollista ,koska meillä on 
erilainen kulttuuri. Mielestäni näin sano-

malla on helpoin tapa lopettaa keskus-
telu, vaikka juuri siitä pitäisi aloittaa.

Ehkäpä Suomessa on rahaa liikaa, 
jotta voidaan ylläpitää raskasta laitos-
painotteista mielisairaanhoitojärjestel-
mää. Samalla luomme syrjäytymiselle 
uusia mahdollisuuksia. Näyttää siltä 
tällaisesta toiminnasta syntyy väärän-
lainen toimintakulttuuri, joka koko ajan 
vahvistaa mielenterveyspalveluja tuot-
tavia tahoja. Mielenterveyspalveluja 
käyttävä henkilö joutuu alistumaan ja ei 
yleensä saa ääntään kuulumaan.

suomessaKin mielisairaalat pi-
täisi lakkauttaa ja samalla ruveta laa-
jaan asennekampanjaan ihmisyyden ja 
ihmisoikeuksien puolesta. Ei ole oikein, 
että sairauden vuoksi ne menetetään.

Kysymys on siitä, voidaanko hy-
väksyä väärää vallankäyttöä, joka vali-
tettavasti näyttää olevan yleistä ainakin 
länsimaissa.

Se, mitä itse olen Italian reformista 
oppinut, on laaja kumppanuustoiminta 
eri organisaatioiden välillä. Lisäksi tär-
keää on se että mielenterveysalan am-
mattilaiset suostuvat työskentelemään 
yhdessä entisten ja nykyisten potilaiden 
ja kuntoutujien kanssa. Yhteistoiminta 
ulottuu myös vapaa-aikaan. Siis to-
dellista yhteisöllistä ajattelua ja toimin-
taa.¶

Raimo Matikainen

Italian mielenterveystyöstä

Tihvinä

Tihvinän kaupunki on Leningradin alu-
een piirissä Venäjällä. Se sijaitsee Säs-
jokeen laskevan Tihvinkajoen rannalla 
200 kilometriä Pietarista itään. Asuk-
kaita on 61 200 henkeä (vuonna 2006). 
Tihvinä mainitaan ensimmäisen kerran 
vuonna 1383. Volgan ja Laatokan väli-
sellä kauppareitillä sijainneesta kylästä 
tuli jo 1500-luvun alussa huomattava 
kauppa- ja käsityöläiskeskus. Vuosi-
na 1507-15 Moskovan suur-ruhtinas 
Vasili III rakennutti entisen palaneen 
kirkon paikalle suuren kivisen Uspens-
kin eli Neitsyt Marian kuolonuneen 
nukkumisen kirkon, joka on säilynyt 
näihin päiviin saakka. Myöhemmin 
Neitsyt Marian kuolonuneen nukkumi-
sen  luostari ympyröitiin tornein varus-
tetulla muurilla, ja siitä tuli yksi luoteis-

Venäjän puolustuksen keskuksista. 
Luostarissa sijaitseva aito Jumaläidin 
ikoni kerrotaan tulleen monien mutkien 
kautta takaisin kyseiseen luostariin, ja 
siitä on tullut eräs Venäjän tärkeimmistä 
matkanähtävyyksistä. Tihvinä voidaan 
mainita myös tärkeänä liikenteen sol-
mukohtana, sen kautta kulkee uuden 
Laatokan ja Vologdan välinen maantie. 
Tihvinässä on myös rautatieasema, 
jonka kautta Pietarin kaukojunat kulke-
vat mm. Vologdaan, Kiroviin, Permiin, 
Jekaterinburgiin, Tjumeniin, Arkangeliin 
ja Vokurtaan.

Mielenkiintoisen matkan aikana ryhmä 
päätti jatkaa Venäjän kierroksia ja yh-
teispäätöksellä seuraavan kesän hei-
näkuun matka suuntautuu Pietariin eri-
koisohjelmalla. ¶

Raimo Matikainen

Kuvassa alkuperäinen Jumalanäidin 
maailmankuulu ikoni.
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Lentopalloilua Joensuulaisittain 2010

oensuusta emme saaneet sali-
bandyjoukkuetta kasaan ja len-
topalloporukan löytyminenkin oli 
yllättävän hankalaa.

Joensuun Mtk:n päiväkeskuk-
sen ohjaaja Suvi Wasenius oli järjestellyt 
asioita kuntoon, ilmoittanut joukkueen 
vs. liikuntasihteeri Aino Hokkaselle ja 
informoinut pelaajille tulevasta tapahtu-
masta.

Yhden pelaajan loukattua jalkansa 
muutamaa viikkoa aikaisemmin pelissä 
henkilökuntaa vastaan toi runsaasti li-
sähaasteita joukkueen kokoonpanoon.

Joitakin päiviä ennen pelitapahtu-
maa oli joukkue kasassa, tosin viimei-
set varmistukset pelaajaluetteloon saa-
tiin lähtöä edeltävänä iltana.

Yhdistyksemme yleismies Kari Mat-
tinen lupautui kuskiksi vuokrabussiin ja 
keikka kohti Kuopiota oli lähtöä vaille 
valmis.

Olin itse Kuopiossa tapahtumaa organi-
soivan liikuntatyöryhmän kokouksessa 
mukana ensimmäistä kertaa ja järjes-
telytyön touhuissa lauantaisen saliban-
dytapahtuman ajan.

sunnuntaina olin vastassa kap-
teenin roolissa pelaajaporukan saapu-
essa Kuopioon.

Suvi Wasenius oli järjestänyt meille 
yhtenäiset pelipaidat, jotka vedimme 
päälle.

Turnausinfon ja pelaajalistojen täyt-
tämisen jälkeen aloimme pallotella ja 
venytellä.

Jännitystä oli ilmassa niin kuin asi-
aan kuuluikin.

Ensimmäinen pelimme oli Ylivieskan, 
Jokilaaksojen Tiimi ry:n Jokilaakso 2 
joukkuetta vastaan. Ensimmäinen erä 
meni varsin hyvin, olimme innokkaina 
pallon kimpussa ja virtaa riitti. Toinen 
erä oli meille vähän tahmeampaa ko-
vasta yrittämisestä huolimatta. Tappion 
koimme 2-0.

Ensimmäisen pelin jälkeen kävimme 
ruokailemassa ja aloimme valmistautua 
toiseen koitokseen. Tampereen Mielen-
terveysyhdistys TAIMI ry asettui verkon 
toiselle puolelle ja peli alkoi. 

Ruoka hölskyi mukavasti mahassa 
joka hypyllä eikä se pelitaitojamme pa-
rantanut.

Lopputulos 2-0 tappioksemme oli 
tosi asia.

Lyhyen tauon jälkeen viimeinen pelim-
me ottelussa käynnistyi Iisalmen Mie-
lenterveystuki ry:n joukkuetta vastaan.

Täytyy myöntää, että vastustajien 
pelitaitoja ei voinut kuin ihailla. 

Jokaisen tältä joukkueelta saadun 
pisteen eteen saimme hikoilla tosis-
samme.

Heidän hyvää ja tehokasta yhteispe-
liään seuratessamme peli päättyi 2-0. 

Joukkueemme pelasi innokkaasti ja so-
pivalla pilkkeellä silmäkulmassa. Touhu 
ei ollut mitään ryppyotsaista vääntämis-
tä vaan yhteistä kivaa, jossa kaikki yritti-
vät parhaansa.

Kukaan ei valittanut toisten teke-
mistä virheistä eikä polttanut hihojaan 
tappioista.

