
RÄTINKI 2/2009    1

Rätinki
2/2009 Henkisen hyvinvoinnin lehti

Teema:
Kansalaiskulttuuri



2     RÄTINKI 2/2009 

Visma Services tarjoaa asiakkailleen 
joustavia ja yksilöllisiä taloushallinnon 
ulkoistamispalveluja.

Palvelupakettimme sisältää
•  kirjanpidon ja kustannuslaskennan 
•  reskontrat ja maksatukset 
•  palkanlaskennan 
•  tilinpäätös- ja verosuunnittelun 
•  tilinpäätösennusteet ja tilinpäätösanalyysit 
•  sähköisen taloushallinnon 

Teemuaho - pitävä pohja päätöksillesi

Visma Services Teemuaho Oy 
Siltakatu 20 A 20
80100 Joensuu
Puh: 029 - 0030 305
www.teemuaho.fi Lisätietoja: 

Tea Takkunen puh: 013-1722 514
Marjukka Mustonen puh: 013-1722 520
Nepenmäenkatu 2, 80200 JOENSUU 
kuntoutus@kuntohovi.fi

Kolme Eheään elämään kurssia 10+5 vrk
Henkilöille, jotka sairastavat psyykkisiä ja sosiaalisia tai 
fyysisiä rajoituksia aiheuttavaa mielenterveyden häiriötä. 
Kurssi on tarkoitettu työikäisille henkilöille, jotka ovat työ-
elämässä, palaamassa työhön tai kuntoutustuella.

Kolme Takaisin tasapainoon parikurssia 5+5 vrk
Henkilöille, jotka sairastavat psyykkisiä ja sosiaalisia tai 
fyysisiä rajoituksia aiheuttavaa mielenterveyden häiriötä 
sekä heidän puolisoilleen, tilanteessa, jossa sairastuminen 
on aiheuttanut työkyvyttömyyttä ja parisuhdeongelmia. 
Kuntoutujan tulee olla työikäinen ja hänellä tulee olla 
työelämätavoite.
 

Hakeutuminen
Kuntoutukseen haetaan hoitavan lääkärin kanssa laadit-
tuun kuntoutussuunnitelmaan pohjautuen. 
Kuntoutushakemus ja lääkärin B-lausunto toimitetaan 
Kelan toimistoon.

Katso kurssiajankohdat: 
www.kuntohovi.fi ja www.kela.fi

Kelan kurssit 
mielenterveyskuntoutujille
Joensuun KuntoHovilla 2010

Don GiovanniDon Giovanni
Esitykset:
29.01. klo 19.30 
30.01. klo 19.00
09.02. klo 19.00
10.02. klo 19.00
11.02. klo 19.00
13.02. klo 15.00

Lippuhinnat:
25 euroa
22 euroa / eläk. ja opisk.
20 euroa / S-etuhinta
20 euroa / ryhmät 8-15 hlö

Ryhmämyynti >15 hlöä
0400-289 551
esa.luukkainen@gmail.com

Lipunmyynti: 
Carelicum
Koskikatu 5, Joensuu
013-267 5222
www.lippupalvelu.fi
Tuntia ennen ovelta.

Carelia-sali, Joensuu

Ohjaa: Jari Salokangas. Tuottaa: Joensuun Oopperayhdistys ry
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Lehden toimitus:
Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry
Itäinen tiimi ry 
Kotikartanoyhdistys ry
Omaiset mielenterveystyön tukena
P-K:n yhdistys ry
Välke ry Outokumpu

Työryhmä:
Raimo Matikainen
päätoimittaja
P-K:n Mielenterveydentuki ry

Kari Mattinen
toimitussihteeri
P-K:n Mielenterveydentuki ry

Kaija Sirviö
työryhmän sihteeri
Välke ry

Petri Kokko
työryhmän puheenjohtaja
Välke ry

Anne Ilmakari-Hämäläinen
Itäinen tiimi ry

Jyrki Leppä
Kotikartanoyhdistys ry

Katja Pesonen
Omaiset mielenterveystyön tukena 
P-K:N yhdistys ry

Vuokko Juurisoja

Kati Vallius

Lehti internetissä:
www.ratinki.fi

sähköposti:
nettikievari@hotmail.com

Kansi:
Jyrki Kontkanen

Taitto:
Satu Hynynen
P-K:n Ilmoitusvalmistus Oy

Paino:
PunaMusta Oy Joensuu

Päätoimittajan palsta
Sirkun muistolle

Kiteen Pilke vieraili

Tutustumismatkalla keväisessä
Pariisissa

Paniikki-näytelmä Joensuun
kaupunginteatterissa

Liikuntavastaavien peruskurssi
Liikuntaopistolla

Helppo lähteä – vaikea palata

Avustajana Arto Halosen 
elokuvassa, Positiivisesta 
ajattelusta, runo, oppaita 

Kurkistus kirjahyllyyn
Runo

Tervehdys, elämän matkaajat

Voimaantuminen on 
voimissaan olemista

Yhdistys toimii

Kuulumisia puupajalta

Kotikartanon perinnepäivä

Kotikartanoyhdistyksen
yhteistiedot

Kuinka elokuva meitä 
huijaakaan!

Kotikievarin ja Joensuun
mielenterveyskeskuksen
ryhmän ja ohjaajien yhteistyö

Äijät koolla Kotikievarilla

Hjuumor

Psykiatrista avohoitoa ei saa
sysätä vapaaehtoisten varaan.
Psykiatrisilla potilailla surkeat
liikuntamahdollisuudet.
Moniääniset ryhmä

Lääkäri vastaa
Itäisen tiimi ry:n joululoma

Kotilahden saunaillat

Pakkaa reppuusi terveyttä
ja tulevaisuutta

Pakina Vuonna 2171

MTKL:n kulttuuripäivät
Jyväskylässä

Itäinen tiimi ry vieraili
Varkauden Mielituvalla

Akkoin laihuttamisesta
Runoja

Itäinen tiimi ry:n jäsen-
yhdistysten yhteistiedot
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Lehtemme uudistuu tällä kertaa eniten 
ulkonäöllisesti. Edellisen painopaikan
loputtua, seuraava lehti ilmestyy koko-
naan värillisenä. Toivottavasti saamme
myös juttuihin uutta väriä.

Elämme parhaillaan laman keskellä. La-
massa on usein myös positiivisia puolia,
vaikka emme ole tottuneet näkemään 
niitä helposti. Näemme usein vain pelk-
kiä kielteisiä asioita. Useimmiten kat-
somme kaikkea rahan kautta.
Viime laman aikana jo havaitsimme, että 
rahan niukkuus saattaa avata uudenlai-
sia mahdollisuuksia kansalaisten  ja eri 
yhteiskuntatahojen välille.
Kun tämän lehden teemaa pohdiskelim-
me toimituskunnassa, yhteiseksi teemak-
si avautui kansalaiskulttuuri.
Eri yhteiskunnissa käy helposti niin, että 
päättäjät ja päätöksien kohde, kansalai-
set eivät pääse vaikuttamaan päätöksiin. 
Monesti heiltä ei ole edes kysytty mieli-
pidettä heitä koskeviin päätöksiin.
Jos pitäisi etsiä tästä huono esimerkki, 
olisi se mielenterveyspalvelun käyttäjä.
Suomessa vieraillut sosiologi Paolo Pini 
Italiasta sanoi käydessään Joensuussa,
että helposti mielenterveyspalvelun käyt-
täjää kohdellaan kuin pientä lasta.
Nyt syksyllä ilmestyi Mielenterveyden 
Keskusliiton julkaisema barometri, joka
kertoo karua kieltään mielenterveyspal-
velujen laadusta Suomessa.
Yli puolet psykiatreista on sitä mieltä, 

Päätoimittajan palsta

Tutustuin Sirkkuun syksyllä 2007 
muuttaessani Kotikievariin. Sirkku 
oli värikäs persoona, joka uskalsi 
sanoa mielipiteensä ääneen, mutta 
samalla hänessä oli tietynlaista herk-
kyyttä toisia ihmisiä kohtaan. Hän 
toi väriä yhteisöömme ideoillaan ja 
oivalluksillaan.

Sirkun taiteellisuus näkyi erityises-
ti musiikin ja kuvataiteen aloilla, ja 
hän muun muassa piirsi useita kan-
sikuvia Rätinkiä varten sekä suunnit-

että ihmisiä juoksutetaan mielenterveys-
palveluissa  melko turhaan.
Tässä kohtaa herää ajatus  suoritteiden 
määrän liian suuresta painoarvosta, kun
sensijaan tulisi kiinnittää huomiota 
enemmän laatuun. Näyttää siltä, et-
tä suomalainen mielenterveystyö kärsii 
enemmän laadun puutteesta kuin rahan 
puutteesta.
Kansainvälisissä vertailuissa Suomi si-
joittuu erikoisen huonosti esim. pak-
kokeinojen käytössä. Sitä ei edes selitä 
sairastavuus. Enemmän sitä selittää lai-
tosmainen hoitotapa, joka valitettavasti 
on siirtynyt myös avopainotteiseen työ-
hön.
Laitosmaisuutta  edustaa sairauskeskei-
syys ja kontrollin eli ylihoitamisen vah-
vuus.
Kansalaisuuteen ja myös psykiatriseen 
hoitoon ja kuntoutumiseen tulisi lisätä 
vapautta, mutta samalla korostaa ihmi-
sen omaa vastuuta omasta terveydes-
tään.
Tätä kautta tulisi myös palauttaa jo osin 
kadonnutta yhteisöllisyyttä ja huolenpi-
toa naapurista, sukulaisesta ja kanssaih-
misestä. 

teli koreografioita muotinäytöksiin. Tä-
män lisäksi hän toimi usein yhteisömme 
epävirallisena kampaajana ja ompelijana.

Kesän 2009 alussa Sirkku pääsi muutta-
maan Kotikievarista itsenäiseen asumi-
seen ja hän oli erittäin innoissaan tästä 
uudesta elämänvaiheesta, joka kuitenkin 
katkesi valitettavan lyhyeen. Sirkulla oli 
laaja ystäväpiiri, jotka jäävät kaipaamaan 
häntä ja hänen aktiivisuuttaan.

Kati Vallius

In Memoriam: 
Sirkku Suo-Anttila 
(23.9.1975-30.7.2009)

Raimo Matikainen
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Pilke ry

Opiskelemme lähihoitajiksi Kiteen ammattiopistolla. Kutsuimme Pilke ry:n vieraak-
semme viettämään keväistä virkistyspäivää kanssamme. Päivän aloitimme toisiim-
me tutustumalla Ystävyyden verkko-nimisen tuokion avulla. Päivään sisältyi erilaista 
ohjelmaa kuten keppijumppaa, mölkyn pelaamista, tikan heittoa, visailua, rentou-
tumista ja vapaasta seurustelua. Päivän päätteeksi nautimme kahvit voileipäkakun 
ja kahvikakun kera. Päivästä jäi hyvä mieli kaikille ja saimme nauttia aurinkoisesta 
säästä ja toistemme seurasta!

T: Auli, Ritva, Marjo, Helena, Katja, Taina, Vesa, Anita, Kaarina ja Sari Tietovisa 

Kiteen Pilke vieraili

Keppijumppa 

Mölkky-peli Marja heittää tarkkaan

Mölkky-Mikko heittää

Ystävyyden langat
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Pohjois-Karjalan Mielenterveydentu-
ki ry järjesti jokakeväisen ”mielenter-
veysmatkansa” tällä kertaa Pariisiin 
04.-08.05.2009. Perillä 15 reipasta 
matkalaista majoittuivat Maison Saint 
Charles-nimiseen dominikaaninunnien 
luostariin lähellä Pariisin keskustaa. Op-
paamme Sylvie Hanen toivotti meidät 
tervetulleeksi. Aterian jälkeen oli lähiym-
päristöön tutustumisen vuoro: saimme 
ihailla Pariisia lintuperspektiivistä Mont-
parnassen tornin 59. kerroksen näkö-
alatasanteelta, lähes 200 metrin korkeu-
desta. Seuraavana päivänä jatkoimme 
tutustumista Pariisiin. Kävimme La Citén 
saarella sijaitsevassa Notre Damen kir-
kossa. Se on valtavan suuri turistirysä. 
Turisteja olikin paikalla tuhansia. Pont 
Neufiltä kiipesimme jokilaivaan. Se ristei-
li Seineä alas aina Eiffel-tornille saakka. 
Upeita, monumentaalisia rakennuksia 
reunusti reittiämme, mutta epäselväs-
tä englanninkielisestä selostuksesta ei 
useinkaan selvinnyt, mitä rakennuksia 
ne olivat. Illalla matkasimme Montmart-
reen, jossa ostimme halvoista myyntiko-
juista matkamuistoja. Tapasimme Sacré 
Coeurin kirkon edustalla ammattiaan 
harjoittavat kuuluisat taiteilijat ja suun-
nistimme Chez la Mére Catherinen ravin-
tolaan illalliselle. Ravintolan ranskalainen 
keittiö oli lievä pettymys, mutta hyvä 
musiikki ranskalaisine laulelmineen kor-
vasi asian.

Sainte Anne
Seuraava päivä oli varattu tutustumiselle 
Ranskan mielenterveyshoitoon ja palve-
lunkäyttäjien yhdistyksiin. Mielenterveys-
hoidon järjestelmää esittelivät kansain-
välisten suhteiden johtaja, tohtori Olivier 
Rolland Sainte Annen sairaalasta sekä 
Depressioyhdistyksen puheenjohtaja 
Stephanie Wooley. Sainte Annen sairaa-
la on Pariisin ainoa psykiatrinen sairaala, 
esikaupungeissa on lisäksi neljä sairaalaa. 
Ranskassa on yhteensä 80 mielisairaalaa 
60 miljoonalle asukkaalle. Sainte Annen 
perusti Anne d´Autriche, kuningas Lud-
vig XIV:n äiti nimellä ”La Santé”. Hoidon 
piiriin kuuluu mm. aikuis- ja lastenpsy-
kiatria sekä erikoishoito, esimerkiksi 
stomatologia ja ensiapu. Hoitokohteina 
ovat erilaiset häiriötilat, kuten mieliala-
häiriöt, syömishäiriöt, oppimishäiriöt ja 
huume- sekä alkoholiriippuvuus. Hermo-

tautien hoito jakaantuu neurokirurgiaan, 
neuropatologiaan ja neurologiaan. Psyki-
atrian hoitoyksikössä on 668 vuodepaik-
kaa. Potilaita sijoitetaan myös isäntäper-
heisiin kolme potilasta / perhe. Ranskan 
mielenterveyshoidossa on tapahtunut 
hallinnollinen ja maantieteellinen muu-
tos, sektoroituminen. Pariisissa on 2,5 
miljoonaa asukasta, esikaupungeissa 
lisäksi 7,5 miljoonaa. Aikuismielenter-
veyshoito on jaettu seitsemään sektoriin, 
joissa kussakin on 540 000 asukasta ja 
14 000 potilasta. Kaksi lasten ja nuor-
ten sektoria kattaa 42 000 lasta, lapsi-
potilaita on 2450. Odotusaika lääkärille 
on keskimäärin kaksi kuukautta. Myös 
muut kuin pariisilaiset pääsevät hoitoon 
Sainte Anneen. Yhteistyötä tehdään 
myös kalliin yksityissektorin kanssa. Parii-
sin alueella on kuusi päiväsairaalaa, viisi 
avohoidon saattopistettä sekä yhdeksän 
lääketieteellis-psykologista keskusta, jot-
ka ovat osa-aikaisia. Kriisikeskuksia on 
yksi. Se toimii 24 tuntia vuorokaudessa. 
Sairaanhoito maksaa potilaalle 16 €/
vuorokausi, avohoito on täysin ilmais-
ta. Hoitopäivä maksaa yhteiskunnalle 500 
e. 70% menoista rahoitetaan sosiaali-
turvamaksuilla, loput 30% maksaa ku-
kin itse. Ranskaa voi pitää pakkohoidon 
maana: 37% laitoshoidosta toteutetaan 
koko maassa tahdonvastaisesti, Sainte 
Annessa kuitenkin vain 7%. Tahdonvas-
taisen hoidon toteutustapoja on kaksi: 
ns. HDT, kolmannen osapuolen toimes-
ta tapahtunut hoitoon toimittaminen ja 
HO, eli automaattinen poliisin toimesta 
tapahtunut sairaalaan toimittaminen. 
Kaksi riippumatonta lääkäriä tarkastaa 
potilaan ennen hoidon aloittamista.