Me teimme parhaamme joukkueena 
ja siitä jäi kaikille hyvä maku suuhun.

mielestäni sijoituKsemme vas-
tasi hyvin harjoittelun määrää. 1,5 h 
kerran viikossa sekajoukkuein ei voi 
tuoda suurta kehitystä peliin. Meidän 

Mielenterveyden keskusliiton järjestämä salibandyn ja lentopallon 
mestaruusturnaus järjestettiin 15 - 16.5.2010 Kuopio-hallissa.

Mielenterveydentuki ry toimii

Kuvassa ylärivissä vasemmalta mitalia puremassa; Taina Hirvonen, Kimmo Tattari, Mikko Kanninen, Aimo Huikuri, Kimmo 
Ruttonen, Raimo Ruttonen. Alarivissä vasemmalta: Mika Kasurinen, Jouko Heinonen
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kokoonpanomme ei ollut koskaan ai-
kaisemmin pelannut tiiminä samalla 
puolella verkkoa.

Positiivisena puolena voin sanoa, 
että Kuopiossa meistä hioutui hetkessä 
samaan hiileen puhaltava porukka ja se 
kokemus jäi varmasti kaikille mieleen.

Kuopion tapahtuma oli kaikkien joukku-
eemme jäsenten mielestä hyvin järjes-
tetty ja vastasi odotuksia.

Betonialusta oli jaloille kova, mutta 
kokonaisvauriot jäivät onneksi mustel-
ma- ja ruhjelinjalle.

Kylmäspray oli eniten käytetty do-
pingaine urheilujuoman jälkeen.

Muut joukkueemme pelaajat lähti-
vät paluumatkalle kohti Joensuuta heti 
suihkun ja osallistujamitalien saannin 

jälkeen.
Minä jäin vielä naisvahvistuksemme 

Taina Hirvosen kanssa seuraamaan 
loppuotteluita.

Pelien taso oli mielestäni varsin 
korkea ja joukkueiden voitontahto oli 
kova.

Varsinkin finaaliottelun jännitys oli 
käsin kosketeltavan tiivis joukkueiden 
puristaessa viimeisetkin voimanrip-
peensä voiton tavoittelussa.

Tiukan rutistuksen jälkeen voittajak-
si selviytyi Ylivieskan Jokilaaksojen Tiimi 
ry:n joukkue Jokilaakso 1.

Kiitän KaiKKia jouKKueemme jä-
seniä hyvästä yhteishengestä ja reip-
paasta asenteesta.

Me joensuulaiset etsimme ensi vuo-

deksi joukkueet sekä salibandyyn että 
lentopalloon vaikka mistä kiven kolos-
ta.

Tapahtumassa on niin hyvä henki ja 
kannustava ilmapiiri, että tällaisessa toi-
minnassa on ilo olla mukana. ¶

Mika Kasurinen

joKiKadun asumisyKsiKössä 
aloitti viisi uutta työntekijää. Moniam-
matillinen työryhmä koostuu sosiaali- ja 
terveydenhuollon koulutuksen omaavis-
ta työntekijöistä. Tuetun asumisyksikön 
toimintaperiaatteita ovat yksilöllisyys, 
itsenäisyys, yhteisöllisyys, toiminnalli-
suus. Asiakkaat saavat henkilökunnan 
tukea arjen hallinnassa. Asukkailla on 
säännöllinen hoitosuhde Joensuun 
kaupungin mielenterveyskeskukses-
sa, sosiaalitoimessa tai erikoissairaan-
hoidon eri toimipisteissä sekä päih-
dehuollon toimipaikoissa. Asukkaan 
kanssa yhteistyössä laaditaan henki-

lökohtainen kuntoutumissuunnitelma, 
johon niin henkilökunta kuin asukaskin 
sitoutuu. Jokikadun asumisyksikössä 
aloittanut työryhmä on nivoutunut hyvin 
yhteen lyhyessä ajassa. Henkilökunnan 
työvälineitä ovat ammattitaito, erilaiset 
henkilökohtaiset vahvuudet, luovuus, 
innokkuus sekä välittämisen ja rinnalla 
kulkemisen taito. Uuden työyksikön toi-
mintamallit ovat muotoutumassa.

Toivotamme kaikki tervetulleiksi tu-
tustumaan Jokikievariin. ¶

Jokikievari
Tuetun asumisen yksikkö

Tuula, Maarit, Lauri, Riikka, Mikko

Syyskuun ensimmäisenä 
päivänä avattiin uusi tuetun 

asumisen yksikkö Jokikievari. 
Uuden karhea rakennus sijaitsee 
Pielisjoen rannalla osoitteessa 

Jokikatu 24 B. Asumisyksikössä 
on seitsemäntoista asuntoa, 

joihin voivat hakea joensuulaiset 
erityistä tukea tarvitsevat 

pitkäaikaisasunnottomat noin 
18  -30 vuotiaat nuoret aikuiset.
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Kesähelteitä muistellessa
”Inkkarimarjoja” poimimassa Koivuselän tilalla

Se oli kuumin päivä, mitä suomenmaassa on ikinä koettu. Elohopea kipusi miltei neljäänkymmeneen 
plussanpuolelle, kun Kotikievarin väki meni Koivuselän tilalle poimimaan Saskatoon marjoja. 

Ystävällinen pariskunta, Riikka ja Mika Ruotsalainen tarjosivat marjankeruun päätteeksi kodikkaassa 
ja viileässä mutta lämminhenkisessä tuvassaan kahvit, ja herkullisia saskatoon leivonnaisiakin.

askatoon on Suomessa vielä 
melko tuntematon marja. Kana-
dassa sitä intiaanit popsivat jo 
ammoisina aikoina. Itä-Suomen 
yliopisto julkaisi vastikään tut-

kimuksen, jossa tuon ”inkkarimarjak-
sikin” kutsutun herkun ravintosisältöä 
selviteltiin. Ja hyväksihän se osoittautui. 
Saskatoon sisältää erittäin paljon vita-
miineja, flavonoideja ja antioksidantteja. 
Puhumattakaan energiasta, niistä hy-
vistä sokereista joita meitä kehotetaan 
syömään. Melkoinen terveyspommi 
on siis kyseessä, ja sitä on saatavana 
ihan tästä kulmilta. Tuosta mustikkaa 
muistuttavasta marjasta saa loihdittua 
monia herkkuja. Se sopii niin mehus-
tettavaksi, hillottavaksi kuin muutenkin 
käytettäväksi, ihan muiden marjojen 
tapaan. Maku on jännittävä sekoitus 
mustikkaa, kirsikkaa ja mantelia. Vaikea 
selittää, sitä on maisteltava itse. 

viehättävä Koivuselän tila si-
jaitsee Liperissä, Mattisenlahdessa. 
Matkaa Joensuusta kertyy maanteitse 
noin 18km, vesiteitse vain 6. Tilan omal-
ta uimarannalta näkyykin Joensuun 
maamerkit, keskussairaala ja laulula-
va. Saskatoonia tilalla on viljelty jonkin 
aikaa muiden marjojen rinnalla. Muita 
marjoja ovat tietysti mansikka, ja sen 
lisäksi marja-aronia ja herukat eri vä-
reissään kuuluvat valikoimaan. Kaikkia 
marjoja saa ostaa valmiiksi poimittuina, 
tai itse poimittuna satokautena, ja sen 

ulkopuolella pakastettuina. Lisää tietoa 
Koivuselän tilasta ja sen toiminnasta 
voi käydä lukemassa netistä, sivulta 
www.koivuselka.fi. Sieltä löytyy tietoa 
myös saskatoonista, ja linkki yliopiston 
tutkimukseenkin. 

KotiKievarin väKi Kävi tuolla lup-
sakkaalla marjatilalla viime kesänä kah-
teen eri otteeseen. Ensin poimittiin man-
sikkaa Kotikievarin keittiöön, ja totta kai 
jokaiselle itselleenkin. Toisella kerralla, 
jolloin oli tuo helle-ennätys, keskityttiin 
saskatoonin keruuseen. Mikäpä muka-
vampaa päivänviettoa helteisenä päivä-
nä, kun kerätä marjoja, ja pulahtaa sen 
jälkeen uimaan Pyhäselkään. Se kuu-
luukin Koivuselällä asiaan, oma matala 
hiekkapohjainen uimaranta on marjan 
kerääjien vapaasti käytettävissä. Mar-
jankeruun ja uimisen päätyttyä isäntä ja 
emäntä tarjosivat meille vieläpä kahvit-
kin sen lisäksi, että marjapellon laitamil-
la oli tarjolla jo juotavaa, mitäpä muuta 
kuin saskatoonmehua. Tilan pääraken-
nus jossa isäntäpari asuu, oli saatu 
mukavan viileäksi, kun ulkona helotti 
ennätyshelle. Herkullista saskatoon- 
rahkapiirakkaa, ja jänniä marjanyyttejä 
oli tarjolla, ja kyllä ne maistuivatkin. Tila 
on vanha, ollut saman suvun hallussa 
jo 1700- luvulta lähtien. Päärakennus 
on valmistunut 1948. Kesällä 2008 
nykyinen isäntäpari, Mika ja Riikka 
Ruotsalainen ottivat tilan haltuunsa 
sukupolven vaihdoksen myötä. Siviili-

töissä Joensuussa he käyvät kumpikin 
ainakin toistaiseksi, joten marjatilan pito 
on vielä sivubisnes. Kesälomat mene-
vät tiukasti marjapuuhissa.

marjanKeruun lomassa ju-
tusteltaessa heräsi ajatus kuntout-
tavasta työstäkin marjatilalla. Ei olisi 
mahdottomuus, että Kotikievarista kä-
sin käytäisiin ensi kesänä poimimassa 
marjoja tilan omaan myyntiin. Ja kos-
ka tilalla ei käytetä lainkaan kemiallisia 
torjunta-aineita, kitkemishommiakin oli-
si tiedossa. Tekijät saisivat ahkeruusra-
haa, ja Kotikievarikin pysyisi marjoissa. 
Tätä asiaa kehitellään, ja halukkaita ke-
rääjiä ruvetaan kyselemään lähempänä 
uuden marjasadon kypsymistä. Mutta 
ennen sitä, tutustukaapa Koivuselän 
tilaan ja tuohon mainioon marjaan, sas-
katooniin. ¶

Jukka

Saskatoon kasvaa pensaissa, maku 
on kiva sekoitus mustikkaa, kirsikkaa ja 
mantelia

Koivuselän tilan mukava isäntäpari, Riikka ja Mika Ruotsalainen
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”Milloin te tulette uudelleen?”
TORSTAI OLI TOIVOA, sekä herkkuja täynnä 21.10.2010 Joensuun 

yhteisötalo Kotikievarissa. Tuolloin kolme Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
toimintaterapeuttiopiskelijaa* olivat ohjaamassa asukkaille yhteistä toimintaa.

ämä toimintaterapeuttinen ryh-
mä oli osa opiskelijoiden opiske-
lutehtävää liittyen ikääntyneiden 
ja työikäisten toiminnan tukemi-
seen ja toimintaterapiaryhmän 

ohjaamiseen. Tämän torstain toteutu-
nut ryhmä oli esimerkkikerta yhdestä 
toimintaterapia interventiojaksosta, joka 
voisi olla mahdollinen tälle ryhmälle.

Ryhmä koostui asukkaista, jotka 
ilmoittautuivat ryhmään opiskelijoiden 
lähettämän kutsukirjeen saattelemana. 
Toimintaterapeuttisen ryhmän sisällön 
suunnittelivat Kotikievarin asukkaista 
koostuvan ryhmän jäsenet itse, perus-
tuen mm. heidän omaan tahtoonsa ja 
mielenkiinnonkohteisiinsa. 

Tuon torstain aikana kuusi yhteisöta-
lon asukasta valmistivat yhdessä itsel-
leen päivällisen, jonka Menu oli kinkku- 
ja tonnikalapizza, sekä juomana mehua 
ja kahvia. Kun osa asukkaista alkoi piz-
zan tekoon, loput ei niin leipomishom-
mista innostuneet, lähtivät päiväkäve-
lylle tutustumaan Joensuun Kotikievarin 
ympäristöön. Tuo kävelyhetki oli oivaa 
tutustumisaikaa asukkaille ja opiskelija 
Sanna Rantaselle. Keskusteluissa vi-
lisi niin ajankohtaiset aiheet, kuin kunkin 
kävelijän menneet ja nykyiset elämänti-
lanteet. Itse tuolla kävelyllä mukana ol-
leena voin ainakin sanoa, että sydämen 
sykkeen lisäksi nousi myös mieliala. 

Loput ryhmäläiset ja opiskelijat 
Minna Rikkonen sekä Mervi Tahva-
nainen jäivät Kotikievarin tiloihin pizzan 
tekoon, pohjia leipomaan ja niitä täyt-
tämään. 

Kun KävelylenKKiläiset saa-
puivat takaisin Kotikievarille, oli heillä 
edessä vielä salimestarin hommat eli 
pöydän kattaus ja kahvin keitto. Lopul-
ta, kun ruoka oli yhteisesti saatu tehtyä, 
se luonnollisesti myös yhdessä syötiin. 
Ruokailun ajaksi oli toivottu pientä tie-
tovisaa, jossa aivojaan pääsi jumppaa-
maan ajankohtaisilla asioilla.

Kaiken kaikkiaan tunnelmia paikalta 

kuulostelleena ryhmän henki oli lämmin 
ja avoin. Keskustelut kirmailivat aihees-
ta toiseen ja jokainen sai osallistua ja 
toimia ryhmän tavoitteiden eteen oma-
na itsenään. Tunnelma oli pysäyttävä, 
ihmiset ihania ja ruoka herkullista. Tätä 
mm. kuvaa hyvin erään ryhmäläisen 
kommentti:

”Yleensä vieraat tulevat jouluna, 
mutta te tulitte jo nyt!”

Kiitokset siis kokeille ja salimesta-
reille. ¶

Teksti ja kuvat: Sanna Rantanen

*Opiskelijat Minna Rikkonen, Mer-
vi Tahvanainen ja Sanna Rantanen 
opiskelevat toimintaterapeuteiksi 
Joensuun Tikkarinteellä, ”pilotti-
ryhmässä”. Koulutus on erikseen 
järjestetty vastaamaan Itä-Suomen 
toimintaterapeuttien työvoimapu-
laan, jossa pääosin fysioterapeut-
teja ja sosionomeja koulutetaan 
toimintaterapeutiksi.
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unnistamme paineemme ja 
stressimme niin ns.kuntoutujina, 
ammattilaisina kuin omaisina-
kin täysivaltaisina kansalaisina. 

Ristiriidat ja ongelmatilanteet ovat voi-
tettavia. On löydettävä rikastuttavat 
vaihtoehdot. Vaihtoehdot rikastuttavat 
aktiivisin selviytymistaidoin. Tukiver-
kosto mahdollistaa tavoitteiden to-
teuttamisen. Yhteistyö on kuulemista. 
Viestintä edellyttää kansalaissivistyksen 
avoimuuden ehdotonta kunnioittamis-
ta. Tasa-arvoisuus on kansalaisoikeus. 
Yhteiskunnassa omaehtoinen koulutus, 
asuminen ja työ kuuuluvat kaikille ihmi-
sille.