Depressioyhdistys taistelee kriisikeskus-
ten lisäämiseksi. Hoito kriisikeskuksessa 
kestää 1-3 päivää. Se toimii ”katkaisu-
hoitona”. Hoitoa viedään jossain määrin 
myös kotiin alueesta riippuen. Valtio ei 
kuitenkaan suosi liikkuvia yksiköitä. Ns. 
kotisairaalakokeiluihin kuuluu myös sii-
vous- ja ruokapalvelu. Ne parantavat 
hoitoennustetta, mutta useimmat lääkä-
reistä eivät usko niihin pitäen niitä eris-
tävinä ja yksinäisyyttä lisäävinä. Ranskan 
mielenterveyshoitoon on suunnitteilla 
reformi, ”juridiciarication”. Järjestelmäs-
tä tehdään enemmän lain- ja oikeuden-
mukainen. Juristit tulevat mukaan hoito-
päätösten tekoon.
 
Palvelunkäyttäjien tilat 
ja yhdistystoiminta

Iltapäivällä kävimme tutustumassa ns. 
palvelunkäyttäjien tilaan Sainte Annessa. 
Sellainen on varattu kuntoutujille lähes 
kaikissa Ranskan psykiatrisissa sairaalois-
sa. 13 yhdistystä käyttää tiloja sovittuina 
aikoina. Mukana on sekä kuntoutujia 
että omaisia. Sophie Arfeuillere kertoi ti-
loissa annettavan neuvontaa mielenter-
veyttä, eri tauteja ja jopa seksiä koskeviin 
kysymyksiin. Yhdistykset on nimetty tau-
dinkuvan mukaan: tiloissa toimivat mm. 
Argos, maanis-depressiivisten yhdistys ja 
Schizo?…oui!, skitsofreenisten yhdistys. 
Lääkärit lähettävät potilaita paikalle ja 
nettisivut antavat lisää tietoa heille. Kun-
toutujia autetaan asunnon hankinnassa 
ja oikeuskäytännöissä. Oma-apuryhmät 
puhuvat ongelmista keskenään, joskus 
mukana on myös ammattilaisia. Tärkein 
asia on tiedottaminen: käyttäjien tila toi-

TUTUSTUMISMATKALLA KEVÄISESSÄ PARIISISSA

Jutun kirjoittaja Veli (vas.), Raimo, Leena, 
Vuokko ja Maija odottelemassa isäntien 
saapumista Sainte Annen sairaalan kahvi-
ossa.

Isäntämme Olivier Rolland (oik.) ja 
Stephanie (vas.) Wooley saivat tuliaisiksi 
Raimo Matikaiselta työpajan puukäsitöitä.

Kansainvälinen
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mii siltana sairaalan ja ulkopuolisen to-
dellisuuden välillä. Tiloissa käy vuosittain 
3000 potilasta. Samanlaisten käyttäjien 
tilojen saaminen myös Suomen sairaa-
loihin olisi edistyksellistä ja hyvin toivot-
tavaa.
Kansallisia ja paikallisia mielenterveysyh-

Oppaamme Sylvie Hanen opasti meitä koko Priisissa oloajan
ja suuret kiitokset siitä hänelle.

distyksiä Ranskassa on yhteensä 60. Niis-
sä on kokonaisuudessaan 6000-9000 jä-
sentä. Psykiatristen palveluiden käyttäjiä 
maassa on noin kolme miljoonaa.

Seuraavana iltapäivänä kävimme poti-
laiden edunvalvontaorganisaation, Ad-
vocacy Francen, tiloissa esikaupungis-
sa. Sen perustaja Martine Dutoit kertoi 
yhdistyksestä. Se on siis oikeuksien- ja 
edunvalvontayhdistys, jonka Dutoit pe-
rusti kymmenen vuotta sitten. Dutoit 
halusi puolustaa potilaiden oikeuksia, ei-
kä hyväksynyt sitä, että lääkärit tietävät 
kaiken potilaiden puolesta. Yhteistyötä 
Helsingin Helmi ry:n kanssa on ollut. Yh-
distyksellä ei ole lakimiestä vaan kuntou-
tujia tuetaan. Päämääränä on kansalais-
toveruus ja ihmisoikeuksien puolustus. 
Kuntoutujia ei kutsuta käyttäjiksi vaan 
henkilöiksi tai kansalaisiksi. Yhdistykses-

sä ei ole spesialisteja. Työpajoja kävijät 
saavat perustaa itse. Työtä ei järjestetä. 
Yhdistyksessä toimii vain kolme ammat-
tilaista. Vapaaehtoisia ei ole paljon, opis-
kelijoita ja sosiaalityöntekijöitä sen sijaan 
on. Yhteistyötä arvostetaan, paikan filo-
sofia on aukinaiset ovet. Kävijöiden suu-
rimmat ongelmat ovat eristäytyminen, 
kodittomuus ja väkivalta. Kuntoutujia 
sitoudutaan kunnioittamaan, stigmaa 
ei ole vaan paikassa voi olla oma itsen-
sä ja rentoutua. Paikka oli aikaisemmin 
säätiön rahoittama, nykyään Pariisin 
kaupunki rahoittaa sitä malliyhteisönä. 
Vammaisen työkyvyttömyyseläke työtä 
aikaisemmin tehneelle, joka ei nyt ole 
työssä, on 650 €/kk.

Aamulla suurin osa ryhmästämme oli 
tutustunut Louvren taidemuseoon. 
Muutamat tekivät kävelyretken kaupun-
kikeskustassa mm. Champs Elyseéllä ja 
Riemukaarella. Tapasimme illalla paikalli-
sia palvelunkäyttäjiä ja omaisia palvelun-
käyttäjien ylläpitämässä erikoisravintola 
Au Coin de Maltessa. Siellä tutustuimme 
mm. Antonaan ja Yannickiin. Ravintolan 
keittiö olikin paras koko matkamme ai-
kana. Iltamyöhällä osallistuttiin vielä kier-
toajeluun ”Paris by Night” nähtävyyksiä 
katsellen.

Seuraavana aamuna olikin sitten aika 
lähteä Suomeen. Pakattuamme suunta-
simme takseilla kohti Charles de Gaullen 
lentokenttää. Matkasta jäi mieleen eri-
tyisesti kaupungin kalleus ja monimut-
kainen, mutta selkeästi merkitty met-
roverkosto. Ainakin opimme metrossa 
kulkemisen, matkustimmehan sillä var-
masti yli 200 km neljän päivän aikana.

Veli Hyttinen
matkan osanottaja

Eri järjestöjen esittelyä palvelujenkäyttäjien omissa tiloissa Sainte Annen sairaalassa.

Matkaajamme Markku Advocacy 
Francen sisäänkäynnin edessä.

Martine Dutoit (vas.) esittelemässä yhdistystään.
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Ihan aluksi on todettava, että kyseessä ei 
ole kritiikki, vaan erään katsojan mielipi-
de näytelmästä. Sanon tämän siksi, että 
pidin näytelmästä niin paljon, etten oike-
astaan pysty löytämään siitä isoja virheitä 
tai heikkouksia.
Näytelmä kertoo kolmesta miehestä, 
Maxista (Jarmo Jämsén), Jonista (Olli-
Kalle Heimo) ja Leosta (Lassi Uimonen). 
Tapahtumapaikkana on Maxin koti, jon-
ne Leo tulee jouduttuaan kriisiin vaimon-
sa kanssa ja myöhemmin myös toimitta-
jana työskentelevä Joni saapuu paikalle. 
Näytelmän mittaan selviää, että kaikilla 
miehillä on elämässään selvittämättömiä 
asioita, ja he kokeilevat erilaisia keinoja – 
niin järjellisiä kuin järjettömiäkin – niiden 

Paniikki-näytelmä Joensuun 
kaupunginteatterissa 15.5.2009

ratkaisemiseen.
Huumori kuljettaa tarinaa sujuvasti 
eteenpäin, mutta kyse ei ole pelkästään 
ihmisten hauskuuttamisesta, vaan mu-
kana on myös vakavampaa asiaa, joka 
esitellään yleisölle ikään kuin oivalluk-
sina huumorin lomassa. Mielestäni yksi 
näytelmän opetuksista onkin se, että 
vakaviinkin asioihin sisältyy huumoria ja 
että joskus suuret oivallukset syntyvät 
pienistä asioista.
Käsikirjoittaja Mika Myllyaho on luonut 
hienon tekstin, ja ohjaaja Anna Häyrinen 
on onnistunut luomaan hyvin aidonoloi-
sen ympäristön. Suurin kiitos kuuluu 
mielestäni kuitenkin näyttelijöille, jotka 
pistävät itsensä likoon monellakin tapaa. 

Näytelmä on tahdiltaan varsin kiihkeä 
ja vaatii näin ollen näyttelijöiltä paljon, 
ja Jämsén, Heimo ja Uimonen täyttävät 
katsojan odotukset.
Näytelmä herätti paljon ajatuksia siitä, 
miten psyykkinen sairaus tai heikkous 
koetaan nyky-yhteiskunnassa, ja miten 
niistä parantumisen uskotaan usein vaa-
tivan terapiaa, ja kuinka paranemisen 
pitäisi olla nopeaa ja täydellistä, vaikka 
totuus usein onkin toinen. Näytelmän 
esitykset jatkuvat tammikuun 2010 lop-
puun, joten se kannattaa ehdottomasti 
käydä katsomassa.

Kati Vallius



RÄTINKI 2/2009    9

 Tuorein Liikuntavastaavien peruskurssi 
järjestettiin Joensuussa Itä-Suomen Lii-
kuntaopistolla syyskuussa. Kurssille oli 
lähes 30 hakijaa, joista tiukan karsinnan 
kautta 14 hyväksyttiin. Kurssi alkoi maa-
nantaina 14.9. klo 15 tutustumisella ja 
kahvittelulla. Tutustuminen toisiimme 
sekä ohjaajiin Aino Hokkaseen ja vertais-
ohjaajana toimineeseen Tuulaan sujui 
ongelmitta ja nopeasti. Aino ja Tuula ker-
toivat myöhemmin kurssin lopussa, että 
millään aikaisemmin heidän pitämillään 
kursseilla hyvä yhteishenki ja yhteen-
kuuluvuuden tunne ei ole muodostunut 
niin nopeasti ja mutkattomasti kuin tällä 
kurssilla. Me kurssin osanottajat, 7 nais-
ta ja 7 miestä, saimme kiitokset heiltä. 

Kurssin ohjelma sisälsi sekä teoriaa että 
monipuolista liikuntaa lisänä kaikkien 
yhteinen illanvietto-, sauna- ja tanssi-ilta 
läheisellä Jokiasemalla. Ilta oli todella 
mieleenpainuva ja hauska imitointei-
neen, vitseineen ja lauluineen uskonnol-
lisluonteista ohjelmaakaan unohtamatta. 
Kurssiohjelmaan sisältyi sauvakävelyä, 
Pehmislentistä, Frisbee golfia, keppi-
jumppaa ja vesipullojumppaa. Lisäksi 
saimme tietoa terveellisestä ravitsemuk-
sesta videolta. Ryhmätöitä sisältyi myös 
kurssin ohjelmaan, ja kaksi kertaa saim-
me kukin ohjata liikuntaryhmää. Monien 
kurssilaisten mielestä hauskinta oli var-
masti Jumppa-coctail viimeisenä kurssi-
päivänä. Meillä jokaisella oli käytettävis-
sämme pehmeä, joustava, isokokoinen 
pallo, jonka kanssa teimme yllättäviäkin 
liikkeitä ja kaikilla oli todella hauskaa.
 
Mikä tärkeintä, ruoka oli myös Itä-Suo-
men Liikuntaopistolla varmaan kaikille 
mieluinen ja ravitseva. Meille tarjottiin 
kaksi lämmintä ruokaa päivässä, minkä 
lisäksi aamupala ja iltapala ja letut tors-
taina Jokiasemalla naisten paistaessa le-
tut miesten saunomisaikana.
 
Lopuksi haluan lausua erityiset kiitokset 
kurssin onnistumisesta kaikille kurssilai-
sille ja ennen kaikkea ihanille ohjaajil-
lemme. Kurssin johtaja Aino Hokkanen 
iloisella, reippaalla ja välittömällä ole-
muksellaan sai meidät kaikki viihtymään 
ja tuntemaan olomme miellyttäväksi. 
Vertaisohjaaja Tuula onnistui myös tehtä-
vässään erinomaisesti. Kiitokset kaikille! 

 ... ja voimaa vatsalihaksiin... 

Pentti Nuutinen 
Juuan Mty Mielekäs 
ry:n liikuntahankkeen  
ohjausryhmän jäsen 
kurssille osallistuja

Liikuntavastaavien peruskurssi Itä-Suomen 
Liikuntaopistolla Joensuussa 14.–19.9.09

Kurssitus

Aamuverryttely onnistuu vaikkapa hippaleikillä

Keppijumpalla notkeutta...  ... ja ketteryyttä...

Venytellen vetreäksi 
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Mielenterveydentuki ry:n matkat ovat ai-
na olleet mielenkiintoisia. Ne ovat hyvin 
järjestettyjä ja yleensä kaikki on toiminut 
hyvin. Tämän kesän matka Viipuriin, Re-
pinoon, Hatsinaan, Pihkovaan ja Petse-
riin oli varmasti monelle ikimuistoinen. 
Matkan loppu oli nimittäin yllätykselli-
nen, mutta siitä vasta tämän kirjoituksen 
loppupuolella.

Menomatka Nuijamaan tullin kautta Vii-
puriin oli aivan tavanomainen. Oli maa-
nantai, ja Viipurin kuuluisa kauppahalli 
oli kiinni. Vain alakerran ruokakauppi-
aita oli paikalla. Näin siis naisten kuteet 
jäivät ostamatta. Säästyivätpä ruplat 
myöhempään käyttöön, joten vain kaa-
su pohjaan ja kohti Kuokkalaa, (jonka 
venäjänkielinen nimi on Repino) siellä oli 
ensimmäinen yöpymisemme. Tarkoitus 
oli pistäytyä katsomassa Ilja Repinin van-
haa asuintaloa. Se on arkkitehtuuriltaan 
erikoinen monine lisäsiipineen ja ulok-
keineen. Taloon kuuluu korkea, ahdas 
torni, jonne laiha Ilja sopi kiipeämään, 
mutta lihava vaimo ei. Näin taiteilija sai 
työrauhan Saskialtaan. Talossa kuului 
olevan remontti meneillään.  

Terijoen automuseota odotin kiinnostu-
neena. Se oli sikäli pettymys, että yhtään 
venäläistä autoa ei ollut. Amerikanrauto-
ja ja muita leveähampaisia hirmuja kyllä 
oli kylki kyljessä kiinni. Olisin kaivannut 
vanhoja Ladoja, Moskvitšeja, Pobedoja, 
Volgia, Zilejä ja Zimejä. Viime vuonna 
avattu automuseo on todiste siitä, että 
Venäjä haluaa länsimaistua. Sitä paitsi 
autoista ei ollut saatavilla yksityiskohtai-
sia tietoja, mutta kansainvälisten julkkis-
ten valokuvia seinät olivat täynnä. Ainut 
moottoripyöräkin oli jonkin öljysheikin 
erikoisuus. Ei yhtään Uralia tai IC:tä.

Matka jatkuu 
Hatsina on noin 80 000 asukkaan kau-
punki Pietarin alueella 46 kilometriä 
Pihkovaan päin. Se tuli aikanaan kuului-
saksi keisarien kesäpaikkana, mutta me 
suomalaiset muistamme sen inkeriläis-
ten asuinalueena. Siellä toimii nykyään 
luterilainen kirkko, joka on suomalaisten 
lahja kielisukulaisillemme.
Neuvostoaikana Hatsinan nimi on vaih-
dellut aina sen mukaan, kuka on ollut 
politrukkien suosiossa. Ensin siitä tuli 
Trotsk, mutta ukon jouduttua epäsuo-
sioon kaupunki sai nimen Krasnogvar-
deisk eli Punakaartilainen. Saksalaiset 
miehitysjoukot muuttivat nimen Linde-
mannstadiksi. Vuonna 1944 kaupunki 
sai alkuperäinen nimensä takaisin.

Toivoimme tapaavamme Hatsinassa in-
keriläisiä tai ainakin heistä jotain kerto-
vaa, mutta ei. Keisarin palatsi oli Hatsi-
nassa pääkohteemme. Katariina Suuri 
antoi sen lahjaksi suosikilleen kreivi Or-
loville. Hän rakensi Hatsinaan italialai-
sen Antonio Rinaldin suunnitteleman 
palatsin, johon kuului 600 huonetta ja 
englantilaistyylinen puisto. Keisarinna 
ihastui palatsiin niin, että osti sen Orlovin 
kuoleman jälkeen 1783 ja lahjoitti pojal-
leen, tulevalle keisari Paavalille. Paavali 
sisusti palatsia uudelleen uusklassiseen 
tyyliin. Paavalin kuoleman jälkeen Hat-
sina ei ollut keisarien suosiossa, ennen 
kuin Aleksanteri III teki siitä terrorismin 
pelossa pääasuntonsa. Nikolai II, viimei-
nen keisari vietti näin ollen nuoruutensa 
Hatsinassa, jonne hänet myös vangittiin 
syrjäyttämisensä jälkeen. Valkoisen ken-
raali Judenitšin joukot etenivät Venä-
jän sisällissodan aikana myöhäissyksyllä 
1919 Virosta kohti Petrogradia aina Hat-
sinaan asti, ennen kuin Trotskin puna-
armeija sai torjuttua valkoisten joukot. 
Toisen maailmansodan aikana Hatsinan 
palatsin tuhosivat vetäytyvät saksalaiset 
ja entistämistyöt ovat edelleen käynnis-

sä. Tämän palatsin vartiokaartissa aloitti 
Mannerheim uransa nuorena kadettina.

Pihkova ja Petseri 
Ennen Petseriä tutustuimme parin päivän 
ajan Pihkovaan. Tutustuminen vei kosol-
ti aikaa, kun entisen luostarin historiaa 

kerrottiin pikkutarkasti vuosisadasta toi-
seen. Tietyllä tavallahan historia aina on 
mielenkiintoista, mutta tämän sammu-
neen luostarin menneisyys ei kuitenkaan 
kaikkia kiinnostanut. Matkalla Petseriin 
poikkesimme vielä aikataulusta liveten  
Irboskan linnoituksen jäänteitä ihaile-
massa.  Näin Petserin luostarille varattu 
aika lyheni ainakin puolella tunnilla.
Petserissä meitä vääräuskoisia kohtasi 
oikea ukonilma rankkasateineen. Kuu-
rojen välissä puikkelehdimme kirkosta 
toiseen. Petserihän  on siitä erikoinen 
luostari, että sen sallittiin toimia myös 
Neuvostoaikana. Sitä nimittäin käytettiin 
propagandavälineenä, jolla uskoteltiin 

Helppo lähteä – vaikea palata
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ulkomaisille vieraille, että Neuvostoliitos-
sa on uskonnonvapaus. 
Petserin luostari on alun perin virolai-
nen luostari. Sen perustivat erakot, jotka 
asuivat luolissa. Petserin nimikin tulee 
vanhasta venäjänkielisestä luolaa mer-
kitsevästä sanasta pechera. Luolissa on 
yhäkin kolme kirkkoa, mutta yleisö ei 
niihin pääse.

Kotimatka 
Petseristä lähdettyämme alkoivat vaike-
udet. Ensinnäkin Venäjän tulli syynäsi 
automme kuin ennen neukkuaikaan. Yli 
tunti siinä meni. Kuljettaja ja matkanjoh-
taja kuskasivat papereita toinen toisensa 
jälkeen tullin syyniin. Miehet ja koirat 
tutkivat auton niin sanotusti läpikotai-
sin. Autoon jätetyt käsimatkatavarat tut-
kittiin, niistä tehtiin pumaskat, jotka 
kuljettaja ja matkanjohtaja joutuivat al-
lekirjoittamaan sydän syrjällään. Lopuksi 
koira haisteli koko bussin. Eivät sentään 
kääntäneet sitä ylösalaisin.
Seuraava vaikeus kohtasi meitä Viron tul-
lissa. Kaikki matkatavarat tutkittiin. Edel-
lispäivänä oli kuulemma tullut voimaan 
uusi laki: Venäjältä saa tuoda Viroon 
vain kaksi askia tupakkaa. Melkein jokai-
sella oli se entinen määrä: yksi kartonki. 
Ei kun pois tupakat, vain kaksi askia sai 
jäädä kassiin. Mitä sitten lopuille? Ne sai 
joko jättää tulliin tai tuoda mukanaan 
maksettuaan tullit ja verot. Sitä varten 
taas kirjoitettiin pumaskoita. Välillä vir-
kailijat kyselivät internetistä tietoja, sillä 
heilläkään ei niitä  tuntunut olevan. No, 
siihen tuhrautui pari tuntia. Se merkitsi 
sitä, että laivaan ei enää ehdittäisi. On-
neksi suomalainen matkatoimistomme 
sai uuden laivapaikan bussillemme, mut-
ta saimme odotella Tallinnan satamassa 
lähes neljä tuntia.
Näin matkamme jatkui odottamattomi-
en seikkailujen vuoksi. Paluuaikamme 
olisi ollut heti perjantaina puolen yön 
jälkeen, mutta Joensuussa oltiin vasta 
aamukahvin aikaan. Vuorokauden yh-
tämittainen valvominen otti koville, eikä 
varsinkaan kuljettaja voinut ottaa pikku 
torkkujakaan. Monelta taisi aamukahvi 
jäädä juomatta, kun peti kutsui väsy-
neen, mutta mielenkiintoisen matkan 
kokeneen kaverin unen maailmaan.
Mutta emme lannistu. Ensi kesänä 
lähdemme taas. Seuraava matka on 
1-4.7.2010 ja pääkohde tulee olemaan 
Novgorod. Siihen asti näkemiin.

Vuokko Juurisoja
 

Matkailu
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Positiivisesta
ajattelusta
Maire kun pes´ikkunnoo, niin Sari sano:
”Siula näkkyy toinen…” Maire sano:
”Hyvähän tuo, jotta toinen vain, kun jos 
näkys´ kumpikkii.”
Mie sanon Myhkylässä assuissa: ”Yölä 
mökissä pakotti nilikkoo. Vain eipä tuo 
pakottanu kun vain toista.”
Luvin josttaa semmosta, jotta jolttaa van-
halta ämmältä kun ol´talavela kuattuissa 
jalaka katkenu, se ol´ajatelu, jotta hyvä, 
kun ei käs´katkenu, kun hiän tykkevvää 
tehä käs´töitä. Minula ol´melekkeen sa-
mala tavala, kun 8- vuotisena törmäsin 
ovveen ja sormmiin koski. Ajattelin, jotta 
hyvä, kun ei ollu oikkee käs´, jotta suan 
kirjuttoo päiväkirjjoo. 
Sillon kun jalaka murtu, niin ajattelin, 
jotta ol´pa hyvä, jotta se ol´se huonompi 
jalaka; jos ois´murtunu se vahvempi, en 
ois´sillä huonomala jalala jaksanu hyppii 
keppilöihen kansa. Siitä ol´sekkii hyöty, 
jotta minula ol´sitten aikkoo isttuissan´ 
tehä käs´töitä. Rullatuolissa olijat osov-
vaat isttuissaan tehä vaikka miten paljo. 
Pyörälä ajjaissakkii on hyvä, jotta vasen 
jalaka on vahvempi eikä oikkee, kun 
pyörän piälen noustessa seisottaan vase-
mala jalala. 
Viime kevväänä kun upposin 
ves´lätäkköön nilikkoja myöten, ajattelin, 
jotta hyvä kun ne liukkaat loppu, ne ol´ 
paljo pahemppoo. 
Koulussa Sikkare Nöykkynen (opettaja) 
huasto semmosen vitsin, jotta joku ukko 
ol´ruvenu penkilen selälleen makkoom-
maan ja puukko ol´puonu seinältä silim-
mään, niin se ol´vuan ajatelu: 
”Ol´pa hyvä, kun ei ollu kerihtimet.” 
Lahja Eskelinen

Toukokuussa näin sanomalehdestä, että 
kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna 
olisi Tiedepuistolla koekuvaukset uut-
ta Prinsessa-elokuvaa varten. Nettihaku 
kertoi, että kyseessä olisi tarina Kellokos-
ken sairaalan kuuluisimmasta potilaasta, 
Anna Lappalaisesta eli Prinsessasta. Elo-
kuva kuvattaisiin pääosin kesän aikana, ja 
osa kuvauspaikoista sijaitsisi Joensuussa. 
Päätin uteliaisuuttani käydä koekuvauk-
sissa ja eräs ystäväni lähti myös mukaan. 
Koekuvaus oli kyllä erikoinen kokemus, 
mutta koska seuraavien viikkojen aika-
na tuotantoyhtiöstä ei kuulunut mitään, 
oletin, ettei minua oltu valittu.
Heinäkuun puolenvälin paikkeilla puhe-
limeni kuitenkin soi, ja minulta kysyttiin, 
pääsisinkö heinäkuun lopulla kuvauksiin 
Niittylahden opistolla. Vastasin myöntä-
västi, ja olin iloinen, kun myöhemmin 
kuulin että myös ystäväni oli pyydetty 
avustajaksi. Ennen varsinaisia kuvauspäi-
viä kävimme pukujen sovituksessa, missä 
meistä otettiin mitat ja näimme vähän, 
millaisia asuja elokuvassa olisi.
Ensimmäinen kuvausjakso kesti neljä päi-
vää. Sää suosi meitä, sillä vain viimeisenä 
päivänä oli sateen uhkaa, muuten saim-
me nauttia auringonpaisteesta. Saapu-
essamme kuvauspaikalle ensimmäinen 
tehtävä oli vaihtaa vaatteet puvustamos-
sa ja käydä laittamassa hiukset maskissa, 
jonka jälkeen pääsimmekin yleensä kah-
ville cateringiin. Meitä avustajia oli pai-
kalla paljon, joten juttuseurasta ei ollut 
puutetta. Meitä oli pyydetty miettimään, 
miksi hahmomme olisivat joutuneet mie-
lisairaalaan, ja on pakko myöntää, että 

jotkin avustajat olivat keksineet niin hu-
vittavia tyyppejä, ettei niille voinut kuin 
nauraa.
Kuvauspäivät koostuivat pitkälti odotte-
lusta, mikä ei haitannut ollenkaan, sillä 
niin paljon nähtävää kuvauspaikalla oli, 
aina päänäyttelijöiden hienoista asuista 
kamera- ja äänitekniikkaan. Joskus kä-
vimme katsomassa, kun jotakin kohtaus-
ta rakennettiin, ja pääsimme ihmettele-
mään muun muassa sitä, miten lampuilla 
ja varjostimilla auringon valon määrää ja 
suuntaa voitiin muuttaa.
Kohtauksia ei kuvattu siinä järjestykses-
sä, missä ne lopullisessa elokuvassa olisi-
vat, vaan samana päivänä voitiin kuvata 
kohtauksia sekä elokuvan alku- että lop-
pupuolelta. Niittylahdessa kuvattiin eri-
laisia ulkokohtauksia, ja avustajien teh-
tävät vaihtelivat kuvattavan kohtauksen 
mukaan. Esiintymisen lisäksi oli hienoa 
päästä seuraamaan elokuvan näyttelijöi-
den kuten Katja Kukkolan, Peter Franzé-
nin, Krista Kosolan ja Pirkka-Pekka Pete-
liuksen työskentelyä.
Toinen Joensuun kuvausjakso kesti reilun 
viikon ja sijoittui elokuun loppuun. Tällä 
kertaa kuvattiin myös muualla kuin Niit-
tylahdella ja kuvasimme myös sisäkuvia. 
Kuvausten loppuvaiheessa kuvauspaikal-
la vallitsevaan hälinään oli jo tottunut ja 
aluksi sekavaltakin vaikuttava toiminta 
oli selkiytynyt. Myös ne ihmiset, jotka 
vastasivat avustajien ohjaamisesta, olivat 
tulleet tutuiksi.
Prinsessa saa ensi-iltansa syksyllä 2010, 
ja odotan innolla, että pääsen näke-
mään, miltä lopullinen elokuva näyttää. 
Avustajana toimiminen oli ainutlaatui-
nen kokemus ja oli hienoa olla osa suur-
ta työryhmää.