Prospect-koulutusohjelman kan-
tavana ajatuksena on murtaa sosiaali-
sen eristämisen, rajoitusten ja syrjinnän 
noidankehä. Kuuleminen on oikeaa tie-
toisuutta. On oikeus omaan elämään. 
Keskustelu on myönteistä ajattelua. 
Tuki, tieto ja toiminta mahdollistuvat 
vain avoimesta vuorovaikutuksen oi-
keutuksesta. ”Nyt on sinun vuorosi vai-
kuttaaa minuun tulemattasi keskeyte-
tyksi. Sitten on minun vuoroni vaikuttaa 
sinuun tulemattani keskeytetyksi.” Ilma-
piirin on oltava kansalaisia kunnioittava. 
Kohtaamme tarpeemme ja tunteemme. 
Kunnioitamme kulttuuritaustaamme 
ja persoonallisuuttamme. Kulttuurinen 
vuorovaiktus voimaannuttaa. Taitomme 
on kykyä, harjaantumista, pätemistä, 

selviytymistä, tietotaitoa, pätevyyttä, ti-
lannetajua. Elämänlaatua eheästä itse-
tunnosta. Eristäminen, syrjäyttäminen 
ja leimaaminen ovat väkivaltaista mie-
livaltaisuutta. On luotava koulutusväyliä 
rikastuttavalle vuorovaikutukselle.

EUFAMIn koulutusohjelma on toimi-
nut yhteistyökumppanuutena vuodesta 
1998 alkaen. Prospect torjuu muodolli-
set kurssitukset. Painotus on subjektiivi-
sessa tietämyksessä, omakohtaisessa 
vuorovaikutuksellisessa jakamisessa. 
Kyvyt ja osaaminen yksilöinä on oike-
us ottaa käyttöön. Avoimuus oikeuttaa 
keskustelun. Muodolliset, alistavat kou-
lutusohjelmat tulee jodonmukaisesti 
torjua. Prospect toimii keskusteluina 
paikallisten kansalaisten tarpeiden mu-
kaisesti. Rohkaisemme keskinäiseen 
ymmärtämykseen ja halukkuuteen hen-
kilökohtaiseen muutokseen. Lisäämme 
itseluottamustamme ja itsetuntoamme. 
Rakennamme arkielämämme tukiver-
kostoamme. Prospect toimii koko Eu-
roopan laajuisesti.

opimme aKtiiviset selviytymis-
taitomme itsearviointiharjoituksin, 
tunnistamme paineitamme ja stressiäm-
me. Opimme elämänkaarisuunnitelmin. 
Minä osaan! Näemme itsemme myön-
teisessä valossa. Mitä olen oppinut. 
Kannustamme jakamaan johtopäätök-
siämme. Mikä on tärkein asia? Stressi 

voi auttaa meitä pysymään valppaina. 
Vuorovaikutus! Yksityiskohtaisesti sel-
vitämme tapahtumiset. Itsearviontihar-
joituksina teemme yhteenvetoja. An-
namme mahdollisuuden kokemusten 
käsittelyyn. Ymmärämme sosiaalisen 
vuorovaikutuksen merkityksen. Haem-
me tukea ystäviltä. Huolehdimme itses-
tämme viettämällä aikaa ystäviemme 
kanssa. Varaamme aikaa itsellemme. 
Sopivien rakenteiden puitteissa saam-
me elämällemme voimavaraisuuden 
oikeutuksen. Arvioimme prosessimme 
suunnittelua ja toteutusta. Noudatam-
me terveellisä, tasapainoisia elämän-
tapoja kunnioittavassa ympäristössä. 
Suru on rakkauden vahvin osoitus. Saa 
pohtia rauhassa. Arvostamme rehelli-
syyttä, ymmärtäväisyyttä ja avoimuutta. 
Varmistamme, että torjumme eristämi-
semme ja riippuvuutemme. Tärkeää on 
oppia sanomaan ei. Pohdimme omaa 
merkitystämme. Tunnistamme oman 
sosiaalisen tukiverkostomme.

Voimavaraisina kansalaisina täysival-
taltaistamme elämänkaarisuunnitel-
mimme absoluuttisen ja autenttisen 
oikeutuksen. Isoja virheitä ei ole pakko 
tehdä. ¶

Raimo Ruttonen

Prospect
Prospect on European Federation of Family Asoociatons of People with Mantal Illness’in koulutushanke. 

Koulutusohjelmaan kuuluu kansalaisuus voimavarana, uusi näkemys jaetuista ja jaettavista hetkistä. 
Menemme ja valloitamme vapauden. Kansalaisuus ja vapaus ovat terapeuttisia ihmisille.

ohjois-Karjalassa ja sen reuna-
alueilla vapaaehtoista mielenter-
veystyötä tekevän ja paikallisten 
mielenterveysyhdistysten yhteis-
työtiiminä toimivan Itäinen tiimi 

ry:n Vertainen vastassa –projekti (lyhy-
emmin Verkkari) on ollut käynnissä jo 
keväästä 2008. Projektin tarkoituksena 
on luoda alueellinen Vertainen vastas-
sa -toimintamalli sairaalasta palaavien 
kuntoutujien uudelleen sairastumisen 

estämiseksi nimenomaan vertaistuki-
toiminnan avulla.

Edunvalvontatyön osaprojekti
Tähän projektiin kuuluu itsenäisenä 
osiona edunvalvontatyön osaprojek-
ti. Tämän osaprojektin yhtenä osana 
on ollut jokaiselle mielenterveysyhdis-
tykselle lähetetty lomakekysely, jois-
ta saadut vastaukset on analysoitu 

pääasiallisesti kuvailevan tilastotieteen 
menetelmien avulla. Tällä hetkellä on 
tutkittu vajaa neljännes Itäinen tiimi ry:n 
alueella toimivista jäsenyhdistyksistä 
ja jatkoa on luvassa. Tiiviisti sanottuna 
tässä tutkimuksessa on haluttu saada 
selville kuntoutujien kokemuksia ja nä-
kemyksiä mielenterveyspalveluiden laa-
dusta, saatavuudesta ja käyttäjien ko-
kemuksia niistä, vastaajien näkemyksiä 
hoitotakuusta ja sen toteutumisesta 

Mahdollisuus vaikuttaa
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Aika  21.12. – 26.12.2010 

Paikka  Hyvärilän matkailukeskus, Lomatie 12, 75500 Nurmes.

Hinta  Omavastuuosuus lomasta on 110  € / 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

  Kaisaniemenkatu 3 A 7, 00100 HELSINKI

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

  Sähköposti: perhelomat@perhelomat.fi  

  Lomakkeen voi tulostaa myös suoraan internetistä (pdf-tiedosto) osoitteesta: http://www.perhelomat.fi/ht 
  docs/julkinen/perhelomat_lomake.pdf

  Koneellasi pitää olla asennettuna Acrobat Reader lukuohjelma.

Lomatukihakemukset lähetetään pe 20.11.2009 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

ITÄINEN TIIMI RY:N JOULULOMA HYVÄRILÄN MATKAILUKESKUKSESSA 
5 vrk 21.12.–26.12.2010

Itäinen tiimi ry tarjoaa Perhelomat ry:n tuettua joululomaa

sekä oman mielenterveysyhdistyksen 
merkityksestä kuntoutumisen edistäjä-
nä esim. vertaistuen näkökulmasta.