Kati Vallius

Avustajana 
Arto Halosen 
Prinsessa-elokuvassa

Kun mies on tullut yksin läpi erämaan 
valo hänen sisältään heijastuu hänen 
huoneensa seinään. 
Kun mies on tullut yksin läpi erämaan 
on hänen paras ystävänsä yksinäisyys. 
kun mies on tullut yksin läpi erämaan 
varjot eivät enää seuraa häntä. 
Kun mies on tullut yksin läpi erämaan 
hän saa kaiken koska eki enää halua 
mitään. 
Kun mies on tullut yksin läpi erämaan 
linnut linnut laulavat hänellä ja aavikko 
kertoo tarinoitaan.

a travers le desert 

Esa Ronkainen

Tietoa mielenterveyskuntoutujien 
etuuksista: 
Eläkettä saavan hoitotuki (83 kB)

16-vuotta täyttäneen vammaistuki 
(84 kB)

Vammaispalvelulain etuudet (174 kB)

Vaikeavammaisten lääkinnällinen 
kuntoutus (78 kB)

Mielenterveyden
keskusliitosta saatavia 
oppaita

Tietoa opiskelusta, opintolinjoista 
ja ammatillisesta kuntoutumisesta: 
Ammatillisen kuntoutumisen 
opas 2009 (237 kB)

Tietoa asuntojen korjausneuvonnasta: 
Remppa (102 kB)

Tietoa mielenterveysyhdistyksille: 
Liikunta ja mielenterveys (150 kB)
Mielenterveyden keskusliitto
Ratakatu 9
00120 Helsinki
puh. (09) 5657 730
faksi (09) 5657 7333 
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Voihan kissan viikset! Doris Lessing, 
englantilainen nobelisti, osaa kirjoittaa. 
Erikoisen hyvin hän osaa kirjoittaa kis-
soista. Hänen viimeisin teoksensa onkin 
yksinkertaisesti Kissoista, ja näistä kar-
vatassuisista viiksekkäistä hän kertoo 
monenlaisia tarinoita. Hän on kerännyt 
kotiinsa monenlaisia kissoja, kasvattanut 
ja hoitanut niitä ja saattanut monia vii-
meiseen lepoon. Tarinat ovat hauskoja ja 
hellyttäviä, mutta joukossa on murheel-
lisiakin  kissakohtaloita. Mutta yhtä kaik-
ki; erinomainen kirja kissojen ystäville.
Ja sitten vakavampiin teoksiin. Sofi Oksa-
nen on jatkanut virolaistarinoita. Hänen 
kirjansa Puhdistus kertoo järkyttävistä 
tapahtumista Virossa neuvostovallan 
aikana, kun ihmisiä vietiin tuntematto-
muuteen, tapettiin kotiinsa tai heitettiin 
vankityrmiin ilman minkäänlaista laillista 
syytettä tai oikeudenkäyntiä. Syytähän 
neuvostoaikana ei tarvittu. Romaanis-
sa avautuu Viron lähihistoria kaikessa 
kauheudessaan. Kirjahan ilmestyi ensin 
näytelmänä, ja sitä esitetään alkavana 
syyskautena myös Joensuussa Kaupun-
ginteatterissa.
Toinen vainosta kertova kirja on Käheä-
ääninen tyttö. Se kertoo suomalaisesta 
rasismista, jota ei mukamas ole. Kaltoin 
kohtelun kohteina olivat siirtolaismus-
talaiset. Heille eivät monestikaan ovet 
auenneet. He joutuivat asumaan kur-
jissa pahvihökkeleissä, heille ei annettu 
elintarvikekortteja, ei maksettu lapsi-
lisiä. Monelta äidiltä otettiin lapset pois 
ja pantiin lastenkoteihion, joissa näistä 
yritettiin kasvattaa valkolaisia. Näin he 
menettivät oman identiteettinsä saa-

matta mitään vastineeksi. Asiasta kirjas-
sa kertovat vuoroin tutkija Riikka Tanner 
ja mustalaistyttö Tuula Lind. Luettava on 
hieman kuivahkoa, mutta asia ei. Se on 
suorastaan järkyttävää. 
Jos sitten haluaa nostattaa hiuksiaan 
pystyyn, on syytä tarttua kirjaan nimel-
tä Lapsi 44. Se kertoo Stalinin aikaises-
ta Neuvostoliitosta, jonka piti olla niin 
hyvä valtio, että esimerkiksi rikollisuutta 
ei ollut olemassa. Kuitenkin maassa ta-
pahtui karmeita: yli sata lasta murhattiin 
raa’asti. Murhia ei tutkittu, kuitattiin vain 
jonkin mielipuolen tai kulkurin tekemik-
si. Vihdoin eräs virkamies ryhtyi oman 
henkensä uhalla selvittämään niitä. Kir-
ja on psykologinen jännäri, mutta pe-
rustuu silti tosiasioihin. Syy, miksi tämä 
sarjamurhaaja tappaa tietyin rituaalein 
pieniä poikia, paljastuu kyllä kirjan lopus-

sa, vaikka sen alku onkin jo ensimmäisllä 
sivuilla. Onneksi lukija ei sitä vielä silloin 
aavista koko paljastustarinan avaimeksi. 
Kirjan tekijä on Tom Ross Smith. Kirja on 
hänen ensimmäisensä, mutta jo nyt saa-
vuttanut maailmanlaajuisen levikin.
Dekkarin ystäville, nimen omaan suoma-
laisen dekkarin ystävälle Eppu Nuotio on 
löytö.  Hänen Pii Marin -sarjansa neljäs 
osa julkaistiin viime keväänä. Rikokset-
han ovat ajankohtaisia, mutta kirjoissa 
puututaan myös maahanmuuttajien ase-
maan ja meidän suomalaisten rasistisiin 
asenteisiin. Pii Marin on tummaihoinen, 
mutta ei kuitenkaan syntyperältään ulko-
maalainen. Tumman ihonvärinsä vuoksi 
hän kuitenkin saa kärsiä, ja joutuu jopa 
hengenvaaraan. Siis hyvin ajankohtaiset 
kirjat myös yhteiskunnallisesti. Sarjassa 
ovat ilmestyneet Musta, Maksu, Kosto 
ja Varjo.
Kaari Utrio on aina ollut naisten suosios-
sa. Hänen viimekeväinen kirjansa Aate-
lisneito, porvaristyttö on taattua laatua. 
Se on hauskasti, hieman humoristisin vi-
vahtein kerrottu tarina mustakutrisesta, 
liekkisilmäisestä Ursula Niklaantyttäres-
tä, jonka elämäntarinan taustana ovat 
Suomen historian tositapahtumat. Se on 
suorastaan vauhdikas seikkailukirja, jos-
sa tietenkin suuri osa on fiktiota. Tämän-
syksyinen Utrion kirja Vaitelias perillinen 
lieneekin sitten hieman rauhallisempi 
tempoltaan ainakin nimestä päätellen. 
Lukenuthan sen sitten tietää.

Lukemisiin 

Lyylikki
 

Kurkistus kirjahyllyyn
Kirja-arvostelu

The freak
 
”Jos syytät minua ulkomuodostani, 
syytät itseään Jumalaa sanoi John esi-
tyksen jälkeen, istuessamme yhdes-
sä teetä juoden. Ilta illan jälkeen hän 
nousi katseiden neulasateisiin sirkuk-
sen estradille. Oli kuin olisimme hänen 
rujossa muodossaann nähneet oman 
kuvamme. Maailma,jossa kaikki on kau-
pan sirkuksen tirehtöörit myivät John 
Merrickiä ja hänen sairauttaan, jonka 
silloin kuviteltiin systyneen kun ras-
kaana oleva nainen pelästyi Elefanttia. 

Edistyneenä aikanamme jokainen halu-
aa olla poikkeava, mutta normaalilla ta-
valla kuten korkealla pankkitilin saldolla 
Ilta illan jälkeen pakkauduimme sirkuk-
sen penkeille nähdäksemme kuuluisan 
elefanttimiehen kuin kohdataksemme 
itsemme hänen rujossa muodossaan. 
   
Aikamme Jumala asuu pankkiholvissa. 
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Mieheni sairastui 38-vuotiaana. Silloin 
nousi mieleen kysymys, niinkuin varmasti 
monelle muullekin vastaavassa tilantees-
sa: miksi, miksi meille? Aikani pohdittua-
ni käänsin kysymyksen toisin päin: miksi 
ei meille, kun niin monelle muullekin? 
Heti helpotti!

Mieheni sairastuessa lapset olivat pieniä, 
neljä 4-12 vuotiasta, joten voitte uskoa, 
että helppoa ei ollut. Perheessä roolit 
heittivät kuperkeikan: minä opettelin 
moottorisahan käytön, pitihän poltto-
puita saada edelleen, ja vasara paukkui 
kädessäni rakennuksella, remontoita-
va ei omakotitalossa ykskaks loppunut. 
Onneksi 13-vuotiaana äitinsä menettä-
nyt mieheni hallitsi hyvin tiskauksen ja 
ruuanlaiton, ja myös osallistui voimiensa 
mukaan arjen askareisiin. Aina ei voimia 
kuitenkaan ollut.

Vuosien varrella lapset kasvoivat ja mie-
heni sairaudenkuva tasoittui, pistoslääki-
tys toi vakautta elämään. Elämä meni hy-
vin, saimme kuitenkin pitää isän kotona, 
sairaalajaksoja ei tullut usein. Meillä oli 
hyvä suhde terveyskeskuslääkäriin. Yh-
dessä sovittiin, että lääkäri ottaa yhteyt-
tä kotiin, jos mieheni voinnissa hänen 
näkökulmastaan tapahtui muutoksia. 
Samalla tavoin minulla oli lupa olla yhte-
ydessä lääkäriin, jos itse huolestuin mie-
heni voinnista. Suhde oli avoin ja reilu, se 
oli hyvä ja toimiva kaikkien osapuolten 
näkökulmasta.

Tyttäreni sairastui vuonna 1992. Se oli 
tiukka paikka. Huolta on riittänyt, joskus 
jopa yli oman tarpeen ja voimien. Sai-
rausjakso seurasi toistaan. Aina voinnin 
kohennuttua tytär jätti lääkkeet pois ja 
oli pian uudelleen sairaalassa. Tuli tun-
ne, että loppuuko tämä koskaan?  Tytär 
aloitti opiskelun – ja sairastui taas. Paik-
kakunnan vaihdon takia tiedot eivät siir-
tyneet hoitavalta taholta toiselle. Silloin 
otti päähän! Sopivaa lääkitystä ei vain 
löytynyt, tuli tunne, että tytär joutui koe-
kaniiniksi. Tytär meni huonoon kuntoon, 
oireet olivat hankalia, oli aggressiivisuut-
takin. Harkittiin hoitoa jopa Niuvannie-
messä! Voitte kuvitella äidin tunteet, 
hädän ja huolen.

Mutta, mutta - tilanteet muuttuvat  Sai-
raala- ja hoitokotikierrettä jatkui toista-
kymmentä vuotta, kunnes tytär eräänä 
päivänä sanoi ”En taho enää hoitokotiin 
enkä sairaalaan”, minä siihen ”Pieppä 
sitten huoli, ettei niin käy”. Ja muutos 
tapahtui, kun oma motivaatio kuntoutu-
miselle löytyi ja yhteistyö hoitavan tahon 
kanssa sujui! Nyt tytär on muuttanut 
omaan asuntoon, lääkkeet tulee syötyä, 
hän hoitaa kodin, leipoo ja keittää – arki 
sujuu! On jopa sosiaalista elämää. 

Hoidossa ja asenteissa on tapahtunut 
paljon myönteistä kehitystä – onneksi!
Ette arvaa, miten hyvältä tuntuu, kun 
tyttären hoitava lääkäri soittaa ja kertoo, 
kuinka hänen näkökulmastaan pärjä-

tään, missä mennään. 
Tai, kun omahoitaja soittaa ja kysyy 
omaisen vointia, kuinka täällä kotona 
voidaan ja kertoo omat terveisensä sai-
raalasta tai avohoidosta.
Tai, kun edunvalvoja ehdottaa oma-aloit-
teisesti tyttärelle koejaksoa raha-asioiden 
hoidosta itsenäisesti.
Tulee tunne, että meistä välitetään, mei-
tä kuullaan ja että meidän asiamme on 
arvokas.

Lopuksi toivoisin, että hoito ja siihen 
liittyvä toiminta tähtäisi aidosti potilaan 
parhaaseen. Jätetään turha kyräily pois 
ja eri leirit pois, otetaan tilalle yhteistä 
yrittämistä, potilaan hyväksi. Yhteispelil-
lä se sujuu, näin minä uskon!

Lahja Tanskanen, mielenterveyskun-
toutujan omainen vuodesta 1979 

Omaiset mielenterveystyön tukena

Joensuussa, Karjalantalolla lokakuun alussa järjestetyssä Pohjois-Karjalan psykiatrisen kuntoutuksen syys-
seminaarissa pohdittiin hyviä hoitokäytäntöjä ja eri toimijatahojen välisen yhteistyön lisäämistä. Seminaarissa 
kuultiin mielenkiintoisia ja koskettavia elämäntarinoita ja hoitoon liittyviä kokemuksia.  Oman puheenvuoronsa 
omaisen näkökulmasta piti myös Lahja Tanskanen. 

Lahjan puheenvuoro tässä myös Rätingin lukijoille.

Tervehdys, elämän matkaajat!

Omaiset mielenterveystyön tukena 
Pohjois-Karjalan yhdistys ry
Karjalankatu 4 a 2
80200 Joensuu
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Omaiset mielenterveystyön tukena

Voimaantumisella on tärkeä asema 
muun muassa kansalaisten oikeuksien ja 
aktiivisuuden sekä etnisten vähemmistö-
jen itsemääräämisoikeuksien laajentami-
sessa.
 Voimaantumisen käsite tuli suosituksi 
1980-luvun puolivälissä ihmisten hyvin-
vointia edistävien hankkeiden kautta.  
Voimaantuminen on yhteydessä ihmisen 
hyvinvointiin. Täydellistä hyvinvointia ei 
ole olemassa mutta sanotaan, että riittä-
vän hyvä riittää.
 Se minkälaisessa ympäristössä, yhteisös-
sä tai ryhmässä ihminen toimii vaikuttaa 
hänen voimaantumisen kokemukseensa. 
Hyvinvoinnin ajatellaan olevan yhteydes-
sä ryhmän muiden jäsenten voimaan-
tumisen ja hyvinvoinnin kokemiseen. 
Jossain tietyssä ympäristössä voimaan-
tuminen voi olla todennäköisempää 
kuin toisessa. Tietyn toimintaympäristön 
olosuhteet kuten esimerkiksi valinnanva-
paus, ilmapiiri, arvostus tai turvallisuus 
voivat olla enemmän tukevia ja näin 
merkityksellisempiä voimaantumisenpro-
sessin kannalta.   
Voimaantumisen ominaisuudet ilme-
nevät eri ihmisillä erilaisena käyttäyty-
misenä ja taitoina. Koska ihmiset ovat 
erilaisia, he kykenevät eri tavoin hyödyn-
tämään niitä sosiaalisia kenttiä, joissa he 
toimivat. Tämän takia voimaantumispro-
sessi on eri ihmisillä erilainen myös sa-
massa ympäristössä.  
Voimavarakeskeistä muutostyötä voivat 
tehdä esimerkiksi sosiaalityöntekijät. 
Siihen soveltuvat periaatteet ovat asiak-
kaan vahvistumista tukevien puitteiden 
luominen, asiakkaan sosiaalisten suh-
teiden ja yhteenkuuluvuuden tunteen 
lisääminen, itseluottamus, yhteistyössä 
lisääntyvä voima eli synergia, antautumi-
nen keskusteluun, dialogiin ja asiakkaa-
seen uskominen.
Ajatuksena on, että yksilöllä on jo kaikki 
tarvittava tieto oman hyvinvoinnin ra-
kennuspuiksi. Se tieto on omaa ei kir-
jatietoa ja kysymys on sen löytämisestä. 
Tämä omavoimaistuminen tarkoittaa 
omien voimavarojen tunnistamista ja 
käyttöönsaamista. Voimaantuminen on 
voimissaan olemista!  