Tilastollinen tutkimus
Tilastollinen tutkimus ei koskaan ole it-
setarkoitus, vaan sen tehtävänä uuden 
informaation saaminen, jonka avulla 
voidaan paremmin kehittää, suunnata 
ja ohjata toimintaa. Ajatuksena on siis 
se, että sekä paikalliset mielenterveys-
yhdistykset että Itäinen tiimi mielenter-
veysyhdistyksiä palvelevana työrukka-
sena pystyisi paremmin vastaamaan 
kuntoutujien tarpeisiin haastavalla kun-
toutumisen polulla. Eräs tapa yhdis-
tystasolla hyödyntää tutkimusta on se, 
että sen avulla voidaan kommunikoida 
kunnallisen palveluntarjoajan suuntaan 
näyttämällä se, mikä palveluissa toimii 
ja missä on vielä kehittämisen varaa 

sekä miksi juuri meidän oma yhdistys 
on tarpeellinen kunnassa. Näin ollen 
jokaiselle jäsenyhdistyksen kuntoutu-
jalle tarjoutuu mahdollisuus vaikuttaa 
sekä omaan että ennen kaikkea yhtei-
sen hyvän toteutumiseen. Tutkimuksen 
toteuttamisen myötä kutsutaan kaikkia 
jäseniä yhteiseen työhön, ainakin sen 
kuuluisan piirun verran paremman yh-
teiskunnan toteuttamiseen. ¶

Tero Paasu
atk-työntekijä
Itäinen tiimi ry
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ITÄINEN TIIMI RY:N JÄSENYHDISTYSTEN YHTEYSTIEDOT
Itäinen tiimi ry, Rantakatu 26 B, 5. krs, 80100 JOENSUU, puh: 0400 810 656, email: posti@itainentiimi.fi

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

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

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

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

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

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

Lieksan Mielenterveysyhdistys ry
Pj. Arja Kärkkäinen
0400 718 676

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

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

Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry
Pj. Mika Kasurinen
050 5010 202

hemilika@luukku.com
Toiminnanjohtaja Raimo Matikainen
050 331 0763
raimo.matikainen@kolumbus.fi
Käpäläpolku 4
80230 JOENSUU
(013) 316 388
www.nettikievari@hotmail.com
www.p-kmielenterveydentuki.net

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

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

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

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

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

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

Varkauden Seudun Mielenterveysväki ry
Pj. Harri Kotikangas
050 344 7682
Toiminnanohjaaja Tuula Savolainen
050 412 5113
Mielitupa
Rajakatu 3 as. 1
78200 VARKAUS
mieli.tupa@pp.inet.fi
www.webbisivu.com/mielitupa

Ylä-Karjalan Mielenterveysyhdistys ry 
Nurmes 
Pj. Kaija Kejonen
Salmenkatu 1 B 12
75500 NURMES
040 725 3684
Kuntoutumis- ja päiväkeskus
Nurmeksenkatu 16
75500 NURMES

Kannatusjäsenet:

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

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

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

Lisäksi yhteistyössä:

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

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

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

Kuopion Mielenterveystuki ry
Koljonniemenkatu 2, 2. krs 
70100 KUOPIO 
040 733 1713 
Kuopionmt.tuki@co.inet.fi 
www.kuopionmt-tuki.com
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Kiteen puhoKsessa KoiviKon 
maatilan alueella yhdestä rivitalosta 
kantautuvat remontin äänet. Remon-
tin valmistuttua kesällä 2011 talo tulee 
tarjoamaan kodin 18 asukkaalle itse-
näisissä pienasunnoissa tai solutuki-
asunnoissa sekä viihtyisät ja toimivat 
yhteiset harraste- sekä saunatilat. Re-
montin ensimmäinen vaihe valmistuu 
marraskuun 2010 loppuun mennessä, 
jolloin talo on valmis vastaanottamaan 
seitsemän ensimmäistä asukasta. 

Koivikon Tukikodit Oy:n eli Koivarin 
moni ammatillinen mielenterveystyöhön 

erikoistunut työryhmä tarjoaa tuettua 
kuntouttavaa asumisvalmennusta sekä 
toiminnallista kuntoutusta mielenter-
veys- ja päihdekuntoutujille. Koivari on 
suunnattu pääsääntöisesti 18 – 35 vuo-
tiaille nuorille aikuisille.

Tavoitteena on psyykkisen hyvinvoin-
nin, elämänlaadun ja elämänhallinnan 
lisääntyminen. Tuemme realististen tu-
levaisuudensuunnitelmien toteutumista 
esimerkiksi opiskelussa tai työelämäs-
sä sekä selviytymistä itsenäisesti arjen 
toiminnoista. Viihtyisä yhteisö antaa 
turvallisen elinympäristön sekä vertais-
tuen. Perhetyö ja perhekeskeisyys ovat 
osana toimintaperiaatteitamme tuke-
massa nuoren itsenäistymistä. 

Koivikon alueella toimivat Pohjois – Kar-
jalan ammattiopisto, yksityinen maatila, 
Suomen Hevostaitokeskus Oy sekä 
kesäisin Puhoksen puutarha. Toimintaa 
halutaankin pohjata ns. ”Green Care”-
toimintamalliin. Ideana on hyödyntää 
maaseutua ja luontoa sosiaali- terve-
ys- ja kasvatuspalvelujen tuottamises-
sa. Toiminnassa pyritään kehittämään 
ihmisten sekä henkistä että fyysistä 
hyvinvointia maaseutuympäristön, kas-

vien, eläinten ja arkirutiinien avulla. Ar-
vostamme kestävää kehitystä, ekologi-
suuden, sosiaalisen, kulttuurisen sekä 
taloudellisuuden osa-alueilla.

Koivarin tiloissa toimii myös Toimin-
takeskus Päiväri. Päivärin ovet ovat 
avoinna arkisin klo 9.00 – 15.00. Päi-
värin viikko-ohjelmaan sisältyvät ohjatut 
monipuoliset ryhmätoiminnat, erilaiset 
terapeuttiset menetelmät mm. luovat 
toiminnot, musiikki ja liikunta sekä yh-
dessä tekemisen riemu.

Tervetuloa tutustumaan Koivariin! ¶

Koivikon Tukikodit Oy 
Koivikontie 6 
82430 Puhos 
puh. 040 1545479 
tukikodit@koivari.fi

Tervetuloa tutustumaan Koivariin!

Lisätietoja
Tukikodin johtaja / sairaanhoitaja

Kirsi Nenonen

puh. 044 0312740

kirsi.nenonen@koivari.fi
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aikka ihmiskeho syntyy 
hetkessä kokonaan, 
ihmissydämen ja mi-
nuuden syntymä on 
jatkuva prosessi. Se 

syntyy jokaisessa elämänko-
kemuksessa, jokaisessa koh-
taamisessa. Voidaan puhua 
minuuttamme rikastuttavan 
kohtaamisen ihmeestä.

Mutta toisaalta jokapäiväi-
nen ja kiireinen elämänrytmim-
me on täynnä epäkohtaami-
sia, ohituksia ja pinnallisuutta.

Tänä päivänä on kansalai-
sille sosiaalisessa mediassa 
on keskustelupalstoja, chattiä, 
facebookkeja, joissa voidaan 
kohdata kanssaihmisiä nimel-
lä tai nimettöminä. Toisaalta 
kuulutetaan yhteisöllisyyden 
perään jopa valtakunnallisten 
päättäjien puheissa.

Näitä molempia kohtaa-
misareenoita tarvitaan eivätkä 
ne ole toinen toistaan poissul-
kevia. Kuitenkin meidän jokai-
sen olisi hyvä joskus pohtia, 
kuinka kohtaan toisen ihmi-
sen, kuinka aidosti olen läsnä 
näissä kohtaamisen hetkissä.