Minä pysyn läjässä!  
Vertauskuvallisesti voidaan ajatella, että 
Ihminen on kuin ruukku ja ruukussa voi 
olla valuvika tai ruukku voi olla ehjä mut-
ta paine yhdellä kertaa yltyy liian suureksi 
ja se särkyy. Ajan kanssa toipuessaan ih-
misellä on kuitenkin mahdollisuus löytää 
uusia polkuja, reittejä ja vastauksia itsel-
le heränneisiin kysymyksiin. ”Minulle on 
tapahtunut näin, mutta haluaisin katsoa 
eteenpäin elämässä, oppia elämästä”!  
Miten minä itse luon voimaa itselleni 
tästä eteenpäin?
Voimaatuminen on henkilökohtainen ja 
sosiaalinen prosessi; voimaa ei voi antaa 
toiselle. Se on ihmisestä itsestään lähtevä 
liike eikä sitä voi toinen ihminen tuottaa. 
Kyse on tapahtumasarjasta, joka tapah-
tuu todennäköisemmin ja helpoimmin 
tietyssä ympäristössä ja usein siihen liit-
tyy myös toiset ihmiset vaikka ihminen 
voi löytää vain itse omat voimavaransa.
 Voimaantuminern tapahtuu luontevim-
min mahdollistavaksi koetussa ympä-
ristössä, jossa ihminen kokee ilmapiirin 
turvalliseksi, itsensä hyväksytyksi ja ase-
mansa tasa-arvoiseksi. 
Toimintavapaus ja autonomisuus ovat 
keskeisiä asioita voimaantumisproses-
sissa. Voimaantuminen ei ole useinkaan 
mahdollista koska ihmisten valintoja 

ja toimintoja ohjataan tarpeettomasti. 
Oman kontrollin tunteen ohella yksilön 
äänen kuuleminen on keskeistä voi-
maantumisprosessissa. Sen on vaikeaa 
toteutua ilman toimivaa yhteisöä, luot-
tamuksellista yhteistoimintaa ja tasa-
arvoisen osallistumisen mahdollisuutta.
Voimaantuminen, valtaistuminen on ih-
misestä itsestään lähtevä persoonallinen 
ja sosiaalinen prosessi? Ihmisiä ei voi voi-
maannuttaa, ihmiset voivat voimaantua 
vain itse. 
Kansalaisjärjestöjen toiminnan perus-
tehtävä on väylien ja foorumien tarjoa-
minen ihmisten omalle toiminnalle sekä 
vapaaehtoistyön ja vertaistuen edistä-
minen. Omaiset mielenterveystyön tu-
kena yhdistyksen toiminnan tavoitteena 
on vahvistaa omaisten voimavaraistavia 
tekijöitä ja estää kuormittavia tekijöitä. 
Tule rohkeasti mukaan löytämään oma 
voimasi!

Ystävällisesti  
Raija Korhonen-Pusa
Omaisneuvoja
Omaiset mielenterveystyön tukena 
P-K:n yhdistys ry
Karjalankatu 4 a 2
80200 Joensuu
puh 050 362 6818
 

Voimaantuminen on voimissaan olemista!
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Yhdistyksen vakinaista toimintaa 
ovat mm. Ps-kerho maanantaisin klo 
18.00, - keskusteluillat srk- keskus, 
Kirkkokatu 28 KIRJALLISUUSPIIRI 
Tiistaisin klo 15:30 - 16:30.Kotikievaril-
la, Värtsilänkatu 2:ssa. Vetäjänä toimii 
Kati Vallius
Miehille suunnattu ÄIJÄ- ryhmä 
maanantaisin Kotikievarilla, Värtsilän-
katu 2. vetäjinä Jukka Saari ja Mika 

P-K:n Mielenterveydentuki ry

Yhdistys toimii

Yhdistyksen toimintaan käy 
tutustumassa vuosittain suuri joukko väkeä

Keilaryhmä toiminnassa

Puukeskus oy:n konttorijohtaja 
tutustumassa pajan toimintaan

Venäjän Karjalan Matrosan 
akuuttisairaalan väkeä tutustumassa 
toimintaan

Iisalmen, Mikkelin, Kuopion ja 
Jyväskylän mielenterveysväkeä 
tutustumassa yhdistykseen

Pohjois-Karjalan Mielen-
terveydentuki ry on psyki-
atrisia palveluja käyttävien 
henkilöiden yhdyssiteeksi 
ja oikeuksien valvontaa 
varten vuonna 1971 perus-
tettu yhdistys. 
Sen toiminta rakentuu 
perustoiminnan osalta jä-
senistön aktivointiin, työ-
toiminnan kehittämiseen, 
ennaltaehkäisevän mie-
lenterveystyön tiedottami-
seen ja laajaan sidosryh-
mätyön verkoston kanssa 
toimimiseen sekä palvelun 
käyttäjänäkökulman edis-
tämiseen maakunnan mie-
lenterveystyössä.

Toiminnan pääpainoalueet 
ovat jo useiden vuosien 
ajan olleet Kuntokievarissa 
ja Työpajassa tapahtuvassa 
työtoiminnoissa kuin myös 
kumppanuustoiminnoissa. 
Nykyään myös Yhteisötalo 
Kotikievarin toiminnassa.
Joensuun kaupungin Kar-
hunmäen kaupunginosassa 
sijaitseva jäsenyhteisötalo 
Kuntokievari on ollut au-
ki arkisin klo 9.00-15.00 
muutaman päivän lomajak-
soja lukuun ottamatta. Sen 
tiloissaon mahdollisuus eri-
laiseen tekemiseen, kahvit-
teluun tai vain jutusteluun 
toisten ihmisten kanssa.

 

Kasurinen. Lisätiedot ja kyselyt Jukalta 
arkisin 8-15.30 numerosta 0445502034, 
tai jukka.saari(at)kotikievari.fi 
MIELI MAASTA-ryhmä tiistaisin klo 
18.00  Yhteisötalo Kotikievari, Värtsi-
länkatu 2. Vetäjänä toimii vertaisohjaaja 
Mika Kasurinen
VERTAISTUKIRYHMÄ keskiviikkoisin 
Klo 16- Yhteisötalo Kotikievari Värtsilän-
katu 2, vetäjänä Pasi Niskanen

LENTOPALLOA Päiväkeskuksen kanssa 
Areenalla -torstaisin 12.30 - 14.00
SÄHLYÄ (ja tarvittaessa muutakin) tiis-
taisin 15.30 - 17.00 Sortavalankatu 4 lii-
kuntasalissa yhdessä Soroppi ry:n kanssa
KEILAILURYHMÄ pari kertaa kuukau-
dessa keilahallilla klo 13.00-14.00
VESIJUMPPAA Rantakylän uimahallis-
sa maanantaisin klo 12-14 ja Vesikossa 
torstaisin klo 13-15
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Mauri Tiainen  
Puutyöpajan vastaava työnohjaaja

Jouni: Erittäin tärkeäksi, työ on vaihtelevaa 
ja mielekästä.

Miten tärkeäksi koet 
tämäntyyppisen 
työtoiminnan?

Puutyöpajan vastaava Mauri Tiainen ja ahkeruusrahalla työskentelevä Marina Kontkanen entisöityjen töiden äärellä

Toni: Työtoiminta henkireikä – antaa 
mielekästä tekemistä. Antaa jopa 
mahdollisuuden opiskella uutta ammattia.

Käpäläpolun puupajalla käy tällä hetkel-
lä kova huiske. Muutaman kuntoutujan 
lisäksi pajalla työskentelee yksi palkkatu-
ella oleva henkilö ja yksi työvalmennuk-
sessa oleva. Työtilauksista ei ole puutet-
ta, niitä riittää pilvin pimein muillekin 
jaettavaksi. Tällä hetkellä näyttää olevan 
ajan henki vanhojen huonekalujen kor-
jaus ja entisöinti. Kysyntä ylittää reilusti 
sen mitä pajalla pystytään tekemään. En-
tisöintityöt ovat varsin suuritöisiä ja am-
mattitaitoa vaativia sekä paljon aikaa 
vieviä. Pajan tilat ovat uuden tekemiseen 
varsin hyvät, mutta pintakäsittelytilat 
puuttuvat kokonaan sekä kunnon varas-
totilat keskeneräisille töille. Mutta olem-
me tyytyväisiä näihinkin koska aina on 
korjaamisen varaa. Uusi laajennusosa on 
osoittautunut erittäin tärkeäksi ja onnis-
tuneeksi ratkaisuksi uusine koneineen.
Mikäli tulevaisuudessa pystymme kehit-
tämään työpajatoimintaa – toivottavasti 
- olisi henkilökohtaisena visionani vie-
lä suuremmat työtilat ja ennen kaikkea 
siellä hyvät pintakäsittelytilat. Näin pys-
tyisimme palvelemaan asiakasta alusta 

loppuun jokaisessa työssä. Tällä hetkellä 
joudumme kuljettamaan vaativia töitä 
muualle käsiteltäväksi, lisäkustannuksia 
tulee asiakkaalle.
 Pajalla työskentelevät henkilöt ovat työ-
hönsä hyvin motivoituneita ja annetut 
tehtävät on suoritettu hyvin jopa osa 
kiitettävästi loppuun. Työ näyttää olevan 
paras terapia meille kaikille, olimmepa 
missä kunnossa tahansa. Päivittäinen nel-
jänkin tunnin työjakso katkaisee päivän 
mukavasti ja samalla voi kokea itsensä 
tärkeäksi pienelläkin työpanoksella yh-
teiskunnassa. Näkisin tämänkaltaisen 
työtoiminnan hyvin kuntouttavaksi, hal-
vaksi terapiamuodoksi sekä uudenkin 
paikan perustamisen edulliseksi verrat-
tuna moneen muuhun toimintamalliin. 
Toivotan kaikki pajan toiminnasta kiin-
nostuneet tulemaan tutustumaan pai-
kan päälle.
  

Kuulumisia puupajalta
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Kotikartanon perinnepäivä
Päivää on vuosien saatossa vietetty monin eri muodoin. Nyt jo kolmatta 
kertaa tapahtuma on suunnattu yleisölle, kouluille ja yhteistyökumppa-
neille. On tarjottu perinteisten työtapojen esittelyä, maittavia oman sa-
don herkkuja niin kartanolla nautittavaksi kuin kotiin viemisiksi. Tämän-
kertainen päivä muodostui poikkeuksellisen suureksi osallistujamäärän 
noustessa lähes 700 henkilöön.

TULITAIDETTA
Miten perinne muodostuu? Varmaan 
siitä, että aloitetaan tekemällä jotakin 
uutta ja toistetaan samaa vuosien saa-
tossa. Välittämällä TyöElämään -hank-
keen valmennusjaksolla olevat pääsivät 
testaamaan luovuuttaan tulitaideteosten 
teossa. Kahdelta ryhmältä valmistuikin 
näyttävät teokset. Päivällä esitettiin en-
simmäinen, joka oli nimeltään nakki. Se 
onnistui suunnitelmien mukaan ja kuten 
usein tulilla käy - makkara lopulta tipah-
taa nuotioon, niin nytkin.
Kuvassa on toisen ryhmän teos ”Karta-
non porkkana”, jossa on porkkanan vä-
rikin mukana.

PUNAMULLAN KEITTO
Kumppanuustyöpajan työnjohtaja Mauri 
Tiainen ei tässä keittele soppaa vaikka on-
kin juuri lisännyt ruisvellin keitokseensa. 
Asiantuntijana Mauri kertoi punamullan 
toimivuudesta ja kestävyydestä Suomen 
luonnon olosuhteissa. Uskomattomalta 
se tuntuu, että kolmen - neljän tunnin 
valmistusajalla saadaan useamman talon 
maalaustarpeet tehdyksi ja tuotetta, joka 
kestää vaikka isältä pojalle.
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STEINERKOULULAISET
Takapihan huvimajalla hyörivä ja pyörivä lapsijoukko 
saapui ensimmäisten joukossa. Ja kun paikkoihin oli 
tutustuttu, nuotiomakkara maistui. 

MYLLYPROJEKTIYHDISTYKSEN VETÄVÄ 2 HANKE 
Metsän siimeksessä luontopolun varrella Vetävä 2 hankkeen ohjaajat 
esittelivät toimintaa ja tarjosivat haasteellisia tehtäviä kävijöille. Leena 
Neuvonen ja Teija Hyvärinen tarjoilivat nuotiokahvia ja yleisöllä oli mah-
dollisuus paistaa tikkupullia. Myllyprojektiyhdistys on yksi Kotikartanoyh-
distyksen aktiivisimmista yhteistyökumppaneista.

Perinnepäivänä taitotuvassa kävi run-
saasti katselijoita. Päivän aikana teks-
tiilipajalla oli jatkuvasti toimintaa. Tai-
totuvassa tehtiin koristeita ja kransseja 
luonnonmateriaaleista ja huovutettiin 
kuiva- ja märkähuovutuksella. Esillä oli 
Tekstiilipajan omien tuotteiden näyttely, 
joka herätti kävijöissä ihastusta. Erityi-
sesti kävijät ihastelivat kivikissoja ja be-
tonitöitä, jotka olivat vielä perinnepäivän 
aikaan kuivumassa pajassa. Kivikissoista 
saatiin useita tilauksiakin. Myös muiden 
tuotteiden hinnoista ja saatavuudesta 
tuli kyselyjä. Monet kävijät kyselivät li-
säksi tuotteiden valmistuksesta ja kertoi-
vat millaisia käsitöitä ym. tuotteita he it-
se olivat valmistaneet. Kovasti tunnuttiin 
kaipaavan kädentaitojen kursseja Koti-
kartanolle ja tuli runsaasti kyselyjä siitä, 
millaisia kursseja ja milloin olisi tulossa.

Kävijöiden ikä ja sukupuoli vaikuttivat 
siihen, millaisista asioista oltiin eniten 
kinnostuneita. Lapset ihastelivat Fantti-
lanka-lampaita ja värikkäitä helmikoruja 
sekä maalattuja kiviä, joissa oli selkeitä 
ja yksinkertaisia eläinhahmoja. Betoni-
työt ja metallilankatyöt taas kiinnostivat 
erityisesti miehiä. Naiset jäivät useammin 

Taitotupa suosiossa 
katselemaan työnäytöksiä ja kyselemään 
työtavoista ja Kotikartanon toiminnasta 
yleisesti.

Toiminnantäyteinen Perinnepäivä sujui 
Taitotuvalla oikein mukavasti. Tuli tunne, 
että kävijät todella olivat innoissaan näh-

dessään erilaisia tuotteita ja saadessaan 
uusia ideoita omiinkin kädentaitojen 
projekteihinsa. Tekstiilipajan Tuotenäyt-
tely oli menestys. Monet uskaltautuivat 
sisään taitotupaa näyttelyä katsomaan, 
vaikkeivät ehkä työnäytöksiä niin olleet 
innokkaita katselemaankaan.
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Kaikki ei ole aina sitä, miltä se ensi kat-
somalta näyttää. Sanonta pitää hyvin 
paikkansa SF-Filmikylään. Sen sai kokea 
se noin seitsemänkymmenen uteliaan 
joukko, joka elokuisena pilvipoutai-
sena päivänä matkusti Kontiolahteen 
katsomaan, millaisissa oloissa Karjalan 
kunnailla -sarjaa on tehty ja tehdään 
edelleen. Kylässä on kuutisenkymmen-
tä rakennelmaa, mutta taloja ei aina voi 
taloiksi sanoa. Niistä puuttuu ainakin ta-
kaseinä, eikä sisällä ole mitään. Kylä on 
rakennettu vuonna 2004 ja otettu seu-
raavana vuonna käyttöön. Talot ovat sa-
nanmukisesti kesämökkejä, sillä talvella 
ne eivät ole käytössä. 