Kun ihmisiltä Kysytään, 
mikä heille on elämässä tär-
keätä, usein ensimmäinen 
asia, jonka he mainitsevat, on 
toiset ihmiset. Perhe, läheiset, 
ystävät. Yhteen kuulumisessa 
on jotain itsessään arvokasta ja palkit-
sevaa. Parhaasta illallisesta, taidenau-
tinnosta, luonnon kauneudesta tulee 
täydellinen, vasta kun kokemuksen voi 
jakaa jonkun toisen kanssa.

Kohtaaminen on vuorovaikutusta, 
toisen ihmisen kohtaamista, jossa inte-
raktioon vaikuttaa muun muassa eläy-
tymiskykymme, tilanneherkkyytemme 
ja toisen ihmisen kokemistavan ym-
märtäminen. Mm. dialogifilosofiassa on 
pohdittu kohtaamisen olemusta. Levi-
nasin (1996) mukaan kohtaaminen on 
”hyppy äärettömyyteen”, jonka jälkeen  
ihminen kokee sisäisen maailmansa 

uudenlaisina merkityksinä. Kohtaami-
nen on minuuden uudenlaista löytämis-
tä toisen ihmisen hyväksynnän kautta. 
Martin Buberin mukaan toisen ihmi-
sen ainutkertainen kohtaaminen tar-
koittaa sellaista yhteyttä kohdattavaan, 
jossa olemme kohtaamisen virrassa 
koko olemuksellamme.

Aito kohtaaminen on vaativaa, koska 
se edellyttää pysähtymistä ja läsnä ole-
mista nykyhetkessä, tässä ja nyt. Että 
kohtaajassa on riittävästi rauhallisuutta, 
jotta hän suostuu olemaan pyrkimättä 
erityisesti mihinkään päämäärään. Kun 

pyrkiminen lakkaa, kuunte-
leminen alkaa. Silloin toinen 
kokee, että olen läsnä juuri 
häntä varten ja hetkenkin 
kohtaamisella voi olla suuri 
merkitys ihmisen elämässä.

on olemassa ihmisiä, 
jotka ovat aidosti kiinnostu-
neita toisista ihmisistä. Heil-
le elämän mieli ja merkitys 
on ihmisen kohtaamissa. 
He saavat toiset tuntemaan, 
että ollaan kuin yhteisellä 
matkalla tässä elämässä.

Valitettavasti meiltä matka-
laisilta kovin helposti unoh-
tuu, että matkaa tekemäs-
sä on muitakin kuin me itse. 
Omaa etuaan ajava pilaa 
muiden matkan. Heikom-
mat voivat jäädä matkan 
varrelle. Mihin joudumme 
ilman niitä ihmisiä, jotka pi-
tävät huolta siitä, että kaikki 

pääsevät mukaan matkalle?

Voisiko meistä kaikista kasvaa näitä 
toisista huolta pitäviä ihmisiä? Voisim-
meko sitoutua yhteiseen hyvään? Voiko 
aito yhteisöllisyys toteutua tänään, huo-
menna ja tulevina aikoina? ¶

Marjatta Heikkilä 
Toiminnanjohtaja 
Kotikartanoyhdistys ry

Kuva: Stock.XCHNG

vai kohtaammeko
Kohtaammeko

”Tullakseen ihmiseksi 
ihminen tarvitsee 
toista ihmistä”. 
Jotenkin tähän tapaan 
runoili Tommy 
Taberman.
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ielenterveyden keskusliitto on 
lanseerannut puhuttelevan, 
hopeisen surukorun, joka 
sopii nykypäivään. Sen avulla 
voi osoittaa suruaan ympä-

ristölle ja se sopii koruksi hautajaisiin. 
Surukorun on ideoinut Maarit Gockel 
ja se perustuu Meksikon muinaisten 
mayojen surusta kertovaan merkkiin.

Symboleilla ja seremonioilla on suuri 
merkitys kuoleman jälkeen surun voit-
tamisessa. Mustan värin ja tummien 
sävyjen käyttö esimerkiksi hautajaisis-
sa on säilynyt, mutta monien suruajan 
symbolien, kuten hunnun, surunapin tai 
surunauhan käyttöä on huomattavasti 
vähennetty.

– Surun näyttäminen on luonnollis-
ta. Aikoinaan vietettiin jopa suruvuosia. 
Epäilen yhden syyn surun kohdannei-
den pitkiinkin töistä poissaoloihin ole-
van sen, että sureva kokee, että hänen 
tulisi heti jaksaa työelämässä käyttäytyä 
kuten ennenkin ja olla yhtä tehokas, jol-
loin helpommaksi voidaan kokea kotiin 
jääminen. Surun näyttäminen voisi hel-
pottaa normaaliin elämään palaamista, 
Maarit Gockel sanoo.

– Idea sai alkunsa lukiessani edes-
menneen mieheni kirjoittamaa kirjaa 
hieroglyfien tulkinnasta. Mieheni oli 
tulkinnut lyyhistyneen hahmon merkit-
sevän surua. Kun oma puolisoni kuoli 
vuonna 2005, niin käyttäessäni muu-

tenkin usein tummia vaat-
teita työelämässä, olisin 
kaivannut jotain pientä 
merkkiä osoittamaan 
työympäristössä, että 
jaksamiseni ei ole ihan 
normaali. Menetystäni en 
vieraille halunnut selitellä 
enkä muutenkaan jak-
sanut töissä siitä puhua. 
Suruhunnut olisivat tun-
tuneet antiikkisilta, mutta 
surua symbolisoivaa ko-
rua olisin mielelläni kan-
tanut. Kun tällaista korua 
ei ollut markkinoilla, niin 
päätin sellaisen kehittää 
ja ohjata voiton surua 
kohdanneiden henkilöi-
den tukemiseen, Maarit Gockel kertoo.

Korun tuotto osoitetaan Mie-
lenterveyden keskusliiton kautta surua 
ja menetyksiä kokeneiden henkilöiden 
tukemiseen ja keskinäiseen vertais-
tukeen. Surukorun hinta on 25 euroa. 
Tilaukset: maie.puusaar@mtkl.fi

Lisätietoja:

Inkeri Aalto 
viestintäjohtaja 
Mielenterveyden keskusliitto 
puh. 0500 477 839

Surukorulla voi 
näyttää suruaan

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

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

Kouluttaja
Riitta Korhonen
010 680 6628 / 050 550 5944

Välittämällä TyöElämään
Kimmo Vartiainen
010 680 6618 / 050 361 1898
Marja Vatjus
010 680 6611 / 050 431 4424
Henry Pyykönen
010 680 6625 / 050 387 7621

Kriisikeskus
Leila Friis
010 680 6622 / 050 370 5371

Tekstiili
Anne Komulainen
010 680 6615 / 050 443 5410

It-kammari
Jyrki Leppä
010 680 6616 / 050 372 1039

Puu ja kehystys
Petri Sokkanen
010 680 6614 / 050 383 2808

Yksilövalmentaja
Raija Piipponen
010 680 6613 / 050 441 6270

Ruoka- ja puhtaanapitopalvelut
Terhi Ilvonen
010 680 6617 / 050 527 2526

Helinä
Tuija Mustonen
010 680 6626 / 050 387 7715

Mielenterveyden keskusliitto ry on 
mielenterveyspotilaiden ja -kun-
toutujien sekä heidän läheistensä 
itsenäinen kansalaisjärjestö. Siihen 
kuuluu 190 jäsenyhdistystä eri puo-
lilla Suomea ja niiden kautta yli 22 
000 henkilöjäsentä. Mielentervey-
den keskusliitto on Euroopan suurin 
mielenterveysalan kansalaisjärjestö. 
www.mtkl.fi

Mielenterveyden keskusliiton toi-
minnan päärahoittaja on Raha-au-
tomaattiyhdistys. Lisätietoja: www.
ray.fi
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ääasiallinen ohjelmasisältö koos-
tuu henkistä hyvinvointia edistä-
vän toiminnan esille tuomisesta 
alati muuttuvassa toimintaym-
päristössä.