Kahden reippaan oppaan johdolla jouk-
koa vietiin talosta taloon eli talon edestä 
toisen talon eteen. Aina välillä piti olla 
hiirenhiljaa, sillä kylässä työskenneltiin 
koko ajan. Ohjaajan huutaessa ‘hiljai-
suus’ meidänkin piti sulkea suumme ja 
kännykkämme. Vain näyttelijät saivat 
puhua vuorosanojaan. Saimme tietää, 

että elokuvan teko ei ole aina helppoa. 
Kun aurinko ei paista taivaalta, voimak-
kaat lamput sytytetään antamaan kesäis-
tä heleyttä. Sateella kuvataan sisätiloissa 
tapahtuvia kohtauksia. Noin kymmenen 
tunnin työskentelystä tulee valmista 
katsottavaa kymmenen minuuttia. Yksi 
kohtaus otetaan joskus montakin kertaa, 
mutta täällä pyritään siihen, että selvit-
täisiin kolmella otolla. Siis vain paras ot-
to pääsee elokuvaan tai televisioon. Me 
emme koskaan näe näyttelijöiden mokia 
muutoin kuin joissakin muistelmissa tai 
pilajutuissa.  

Meitä ei siellä sentään kuvattu emmekä 
mekään saaneet kuvata. Yleisradiolla on 
kaikki oikeudet kuviin ja kuvattaviin. 
Filmikylä on paitsi kiinnostava matkailu-
kohde, myös hyvä työllistäjä. Se työllis-
tää viitisenkymmentä pohjoiskarjalaista 
ihmistä sekä vielä joukon näyttelijöitä 
sekä ammattilaisia että harrastajia. Aina-
kin kolme Joensuun Kaupunginteatteris-
ta tuttua näyttelijää on siellä kesätöissä 

Kuinka elokuva meitä huijaakaan!
sekä  joukko avustajia ja alan opiskeli-
joita pienissä rooleissa. Markku Pölönen 
ansaitsee suuren kiitoksen luodessaan 
kylänsä ja nimenomaan tänne Pohjois-
Karjalaan. Hänhän on itsekin täältä ko-
toisin, nykyisin Joensuuhun kuuluvasta 
Enon pitäjästä Pielisen rannalta, vaikka 
asuukin Kontiolahden Mönnissä.

En kuulu sarjan vakinaisiin katsojiin, mut-
ta sarjan faneille käynti oli varmasti mie-
lenkiintoinen. He näkevät nyt ehkä toisin 
ruudussa tapahtuvat asiat, kun filmitek-
niikka on hallussa. Tuolla käytiin ja tuolla 
ja tuon minä muistan ja tuokin nähtiin. 
Kiva kesän muistohan se varmasti mo-
nelle on. Usein sanotaan jonkin olevan 
tv:stä tuttu. Me voimme sarjaa tv:stä 
katsellessamme huokaista, että tuo on 
Filmikylästä tuttu. Pitänee minunkin kat-
soa, kun sarja alkaa pyöriä ruudussa.

Vuokko Juurisoja

Kuvauspaikalla valokuvaaminen oli kielletty, mutta kauniiseen pyyntöön suostuttiin, ja näin tämä näkymä käynnistämme 
ikuistui muistoihin. Selin seisovat meidän erinomaiset oppaamme Terhi Häkkinen ja Päivikki Kinnunen.
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Kotikievarin ja Joensuun mielenterveyskeskuksen 
toiminnallisen ryhmän ja ohjaajien yhteistyö 

Artikkelin laatijat: Aila Gavrilov, 
Kotikievarin asukasohjaaja ja 
Suvi Wasenius, Joensuun mtk:n 
päiväkeskuksen ohjaaja.

Karjalanpiirakan paistoa

Mäkkärillä vetäjät Aila ja Suvi

Aivojumppaa

Kyseessä on toiminnallinen ryhmä, joka 
alkoi INNOSTE- ryhmän nimellä kevääl-
lä 2008 yhteisöpedagogiopiskelijoiden 
Sanna ja Sampo Salon opinnäytetyönä. 
Ryhmä kokoontui torstaisin klo 16:00 
– 18:00 välisellä ajalla. Olimme Suvin 
kanssa ryhmässä mukana. Osallistumalla 
ryhmän toimintaan kartoitimme jatku-
vuuden tarvetta tämäntyyppiselle teke-
miselle. 
Keskustelemalla ja kyselemällä ryhmä-
läisiltä totesimme että iltapainotteiselle 
toiminnalle olisi tarvetta jatkossakin. 

Yhdessä Suvin kanssa pohdimme ajan-
kohtaa ja päädyimme myös torstai-iltaan 
klo 16 -18. Tällä tavoin Innoste - ryhmä 
sai jatkuvuuden Toiminnallisen ryhmän 
nimellä.

 Tiedotimme Kotikievarilla ja Vanamon 
Päiväkeskuksella, että ryhmä on tarkoi-
tettu pääsääntöisesti Joensuulaisille mt-
kuntoutujille.
Aloitimme Suvin kanssa ryhmänohja-
uksen 3.4.2008. Ensimmäisellä kerralla 
kuuntelimme ja kirjasimme kuntoutujien 
toiveita toiminnalle. Laadimme toiveiden 
pohjalta toiminnan suunnitelman: 
Sisällön ja kokoontumispäivät. Ohjel-
massa on ollut mm. tutustumisia eri-
laisiin kohteisiin esim. Kansalaistalon 
toimintaan. Luontoretkiä olemme teh-
neet hyödyntäen Käpäläpolun laavua ja 
päärakennuksen tiloja. Olemme käyneet 
pizzalla yhdessä sekä tutustuneet taide-
näyttelyyn. Ryhmän tarkoitus on luoda 
ja ylläpitää sosiaalisia suhteita, vahvistaa 
niitä, sekä oppia uusia asioita. Syksyn 
2009 ajan ryhmä kokoontuu edelleen 
torstaisin klo 16- 19 välisenä aikana. 

Kokoontumisaikaa jatkoimme tunnilla, 
koska kaksi tuntia koettiin kovin lyhyeksi 
ajaksi. Ryhmään ohjautuminen tapahtuu 
omahoitajan suosituksesta. Ryhmään voi 
tulla myös tutustumaan torstaisin, kun 
ottaa ennakkoon puhelimitse yhteyttä 
ohjaajiin. Suvi 050 362 2330, Aila 044 
5502038.

Kotikievari
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Yhteisötalo Kotikievarilla alkoi ”Äijät” 
– ryhmä viime keväänä. Ryhmä ko-
koontui kevään 2009 aika yhteensä 20 
kertaa, pääasiassa maanantai-iltapäivi-
sin. Noihin kertoihin sopi monenlaista 
tekemistä, miesten kesken. Vetäjinä 
toimivat ohjaaja Jukka Saari Kotikie-
varilta ja vapaaehtoistyöntekijänä ver-
taisohjaaja Mika Kasurinen. Ryhmän 
toiminta jatkuu jälleen syksyllä, ja jat-
kuu koko talven aina aikaiseen kesään 
asti. 

Ryhmän tarkoituksena on kokoontua 
miesten kesken, jutella miesten asioista 
ja tehdä miehisiä asioita. Avainsanana 
on sukupuolisensitiivisyys. Sukupuo-
lisensitiivisyys tarkoittaa sukupuolinä-
kökulman huomioon ottamista. Suku-
puolinäkökulman huomioon ottaminen 
kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja toimin-
noissa on todellisen sukupuolten välisen 
tasa-arvon edellytys. Näin myös miesten 
kesken. 

Toimintaperiaatteena ryhmässä on toi-
minnallisuus. Kokemuksen myötä on 
kehkeytynyt käsitys, että miehisessä 
maailmassa tutustuminen ja asioista 
puhuminen tapahtuu paljon luontevam-
min juuri tekemisen kautta. Yhteiset 
mielenkiinnon kohteet ja harrastukset 
luovat hyvän pohjan ryhmäytymiselle ja 
uusien ystävien saamiselle. Tätä kautta 
on mahdollisuus vaikuttaa vähentävästi 
yksinäisyyteen sekä tekemisen puuttee-
seen. Ryhmässä harrastamiseen lähte-
minen on myös helpompaa kauemmas-
kin. Yksin ei tule lähdettyä. Osa ryhmän 
harrasteista on myös maksullisia, joihin 
ei ryhmäläisillä muuten ole mahdolli-
suutta osallistua. Tarkoituksena on an-
taa elämys, jota ei muuten tulisi koettua 
ilman ryhmää. Rahoitus näihin otettiin 
keväällä 2009 yhteisötalo Kotikievarin 
kuntouttavan toiminnan budjetista, ja 
samoin pääosin jatketaankin. Joihinkin 
kalleimpiin harrasteisiin, kuten kartingin 
ajamiseen osallistujat maksoivat pienen 
omavastuun.

Monenlaista touhua
Ryhmän toiminnot koostuivat kevääl-
lä 2009 muun muassa liikunnasta mo-

nessa eri muodossa, penkkiurheilua ja 
kortin peluuta unohtamatta. Nyrkkeilyä, 
jalkapalloa, pingistä, frisbeen heittelyä 
ja uimista sekä retkeilyä harrastettiin 
omien ohjaajien toimesta. Ulkopuolista 
vetäjäapua käytettiin jousiammunnassa, 
seinäkiipeilyssä ja tenniksen peluussa. 
Yhdistyksen, eli Pohjois-Karjalan Mie-
lenterveydentuen ja Vanamon päivä-
keskuksen yhteiset pilkkikilpailut, sekä 
jääkiekko-ottelu kuuluivat myös oh-
jelmaan. Jääkiekko-ottelun pääsyliput 
sponsoroi jääkiekkoseura Jokipojat, jo-
ka järjesti ryhmälle ennen ottelua myös 
seuraesittelyn, sekä pelaajatapaamisen. 
Keskustelukertoja ryhmässä oli pari ker-
taa, aiheena kaiken maailman polttavat 
ajankohtaiset asiat. 
Ryhmän kevätkausi huipentui eräretkeen 
Joensuun Tuupovaaran Vekaruskoskella. 
Koskella oltiin yksi yö siellä sijaitsevassa 
vuokrattavassa varaustuvassa. Ohjel-
massa retkellä oli luonnossa liikkumisen 
lisäksi saunomista, veitsenheittoa, kor-
tinpeluuta ja mahdollisuus koskikalas-

Äijät koolla Kotikievarilla 

tukseen. Tietysti nuotiokahvit sekä mak-
karat kuuluivat asiaan. 

Mieluista tekemistä 
Ryhmäläisiltä kysellyn suullisen palaut-
teen mukaan toiminta on ollut mieluis-
ta. Syksyn kokoontumisissa on jo keritty 
ajamaan kartingia, katsomaan elokuvia, 
laittamaan ruokaa ja pelailemaan jalka-
palloa. Suunnitteilla jatkossa on jälleen 
muun muassa jääkiekko-ottelua, liikun-
taa monessa muodossa, sekä tietysti mu-
kavaa yhdessäoloa, keskustelua unohta-
matta. Toimintaa pidetään jatkossakin 
virikkeellisenä ja miehiä aidosti kiinnos-
tavia asioita harrastaen. 

Lisätietoja ryhmästä ja sen toiminnasta 
voi kysellä yhteisötalo Kotikievarista Ju-
kalta. Mukaan mahtuu vielä muutama 
mies. Ryhmä on avoin miehille, jotka kai-
paavat arkeensa muita miehiä kaveriksi 
rupattelemaan tai harrastuksiin. 

Jukka Saari

Äijätarjotin
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Työhönottohaastattelussa nuorelta in-
sinööriltä kysyttiin, missä hän oli ollut 
aikaisemmin.
 - Nokialla ja Metrassa.
- Mitä te teitte siellä?
- Kävin hakemassa töitä.

•
Sanonta siitä, että joku muotivaate on 
viimeistä huutoa, juontaa juurensa sii-
tä, kun aviomiehet näkivät vaatekau-
pan laskun.

•
Lääketiede on nykyään jo niin erikois-
tunutta, että jos vilustuminen siirtyy 
nenästä rintaan, on mentävä eri lääkä-
rille. 

•
Vuorineuvos oli lääkärissä vuositarkas-
tuksessa. Vaa’asta tultuaan tutki hän 
ihannepainotaulukoita ja totesi:
- Ikä on oikein, paino on hyvä, mutta 
minähän olen 20 senttiä liian lyhyt!

•
“Oliko isä nuorena ujo?” tytär kyseli 
äidiltään.
“Ellei hän olisi ollut ujo, sinä olisit nyt 
ainakin neljä vuotta vanhempi!”

•
Viimeisin kerta, kun vaimoni on suos-
tunut johonkin jota pyydän, oli kosinta.

•
Jos eduskunnan puhemies huolehtisi 
siitä, että kansanedustajat sanoisivat 
vain sen mitä ajattelevat, eduskunnas-
sa olisi hiljaista.

•
Psykiatrit, jotka kehottavat vanhempia 
olemaan enemmän lastensa kanssa, 
yrittävät vain turvata toimeentulonsa 
myös tulevaisuudessa.

•
Miehet jotka ajavat autoa, kuin omis-
taisivat koko tien, eivät yleensä omista 
edes ajamaansa autoa.

•
Ystävä on ihminen, jolla on samat vi-
holliset kuin sinullakin.

•
Mies toiselle: ”Kun itse tajusin, että isä-
ni oli ollut oikeassa, poikani oli siinä iäs-
sä, että alkoi väittää minulle vastaan.”

”Menestyvän liikemiehen on ehdotto-
masti pidettävä kiinni etiikasta”, sanoi 
mies ystävälleen. ”Otetaanpa esimerkki: 
vanha asiakas maksoi tänään laskunsa 
sadan markan setelillä. Hänen lähties-
sään huomasin, että hän oli vahingossa 
antanut minulle kaksi toisiinsa tarttu-
nutta seteliä. Siitä tuli heti eettinen on-
gelma: pitäisikö minun kertoa se yhtiö-
kumppanilleni?”

•
”Näin kolmena yönä peräkkäin unta 
metvurstista, lenkistä ja maksamakkaras-
ta”, kertoi mies ystävälleen. ”Neljäntenä 
päivänä menin ravikilpailuihin ja, katsos 
kummaa, ensimmäisessä lähdössä olivat 
mukana hevoset Metvursti, Lenkki ja 
Maksamakkara. Minä tietysti löin vetoa 
kaikkien puolesta. loppusuoralla kaikki 
pistelivät vimmattua vauhtia, ja minä olin 
innoissani saada sydänkohtauksen:
 ”Mikä hevonen kilpailun voitti ?”  ystä-
vä kysyi. 
”Yllättäjä nimeltään Leikkele.”

•
”Olen keksinyt melkein inhimillisen tie-
tokoneen”, kehui tiedemies toiselle.
’Tarkoitatko, että se osaa ajatella?” kysyi 
kollega.
”Ei. Mutta kun se tekee virheen, se osaa 
syyttää siitä toista tietokonetta.”

•
Eikö olisikin mukavaa, jos joku vaihteeksi 
hyökkäisi paikalle ja kaappaisi syyn omil-
le niskoilleen?

•
Nainen ilmoitti avioero-oikeuden käyn-
nissä, ettei tahtonut elatusapua. ”Minä 
en tahdo muuta kuin että mieheni jättää 
minut samaan asemaan; mistä minut ta-
pasikin.”
”Ja mikä on tämä asema?”
”Olin leski.”

•
Asiakas tutki asianajajaltaan. saamaansa 
laskua: ”En minä lounaan veloittami-
sesta välitä”, hän sanoi, ”vaikka minun 

täytyykin myöntää että luulin teidän 
tarjoavan: Mutta mitä ihmettä tämä on: 
”Lounasneuvontaa, 50€?”
”Ettekö muista?” asianajaja vastasi. 
”Minähän suosittelin vermutissa haudu-
tettuja katkarapuja.”

•
Eskarissa oli opeteltu koko viikko väri
oppia. Viikonlopun jälkeen ope kysäisi 
lapsilta, että mitkähän oli ne päävärit?  
Pitkä hiljaisuus. Vihdoin yksi tyttö nos-
taa reippaasti kätensä ja ilmoittaa iloi-
sella lapsen äänellä:  
”Huulipuna, ripsiväri ja puuteri.” 

•
Äiti söi iltapalaa kolmen lapsensa kanssa. 
Juteltiin niitä näitä, kunnes puheet joten-
kin kääntyivät siihen, mistä vauvat tule-
vat. Lapset olivat sitä mieltä, että äidit hoi-
tavat homman ihan yksin, mutta äiti yritti 
selittää, että kyllä se on kahden kauppa; 
tarvitaan sekä äiti että isä. Villeltä (7v) 
putosi haarukka kädestä ja hän tokaisi:  
”Häh, mitä isi muka teki?! Istu vessassa
ja luki Hesaria!” 

•
- Mitä varten kylvät potaatteja ja sipulei-
ta vierekkäin?
- Nämä ovat satasilmäisiä potaatteja.
- Mitä sillä on tekemistä asian kanssa?
- Niin nääs. Viime vuonna oli sellainen 
kuivuus, että mä päätin olla tänä vuon-
na viekkaampi. Sipulit saavat potaattien 
silmät vetistämään niin ettei mun tartte 
maita kastella.

• 
- Miksi sä jätit sen työpaikkasi Tommin 

pajalla.
- Sairauden takia.
- Minkä pirhanan sairauden? Mikä sua 
sitte vaivaa?
- Ei minua mikään vaivannutkaan. Vaan 
se pomo tuli aina sairaaksi kun näki mi-
nut.

•
- Oletko sinä tullut etsimään työtä, hyvä 
mies, tiedusteli toimistotyttö työkkäriin 
eksyneeltä muukalaiselta.
- No, enhän minä ihan sitä tartte. Mulle 
riittäis jos saisi jostain palkkaa.

Huumori
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Psykiatristen sairaaloiden potilailla on 
usein vähäiset mahdollisuudet harrastaa 
liikuntaa. Varsinkin suljetuilla osastoil-
la potilaiden liikunta voi pahimmillaan 
jäädä viidentoista minuutin mittaiseen 
ulkoiluun omahoitajan kanssa. Kaikkia 
potilaita ei edes päästetä ulos. 

Opetusministeriön ja Suomen Mielenter-
veysseuran kolme vuotta sitten tekemän 
kyselyn mukaan psykiatrisissa sairaalois-
sa keskimäärin alle puolet potilaista on 
mukana liikuntatoiminnassa. 
Erot sairaaloiden välillä ovat suuret. Jois-
sakin sairaaloissa kaikki potilaat pääse-
vät harrastamaan liikuntaa, joissakin vain 
neljä prosenttia pääsee liikkumaan. 

Psykiatrisilla potilailla 
surkeat liikuntamahdollisuudet

Avun saaminen psyykkiseen sairauteen 
on hyvin sattumanvaraista ja alueelliset 
erot ovat suuret. Jollakin paikkakunnalla 
hoitoa saa, mutta huonoja kokemuk-
sia on aivan liikaa. Hoitotakuu ei toimi 
perusterveydenhoidossa, sillä reseptin 
uusimista määräajoin tuskin voi pitää 
toimivana avohoitona psykososiaalisten 
tukimuotojen puuttumisesta puhumat-
takaan.
 
On hienoa, että tänä päivänä mielenter-
veysalan ammattilaiset osaavat jo ohja-
ta mielenterveyskuntoutujia jäseniksi 
paikallisiin mielenterveysyhdistyksiin. 
Yhdistyksissä jäsenillä on mahdollisuus 
tavata kohtalotovereitaan ja antaa toi-
silleen vertaistukea toipumisen tiellä. 
Näin toimimalla yhdistykset vähentävät 
yksinäisyyttä ja estävät mm. itsemurhia. 
Mielenterveysyhdistysten toiminta ei kui-
tenkaan korvaa ammattiapua. Avohoi-
dossa selviämistä ei voida laskea pelkäs-
tään mielenterveysyhdistysten varaan.

Mielenterveyden Keskusliitto

Psykiatrista avohoitoa ei saa 
sysätä vapaaehtoisten varaan

 
Mielenterveyden keskusliitto pitää tär-
keänä, että yhteiskunta tarjoaa mielen-
terveyskuntoutujien omille järjestöille 
asianmukaiset toimitilat sekä ottaa ne 
mukaan mm. kunnan mielenterveyspal-
velujen suunnitteluun. Psykiatristen poti-
laiden sekä heidän omaisten yhdistyksillä 
on paljon hyvää hiljaista tietoa siitä, mi-
kä psykiatrisessa hoidossa on auttanut ja 
mikä on mennyt pieleen. Tätä viisautta 
olisi hyvä päättäjien kuunnella herkällä 
korvalla.
 
Joutsenon mielenterveysyhdistys JOMI 
ry on toiminut vapaaehtoisena toimijana 
jo 40 vuotta. Aikaisemmin se tunnettiin 
nimellä Rauhan matkaajat ja se kehitti 
potilaiden toimintaa nyt jo lakkautetus-
sa Rauhan sairaalassa.  Yhdistystoiminta 
on ollut osa jäsenten voimaantumista 
kansalaisuuteen ja hyödyllistä demokra-
tian käytännön opiskelua. Yhdistyksen 
aikanaan aloittamat potilaiden virkistys-
matkat ovat aukoneet uusia uria myös 

psykiatrisessa hoidossa.
 
Toiminnanjohtaja Timo Peltovuori puhui 
Joutsenon mielenterveysyhdistys JOMI 
ry:n 40-vuotisjuhlassa.
 

Toiminnanjohtaja Timo Peltovuori

Suurimpia ongelmia ovat liikuntatilojen 
puute tai huono kunto sekä henkilökun-
nan vähäisyys. Kyselyn mukaan vain al-
le 40 prosentissa laitoksista on hyvässä 
kunnossa olevat liikuntatilat. 

Mielenterveyden keskusliitto vaatii psy-
kiatristen potilaiden liikuntamahdolli-
suuksien parantamista. 
- Nyt onkin korkea aika saattaa kaikki-
en psykiatristen laitosten liikuntatoimin-
ta asianmukaiselle tasolle. Se tehostaa 
sairaaloiden toimintaa ja parantaa poti-
laiden elämänlaatua, sanoo Mielenter-
veyden keskusliiton liikuntatyöryhmän 
puheenjohtaja Päivi Palin. 

MONIÄÄNISET RYHMÄ
syksy 2009
Lehmon kuntoutuskodilla on useita vuo-
sia toiminut Moniääniset ryhmä. Ryhmä 
kokoontuu kevät- ja syksykaudella joka 
toinen viikko. 
Vetäjänä toimii kuntoutuskodin hoitajat 
vuorollaan. Ryhmässä vierailee toiveiden 
mukaisesti eri asiantuntijoita. 
Ryhmän avulla pyritään lievittämään 
pelkoja ja muita vaikeita tunteita, joita 
äänien kuulemiseen voi liittyä. Tavoittee-
na on helpottaa ja saada apua arjen su-
jumiseen. Ei poistaa ääniä vaan opetella 
tulemaan niiden kanssa toimeen.

Ääniä kuuleva on itse kuulemisen asian-
tuntija. Monien kokemusten mukaan 
ryhmästä saa toivoa, voimia, uskallusta 
ja tovereita. Ryhmässä voi tulla kuulluk-
si ja ymmärretyksi samalla kun voi olla 
tarjoamassa toisille tukea ja ystävyyttä. 
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1. Saako Suomessa sähköshokki-
hoitoa ja auttaako se?

Kyllä maassamme edelleen saa säh-
köshokkihoitoa eli ECT:a, myös täällä 
Joensuussa. Ennen kuin masennusta 
poistavat lääkkeet tulivat markkinoille 
1960-luvulle tultaessa vuonna 1937 kek-
sitty ECT oli oopiumtippojen ohella ainoa 
masennuksen hoitokeino siihen aikaan 
varsin harvinaisen psykoterapian ohella. 
Nykyään ECT:a käytetään melkoisen har-
voin ja vain sellaisten masennusten hoi-
dossa, joihin mikään lääkehoito ei auta. 
Huonomaineisesta nimestään huolimat-
ta sähköshokkihoito voi silloin auttaa. 
Sen tiedetään vaikuttavan hermosolu-
kalvojen sähköisiin ominaisuuksiin.

2. Voiko pakkohoitopäätöspykälän 
poistaa mielenterveyslaista?

Mielestäni ei voi, sillä aina on ollut ja aina 
tulee olemaan mielenterveyden häiriöti-
loja, joiden hoito ei onnistu ilman vasten-

tahtoista hoitoa. Käydystä keskustelusta 
voi kuitenkin vetää sen johtopäätöksen, 
että tämän pykälän soveltamista olisi 
syytä tarkentaa ja nimenomaan potilaan 
oikeuksia tulisi ottaa nykyistä enemmän 
huomioon.

3. Milloin on syytä aloittaa masen-
nuslääkkeiden käyttö?

Mahdollisimman pian sen jälkeen kun 
toimintakykyä haittaava masennus on 
diagnosoitu. Reaktiiviset masennukset, 
kuten suru, eivät yleensä tarvitse lääke-
hoitoa, vaan aikaa ja keskusteluapua, 
joka voi olla ammatillistakin eli siis psy-
koterapiaa. Yleensä masennusta poista-
vat lääkkeet parhaimmillaankin alkavat 
vaikuttaa vasta reilun viikon kuluttua ja 
niiden käyttöä on syytä jatkaa yli puoli 
vuotta siitä, kun on saavutettu ns. nor-
maali vointi. Näin ehkäistään masennuk-
sen mahdollinen uusiutuminen.

Pertti Puhakka
psykiatrian erikoislääkäriPertti Puhakka

Lääkäri vastaa

Itäinen tiimi ry tarjoaa Perhelomat ry:n tuettua 
joululomaa
Aika: 22.12. – 27.12.2009
Paikka: Hyvärilän matkailukeskus, Lomatie 12, 
75500 Nurmes.

Hinta: Omavastuuosuus lomasta on 100 € / hlö, 
joka peritään jokaiselta osallistujalta tulopäivänä 
paikanpäällä.

Hakulomakkeita saa: Itäinen tiimi ry,
Rantakatu 26 B, 5krs., 80100 JOENSUU
gsm. 0400 810 656 fax: (013) 226 820
sp. posti@itainentiimi.fi
tai Perhelomat ry:ltä
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)

ITÄINEN TIIMI RY:N JOULULOMA
HYVÄRILÄN  MATKAILUKESKUKSESSA
5 vrk 22.12.–27.12.2009

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

Koneellasi pitää olla asennettuna Acrobat Reader lu-
kuohjelma.

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, toiminnan-
ohjaaja, Gsm 0400 810 656 tai e-mail: 
posti@itainentiimi.fi
Matti Poutiainen, lomaohjaaja, gsm. 044 534 4642
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Tänäkin menneenä kesänä oli yhdistyk-
semme jäsenillä ja myöskin omaisyhdis-
tyksen jäsenillä sekä eri kuntoutuskotien 
henkilökunnalla mahdollisuus saunoa 
ja uida sekä viettää mukavia kesäiltoja 
maanantai-iltaisin Kotilahden huvilan 
rantasaunalla. Olipa mukana joillakin 
kerroilla yhteistyökumppaneita tuolta 
elinkeinoelämänkin puolelta. Ja mikä-
pä sen mukavampaa. Saimme ajoittain 
vieraita myöskin Joensuun ulkopuo-
leltakin mm. Kiteeltä, Ilomantsista ja 
Kontiolahdesta. Näin se ”sana kulkee” 
ja kävijämäärä lisääntyy. Se on todella 
myönteinen asia. Kaikkiaan noin ”yksin 
laskien” meitä saunojia tai vähintäänkin 
uijia tahi grillikatoksessa istujia ja kauniin 
järvimaiseman ihailijoita  oli koko kesän 
aikana ( 10 iltaa) yhteensä 136 henkilöä. 
Lukua on pidettävä varsin hyvänä. Tosin 
tänä kesänä saunailtojakin oli vanhan 
perinteen mukaan täydet kymmenen. 
Pienimmillään saunojia oli yhtenä iltana 
seitsemän henkilöä. Ensimmäisellä ker-
ralla meitä oli 36 ja viimeisellä kerralla 22 

henkilöä. Muulloin 8 – 12. Riippuen mm. 
säätiedotteissa ennalta ilmoitetuista sa-
dekuuroista tai ukkosista. Siitä kesä oli 
hyvä, että oikeastaan yhtenä maantai-
iltana oli napakka, mutta kuitenkin lyhyt 
ukonilma. 

Ja olihan se kesäkin vaihteeksi ”vanhan 
ajan” kunnon kesä ilmojenkin puolesta. 
Kesäkuun kylmien ja sateisten säiden lo-
puttua juhannukselta alkoi sää lämmetä 
ja lopulta kesästä tuli tosi hyvä. Uinti-
vedet lämpenivät nopeasti. Kuitenkaan 
missään vaiheessa ei esiintynyt sitä in-
hottavaa sinilevää. 

Ensimmäisen kerran saunoimme 1.6. 
ja viimeisen kerran 3. elokuuta. Ensim-
mäisenä saunailtana, samoin kuin kesän 
viimeisenäkin, saimme nauttia omaisyh-
distyksen järjestämästä tarjoilusta. Kesä-
kuun alussa kahvien, teen, mehujen ja 
pullien lisäksi nautimme grillimakkaroita 
ja jo perinteisesti kiteeläisen Seppo Ma-
tikaisen oikeaoppisesti  keittämää ranta-
kalaa. Muikut oli pyydetty Puruvedestä 
aikaisin samana aamuna. Ensimmäisellä 
kerralla saimme nauttia myöskin musii-
kista, jota esitti Eve Pietarinen. Muinakin 
saunailtoina käydessään musiikkia esitti 

Pertti ”Speedy” Siltanen kitaransa säes-
tyksellä. Saimme kuulla 50 - 60-luvun 
menestyskappaleita hänen esittämän-
ään.

Nyt on taas mukava muistella mennyt-
tä kesää ja tietenkin kiittää PKSSK:ää, 
omaisyhdistystä ja kaikkia saunailtoihin 
osallistuneita hyvin onnistuneesta ”sau-
nakesästä” Kotilahden rantasaunalla. 
Tulevan talven mahdollisilla ”paukku-
pakkasilla” voi menneen kesän sauna-
muistoja kirkastaa esimerkiksi valokuvia 
katselemalla, sulkea sitten silmät ja an-
taa ajatusten siirtyä Pyhäselän rantamai-
semiin Kotilahdessa. 