- AVOIN TV on internetissä näkyvä yh-
teisö- ja kansalaistelevisio, joka esittää 
kansalaisjärjestöjen ja niissä toimivien 
henkilöiden elämästä ja arjesta kertovaa 
tuotantoa. Lähtökohtaisena ideologiana 
on välittää aiemmin julkaisemattomia tai 
vähälle huomiolle jääneitä kansalaisnä-
kökulmia laajempaan tietoisuuteen, va-
lottaa projektipäälikkö Petri Kokko.

AVOIN TV:n katsojat voivat lähettää 
omia henkisestä hyvinvoinnista kertovia 
julkaisuedellytykset täyttäviä videoitaan 
julkaistavaksi AVOIN TV:n ohjelmavir-
rassa.

Ohjelmasisällön kasvaessa ohjelma-
kaistojen lukumäärä lisääntyy.

AVOIN TV:n Facebook fanisivuilla 
on seurattavana Facebook yhteisön jul-
kista keskustelua videoiden sisällöstä. 
Twitterin kautta välittyy tieto palvelussa 
julkaistuista uusista videoista.

avoin tv on osa VÄLKE ry.n hallin-
noimaa RAY:n rahoittamaa TOUHU-yh-
teyskeskus hanketta, jonka tavoitteena 
on verkostoida järjestöjä uudenlaiseen 
kansalaistoimintaan kehittyvän teknolo-
gian hyödyntämisen kautta.

AVOIN TV:n tekniikka perustuu Me-
diakaista Oy:n toimittamaan nettitelevi-
sioratkaisuun.

- AVOIN TV on päänavaus koetellun 
julkaisujärjestelmämme vuokraamises-
ta muille toimijoille, kertoo Mediakaista 
Oy:n toimitusjohtaja Seppo Puikko. 
Mediakaista Oy:n oma nettitelevisio 
Mediakaista.tv on toiminut vuodesta 
2006 lähtien. ¶

AVOIN TV aloitti lähetystoimintansa
Yhteisö- ja kansalaistelevisio

Outokummun mielenterveysyhdistys VÄLKE RY:n internet-tv toiminnassa siirryttiin 
huhtikuussa 2010 uudelle tasolle. Tällöin aloitti toimintansa internetissä näkyvä 
yhteisö- ja kansalaistelevisio AVOIN TV

Alkuvaiheessa ohjelmia lähetetään seuraavilla lähetyskaistoilla:

avoin luuppi kaista esittää mielenkiintoisia näkökulmia erilaisten haastat-
teluiden kautta.

Karjalasta Kajahtaa kaistalla on katsottavana pääasiassa itä-suoma-
laista elämänmenoa Pohjois-Karjalasta, paikallisen kansalaistoiminnan näkö-
kulmasta katsottuna.

mtKl (Mielenterveyden keskusliitto) kaistalla on katsottavana videoita 
MTKL:n ja sen jäsenyhdistysten sekä yksittäisten henkilöiden toiminnasta.
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aloitin työt välKKeellä elokuun 
puolessa välissä. Touhu Tv:n tehtävät 
ovat olleet mielenkiintoisia vaikkakin 
videon editointi työt ovat olleet minulle 
täysin tuntemattomia, mutta pikku hil-
jaa olen päässyt oppimaan editoinnin 
saloja. Toimenkuvaani kuuluu myös 
videokuvausta, valokuvausta ja tieto-
koneen käytön opastusta sekä muita 
tietokonetöitä.

Olen ollut mukana mielenterveys-
toiminnassa vuodesta 1999 lähtien niin 
työntekijänä kuin yhdistystoiminnassa. 

Olen käytännössä saanut huomata, 
kuinka paljon työtä saa tehdä, jos halu-
aa kehittää tai esim. kerätä varoja mie-
lenterveystyön tukemiselle.

Olen naimisissa ja meillä on kaksi poi-
kaa ja me asumme Outokummussa. 
Vapaa ajalla valokuvaan ja teen erilaisia 
media alan töitä.

”Talvea ja Joulua odotellen, hangen na-
tinaa kaivaten. Valoja kirkkaita pimey-
teen, ajatuksia muistoja menneen” ¶

Minä

MTKL:n poimintoja:

ielenterveyden keskusliitto on 
huolissaan edunvalvonnassa 
olevien mielenterveyspotilai-
den ja -kuntoutujien asemas-

ta ja heidän etujensa valvonnasta, sillä 
järjestelmä ei toimi asiakkaan parhaak-
si. Joskus kuntoutujan asioita hoitava ei 
ole edes tätä tavannut ja hoitaa käytän-
nössä vain välttämättömät raha-asiat 
vaikka edunvalvojan tehtäviin kuuluu 
paljon muutakin. Edunvalvoja ei saa 
esimerkiksi estää päämiestään toteut-
tamasta toiveitaan, jos päämiehellä on 
siihen varaa.

Edunvalvontapalvelut ovat entises-
tään huonontuneet sen jälkeen, kun 
ne ovat vuoden 2009 alusta lukien siir-
tyneet valtiolle oikeusaputoimistojen 
yhteyteen. Välimatka edunvalvontatoi-
mistoon saattaa olla pitkä, vastaanotto-
aikoja ei ole riittävästi ja edunvalvoja on 
vaikeasti tavoitettavissa.  Kaikki edun-
valvonnassa olevat eivät ole edes ta-
vanneet edunvalvojaansa eikä heillä ole 
selkeää kuvaa omasta taloudellisesta 
tilanteestaan. 

Tarvitaan pikaisesti lisää koulutettuja 
edunvalvojia, jotta heillä on mahdolli-
suus tavata asiakastaan, perehtyä hä-
nen tilanteeseensa ja auttaa häntä niis-
sä asioissa, joihin edunvalvojan tehtävä 
on tarkoitettu.

Asiakkaan tapaaminen on 
välttämätöntä

Edunvalvonnan tarkoituksena on val-
voa sellaisen henkilön etua ja oikeutta, 
joka esim. sairauden vuoksi ei voi itse 
pitää huolta taloudellisista asioistaan. 
Toimivan edunvalvontasuhteen edelly-
tyksenä on paitsi koulutettu, ammat-
titaitoinen edunvalvoja myös se, että 
edunvalvojalla on ymmärrystä mielen-
terveysongelmista kärsivän henkilön 
kohtaamisesta. Vähimmäisedellytys on, 
että edunvalvoja on henkilökohtaises-
ti tavannut päämiehensä ja on perillä 
päämiehensä kokonaistilanteesta.

Toimiva edunvalvontasuhde edel-
lyttää lisäksi, että edunvalvoja tehtävis-
sään kuuluvassa asiassa päätöstä teh-
dessään kuulee päämiestään ja tämän 
mielipidettä, mikäli asia on päämiehelle 
tärkeä ja kuuleminen voi tapahtua han-
kaluudetta. 

Holhoustoimilain mukaan edunval-
vojan tulee huolehtia siitä, että pää-
miehelle järjestetään hoito, huolenpito 
ja kuntoutus, mikäli huollon tarve on 
olemassa. Käytännössä tämä on jäänyt 
lähes kuolleeksi kirjaimeksi ja edunval-
vojat huolehtivat pääasiassa vain pää-
miestensä taloudelliset asiat.

Mielenterveyden keskusliiton liit-
tovaltuusto kokoontui Helsingissä 
11.9.2010.

Liittovaltuusto: Nykyinen edunvalvontajärjestelmä voi jopa 
estää mielenterveyspotilaan kuntoutumista

Pentti Poutiainen, projektityöntekijä

Kuntoutuskurssit

Mielenterveyden keskusliitto järjestää 
vuosittain kymmeniä kuntoutuskurs-
seja Kelan ja Raha-automaattiyhdis-
tyksen rahoituksella. 

RAY:n rahoittamat kuntoutus-
kurssit on tarkoitettu ensisijaisesti 
pysyvällä eläkkeellä oleville mielen-
terveyskuntoutujille.

Kelan harkinnanvaraisena kuntou-
tuksena järjestettävät kuntoutuskurs-
sit on suunnattu työssä, työttömänä, 
sairaslomalla, kuntoutustuella, opis-
keleville tai työelämän ulkopuolella 
oleville mielenterveyskuntoutujille.

Kelan vaikeavammaisten kuntou-
tus on tarkoitettu mielenterveyskun-
toutujille, jotka saavat vähintään ko-
rotettua eläkettä saavan hoitotukea 
tai 16- vuotta täyttäneen vammais-
tukea. Kuntoutuksen täytyy perustua 
kuntoutussuunnitelmaan.

lisää tietoa http://www.mtkl.fi/
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Hjuumor

varapääjohtaja uskotul-
leen: ”Pomolla ja minulla ei milloinkaan 
ole erimielisyyksiä. Hän kulkee omaa 
tietään ja minä hänen.”

ohimennen kuultua: ”Väität siis, 
että käsi on silmää nopeampi? Minä en 
usko, ennen kuin näen.

Kun vaimo ei puhu eikä pukahda, 
hän yrittää kukaties sanoa jotakin.

eräs veljeni ystävistä sai suuren 
perinnön ja päätti ostaa auton. Veljeni, 
joka oli suosittanut uutta mallia, pettyi 
nähdessään ystävänsä muutamaa päi-
vää myöhemmin käytetyn Jaguarin ra-
tissa.

”Mikset ostanut uutta autoa, niin 
että kaikki olisivat nähneet sinun rikas-
tuneen?” hän kysyi.

”Ostin vanhan, koska kaikki silloin 
luulevat, että minulla on aina ollut ra-
haa”, vastasi ystävä.

Baarissa: ”Hän on niin luulotau-
tinen, ettei osaisi käydä Kuolleellame-
relläkään ihmettelemättä, mihin se on 
kuollut.”

toimistovirKailija toiselle: 
”Psykiatrini väittää, että pelkään me-
nestystä, mutta ettei minulla ole syytä 
huoleen.”

äiti jutteli nelitoistavuotiaansa kanssa 
tämän ensimmäisestä tyttöystävästä. 
”Mistä hän sinussa pitää?” äiti kysyi.

”Tietäähän sen kysymättäkin”, vas-
tasi poika. ”Siitä, että olen komea, 
hauska, nokkela, lahjakas ja hyvä tans-
simaan.”

”Mistä sinä pidät hänessä?”
”Siitä, että hän pitää minua komea-

na, hauskana, nokkelana...”

mies nurisi vaimonsa Italian-matkas-
ta: ”Hän teki kotona kolme viikkoa os-
toksia valmistautuessaan kahden viikon 
ostosmatkalle Italiaan.”

autoilija pysäyttää ajokkinsa 
jalkakäytävän vieressä olevaan tyhjään 
paikkaan. ”Vihdoinkin pysäköintipaik-
ka! Nyt otamme selvää, mikä kaupunki 
tämä on.”

tunnollinen Matias tekee 
muuttoa vuokra-asunnosta palveluko-
tiin. Viime töikseen hän marssii eläin-
kauppaan ja sanoo:

- Tarvitsisin tuhat ludetta.
- Mihin ihmeessä, kysyy myyjä häm-

mästyneenä.
- Vuokrasopimuksessa lukee, että 

asunto on jätettävä täsmälleen saman-
laiseen kuntoon kuin muuttaessani sii-
hen.

miKä ero on koulutetulla ihmisellä ja 
fiksulla ihmisellä?

- Koulutettu tietää, ettei hänen kan-
nata uskoa kuin puolet siitä, mitä hä-
nelle kerrotaan. Fiksu taas tietää, kumpi 
puoli kannattaa uskoa.

villen isän epäillään polttaneen 
tahallaan talonsa, jotta olisi saanut va-
kuutusrahat. Koulussa opettaja kysyy 
Villeltä:

- Miksi keisari Neroa on sanottu hul-
luksi? Ville miettii hetken ja löytää sitten 
vastauksen:

- Kun se poltti Rooman, vaikka sil-
loin ei ollut vielä vakuutusyhtiöitä.

mummun vierailu luonamme oli lo-
pussa ja lähdimme viisivuotiaan Leenan 
kanssa saattamaan häntä lentokentäl-
le.

Kun kone nousi ilmaan ja katosi pil-
viin, kyynelet herahtivat Leenan silmiin 
ja hän kysyi surkeana: ”Äiti, miksei mei-
dän mummu voi asua maan päällä niin 
kuin muutkin ihmiset?”

johtaja alaiselleen: ”Älkää pitäkö 
minua pomona, vaan ystävänä, joka on 
aina oikeassa.”

KirKosta poistuva mies: ”Olipa 
hyvä saarna tänään. Kerrankin tuntui, 
ettei se koskenut minua.”

huoneistoja myytävänä: ”Ai-
van loistava poikamiesboksi! Unelmasi 
on toteutunut, tässä se nyt on! Yksi-
löllisen ylellinen koti poikamiehelle (tai 
poikamiestytölle). Muunnettavissa per-
heasunnoksi, mikäli käy köpelösti.

”menestyvän liikemiehen on 
ehdottomasti pidettävä kiinni etiikasta”, 
sanoi mies ystävälleen. ”Otetaanpa esi-
merkki: vanha asiakas maksoi tänään 
laskunsa sadan markan setelillä. Hänen 
lähtiessään huomasin, että hän oli va-
hingossa antanut minulle kaksi toisiinsa 
tarttunutta seteliä. Siitä tuli heti eettinen 
ongelma: pitäisikö minun kertoa se yh-
tiökumppanilleni?”

Kansanedustajaehdo-
Kas oli juuri päässyt lennokkaan pu-
heen alkuun, kun pieni vauva herkesi 
parkumaan kuulijakunnan keskellä. 
Äiti nousi ja lähti lapsi sylissään ovelle 
päin. Poliitikko älysi, että yksi äänestä-
jä oli livahtamaisillaan karkuun ja huusi: 
”Hyvä rouva, lapsi ei häiritse minua ol-
lenkaan!”

”Ehkä ei”, vastasi nainen jatkaen 
matkaansa, ”mutta te häiritsette lasta!”

panKKivirKailija paikanha-
kijalle: ”Mitä muita edellytyksiä teillä on 
kuin vilpitön rahanrakkaus?”

on esitetty teoria, että jos mies ei pol-
ta, ei juo, ei syö liikaa eikä juokse nais-
ten perässä, hän elää paljon kauemmin. 
Harmi vain ettei sitä voi tietää varmasti 
ennen kuin joku kokeilee sitä. ¶
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Kotikievari
Värtsilänkatu 2
puh. 050 372 5113

Kuntokievari
Käpäläpolku 4
puh. 013 316 388

Jokikievari
Jokikatu 24 (käynti Penttilänkadulta, B-rappu)
puh. 044 550 3133

Soroppi
Torikatu 30
puh. 013 123 132

Kohtaamispaikkoja