Kaikille teille lämpimät kiitokset ja toi-
vottavasti tapaamme jälleen saunailtojen 
mukavissa merkeissä ensi kesänä. 

Hyvää talvikautta teille kaikille toivottaen

Pentti Mononen
kesän 2009 ”saunamajuri” 

Kotilahden saunaillat

Seppo Matikaisen kalasoppaa jonotetaan

Pertti ”Speedy” Siltanen kitaransa kanssa Eve Pietarinen viihdytti kahvittelijoita

Kauppaneuvos Eino Tenhunen osallistui 
avajaisiin

Jukka ja Raili nautiskelevat kalakeittoa Terttu on onnesta mykkänä

Löylykulttuuria
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Kelan mielenterveyskuntoutus  on ku-
luvalla vuosituhannella koko maassa 
kasvanut merkittävästi ja psyykkisen ta-
sapainon häiriöt ovat tavallisin kuntou-
tuksen peruste.  Koko maassa kuntou-
tukseen on viime vuonna osallistunutkin 
noin 30.000 henkilöä, mikä vastaa noin 
kolmannesta koko sairausryhmäkun-
toutuksesta.  Pohjois-Karjalassa sairas-
tavuus, korkea työttömyys ja  liian var-
hainen eläköityminen tuovat kasapäin 
ongelmia, jotka kertautuvat pitkittyes-
sään. Silti pohjoiskarjalaisten suhteelli-
nen osuus Kelan kuntoutujatilastojen 
mukaan vastaa vain maan keskiarvoa. 
Kuntoutukseen ei siis jostain syystä osa-
ta hakeutua.

KuntoHovissa Kelan kursseja Takaisin 
tasapainoon ja Eheään elämään on jär-

jestetty jo viisi vuotta. Työryhmä koostuu 
alan lääkäreistä, psykologeista, hoita-
jista, sosiaalityöntekijöistä ja ohjaajista. 
Heistä jokaisen  tarkoituksena on valaa 
kurssilaisille uskoa tulevaisuuteen ja an-
taa tietoja sekä taitoja hankalien asioi-
den käsittelemisessä. 

Useimmiten ajatus kuntoutumisen ha-
kemisesta  herää ensin hoitavan lääkärin 
tai mielenterveystyöntekijän aloitteesta. 
Avainasemassa on avohoidon vastaanot-
toryhmä ja kuntoutumiseen tukemisessa 
omalla tukijärjestöllä sekä vertaistuella 
on suuri merkitys. Liian monet ovat kui-
tenkin kysymyksen edessä yksin.  Usein 
huolta kannetaan siitä,  olenko juuri 
minä oikeutettu kuntoutukseen ja mitä 
pitäisi tehdä sinne päästäkseen. Kunto-
Hovi on tätä kynnystä pyrkinyt osaltaan 

madaltamaan. Hakeutuja tarvitsee oman 
lääkärinsä antaman lausunnon ja  kun-
toutussuunnitelman.  KuntoHovi auttaa 
hakemuksen tekemisessä ja tekee esiva-
linnan, lopullisen kuntoutuspäätöksen 
antaa  Kela.   

Suurin osa kuntoutujista kuuluu ikäryh-
mään 45 – 54 vuotta, jolloin työikää on 
vielä runsaasti jäljellä. Kuntoutuksen ta-
voitteista haasteellisin on toimintakyvyn 
palautuminen ja paluu työelämään. Eräs 
kuntoutuja totesikin asian havainnolli-
sesti: ”Eheään Elämään –kurssilla sain 
reppuuni eväitä muuttaa toimintatapo-
jani ongelmatilanteissa”.  Juuri tästä on 
kysymys, uuden näkökulman etsimisestä 
ja omien voimavarojen löytämisestä.  

Kuntoutus määritellään ihmisen tai ih-
misen ja ympäristön muutosprosessiksi. 
Kuulostaa teoreettiselta, mutta muu-
tosta haetaan mm. toimintakyvyn, it-
senäisen selviytymisen, hyvinvoinnin ja 
työllisyyden edistämiseen. Voimien eli 
eväiden pakkaamisen ohella verkoston 
uusi rakentaminen on joskus tarpeen ja 
monet kuntoutujat kertovatkin uusien 
ihmissuhteiden eheyttävästä vaikutuk-
sesta. Vertaistuen tiivistymisen myötä 
kuntoutuja on kertonut ongelmiensa 
kutistuneen. 

KuntoHovin mielenterveyskurssit Takai-
sin tasapainoon ja Eheään elämään on 
suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat 
voimia jaksaakseen ponnistaa tasapai-
noisempaan elämään. Tätä voimautu-
mista eräs kuntoutuja kuvasi siten, että 
hän alkoikin ihmeekseen herätä aamui-
sin odottaen päivän tapahtumia innos-
tuneesti, alakulo ja alivireys oli muuttu-
nut toiveikkuudeksi. Puhumisen tahdon 
ja taidon on kerrottu olevan parantajista 
tehokkain.  Kuntoutujat pakkaavat rep-
puunsa paitsi terveyttä, myös tulevai-
suutta. 

Ota yhteyttä Kelan kursseihin liittyen: 
tyhytiimin vastaava 013-1722520 ja  
yksikönvastaava 013-1722514. 

Raili Könönen, palvelujohtaja
Itä-Suomen Kuntoutuspalvelu Oy / 
KuntoHovi

PAKKAA REPPUUSI TERVEYTTÄ JA TULEVAISUUTTA
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Se alkoi huomaamatta, salavihkaa. Yh-
dysvalloissa entinen varapresidentti Al 
Gore oli varoitellut siitä Epämiellyttävä 
totuus-dokumentissaan. 2010-luvulla 
Suomenlahden kalastajat olivat ihmetel-
leet syysmyrskyjen rajuutta. Maailman 
valtiot olivat  yrittäneet ryhtyä yhteistyö-
hön sen torjumiseksi.
Vuonna 2008 alkanut maailmanlaa-
juinen talouden taantuma oli mennyt 
ohitse lähes jälkiä jättämättä. Uusi nou-
sukausi oli alkanut. Maailman johtajien 
eripuraisuus johti siihen, ettei läheskään 
kaikkien ilmastosopimuksen osapuolten 
päästötavoitteita oltu saavutettu vuo-
teen 2020 mennessä ja mannerjäätiköt 
sulivat kiihtyvällä vauhdilla. Vuoden 2019 
syyskuussa satatuhatta mielenosoittajaa 
kokoontui Helsingin Esplanadille vaatien 
ilmastonmuutoksen pysäyttämistä. Pre-
sidentti Niinistö vei vaatimukset Barce-
lonan ilmastokokoukseen 2020, mutta 
Yhdysvallat ja voimakkaasti autoistuvat 
Kiina ja Intia tyrmäsivät ne. Vastavalitun 
presidentti Kataisen johdolla Suomi kiel-
si yksipuolisesti yksityisautoilun vuonna 
2025. Johtavat autonvalmistajat olivat 
laiminlyöneet korvaavia polttoaineita 
käyttävien autojen kehittelyn, koska 
biopolttoaineiden ja muiden korvaavien 
polttoaineiden hinnat pysyttelivät kor-
keina. Suomessa eräs insinööriryhmä oli 
2010-luvun puolivälissä alkanut paran-
nella vanhaa häkäpönttöä, puukaasu-
moottoria ja julkisti siitä uuden version 
vuonna 2025 myytäväksi maihin, joissa 
puuta oli yllin kyllin. Markkinoivasta yri-
tyksestä tulikin seuraavan parinkymme-
nen vuoden aikana lähes Nokian veroi-
nen menestystarina.
Nopeasti hupenevan öljyn maailman-
markkinahinta oli alkanut voimakkaasti 
nousta vuoden 2015 tienoilla. Uusia öl-
jyvaroja etsittiin lähinnä meren pohjasta, 
mutta oikutteleva merisää teki etsinnöis-
tä hankalia ja kalliita. Autoilusta tuli yhä 
enemmän vain maailman varakkaimpien 
harrastus ja maailman liikenteessä ole-
va autokanta alkoi nopeasti vähentyä 
2030-luvulla.
Kaupankäynti Helsingin kuuluisalla 
kauppatorilla lakkasi kokonaan vuonna 
2029, kun merivesi tunkeutui valtoime-
naan sille. Presidentti muutti presidentin-
linnasta paria vuotta myöhemmin aset-
tuen esikuntineen Tampereelle. Vuotta 

myöhemmin valtioneuvosto seurasi 
perässä. Tampereesta tehtiin maan uusi 
pääkaupunki vuonna 2035. 
Kaksituhattaluvun neljä ensimmäistä 
vuosikymmentä olivat Suomelle kuiten-
kin kokonaisuudessaan menestyksekäs-
tä aikaa. Maatalous kukoisti lämpiminä 
kesinä. Viiniä alettiin viljellä Etelä-Suo-
messa 2020-luvun loppupuolella ja kas-
vi menestyikin varsin hyvin. Maailmassa 
vallitsi pula makeasta vedestä ja ennä-
tyksellisesti kohonnut bulkkiveden hinta 
sai suomalaiset yrittäjät viemään vettä 
tankkereilla vesipulasta kärsiviin maihin. 
Suomeen oli alettu kehittää höyry- ja 
purjevoimalla kulkevaa kauppalaivastoa 
2020-luvun lopulla.
Ensimmäiset  ilmastopakolaiset muut-
tivat Suomen rannikkokaupungeista 
2020-luvun lopulla sisämaahan. Suo-
mella oli edessään siirtokarjalaisiakin 
huomattavasti mittavampi evakuointi-
tehtävä: rannikoiden kolmemiljoonaisen 
väestön asuttaminen maan sisäosiin.
Ensimmäinen hirmumyrsky iski Suomen 
alueelle vuonna 2046. Sen jälkeen vä-
kijoukot ryöstelivät kauppoja ja har-
joittivat yleistä vandalismia. Presidentti 
Urpilainen julisti maahan poikkeustilan. 
Kun levottomuudet kuitenkin jatkuivat, 
hän erosi ja samana vuonna maahan tuli 
ensimmäinen sotilashallitus. Lumen tulo 
talvisaikaan loppui koko maassa vuoden 
2050 tienoilla. Vuonna 2053 Helsingin ja 
Tukholman välillä liikennöivä lautta S/S 
Condor upposi hirmumyrskyssä vieden 
mukanaan 10 000 matkustajaa Itämeren 
syvyyksiin.
Korkea polttoaineiden hintataso oli teh-
nyt 2030-luvulla lentämisestä rikkaiden 
harrastuksen. Kymmenen vuotta myö-
hemmin vain upporikkaat lensivät enää 
omilla suihkukoneillaan. Öljyn loppuessa 
maailmasta vuonna 2055 enää vain puo-
lustusvoimat harjoitti ilmailua niin kauan 
kuin varmuusvarastoja riitti. Ilmailun 160 
vuotta kestänyt aikakausi oli lopussa.
Öljyn loppuminen sai aikaan lopulta sen, 
mitä ihmiskunta oli jo vuosisatoja toivo-
nut: laajamittaiset sodat loppuivat. So-
takoneet makasivat käyttökelvottomina 
suojissaan. 2050-luvun jälkeen sodat oli-
vat enää pieniä, lähinnä vedestä käytäviä 
kahakoita kuivuudesta kärsivien maiden 
kesken. Suomeen perustettiin ratsuväki 
vuonna 2058.
Tiheästi toistuvien hurrikaanien piinaa-
ma Yhdysvallatkin siirtyi sotilashallin-
toon 2080-luvulla. Tuolloin maailmassa 
oli enää muutama demokraattinen valtio 

Sveitsin lisäksi. Resistenttien taudinaihe-
uttajien aiheuttamat pandemiat tekivät 
tuhojaan maailman väestössä. Suomeen 
itärajan takaa levinnyt tuberkuloosie-
pidemia 2090-luvulla aiheutti 300 000 
uhria. Suurista luonnonmullistuksista 
eri puolilla maailmaa oli saatu uutisia jo 
kauan aikaa.
Nyt on tammikuun 17. päivä vuonna 
2171.  Joensuussa on 280 000 asukasta, 
suuri osa evakkoväestön jälkeläisiä. Pan-
demioiden pelossa Suomi oli sulkenut 
rajansa vuonna 2095 lopullisesti, mutta 
ilmastopakolaisia oli saapunut maahan 
sitä ennen myös muualta maailmasta. 
Kaupungilla liikkuu paljon hevosvetoisia 
ajoneuvoja, joitakin puukaasulla ja säh-
köllä kulkevia autoja on kuitenkin liiken-
teessä. Maailmankartta on muuttunut. 
Rannikoiden suurkaupungit ovat asu-
mattomia ja tyhjiä: New York, Tukholma, 
Pietari, Helsinki. Niitä ei enää ole. Hollan-
ti hävisi maailmankartalta vuonna 2120. 
Helsinkiin aution vesilakeuden keskelle 
törröttämään jäänyt stadionin torni sor-
tui myrskyssä vuonna 2141. Suurkir-
kon kupoli on jäänyt näkyviin Itämeren 
vedenpinnan kohotessa, Linnanmäen 
ja Pasilan kalliot ovat jääneet saariksi 
tyhjine asumuksineen. Itämeren veden 
pinnannousu pysähtyi lopulta Salpaus-
selkään. Tampere, Lahti ja Kouvola ovat 
tärkeimmät Suomen satamakaupungit. 
Maassa jatkuu edelleen elintarvikesään-
nöstely. Maailmankauppa oli lamassa 
useita vuosikymmeniä ja esimerkiksi 
kahvi on tullut kauppaliikkeisiin  vasta 
äskettäin vuosikymmenten poissaolon 
jälkeen. Väestö hankkii ruoan jatketta 
pöytäänsä viljelemällä vihanneksia ja 
perunoita pikku palstoilla kaupungin ul-
kopuolella.  Suomen asukasluku on 2,8 
miljoonaa. Maailmassa on 1,5 miljardia 
ihmistä, Afrikassa enää noin 40 miljoo-
naa. Sotilashallitus ilmoitti Tohlopin stu-
diosta jokin aika sitten mahdollisuudesta 
pitää maassa vapaat vaalit vuoteen 2175 
mennessä.
Nautin ravitsevan aterian, joka sisältää 
Pielisen muikkuja ja merilevämuhennos-
ta. Levää viljellään suurissa altaissa Itä-
meren rannikoilla. Itse asiassa merilevät 
ratkaisivat maailman nälkäongelman tä-
män vuosisadan alussa. Pakkasta on -19 
astetta. Sataa pikkuhiljaa uutta lunta…

Nimimerkki: QUE SERA, SERA 
…sillä köyhän ainut huvitus on vilkas 
mielikuvitus…

VUONNA 2171
Pakina
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Mielenterveyden keskusliiton kulttuu-
ripäivät pidettiin tällä kertaa Jyväsky-
lässä Kristillisellä opistolla. Takavuosiin 
nähden osallistujamäärä oli totuttua 
alhaisemmalla tasolla. Syitä osanottajien 
vähäisyyteen pohdittiin useissa keskus-
teluissa.
Päivät alkoivat perjantaina luentosemi-
naarilla Jyväskylän kaupunginkirjastolla 
sekä Hyvän mielen gallerian avaamisella. 
Illalla tulojuhlassa esiintyivät mm. Tanssii 
Tähtien Kanssa ohjelmasta tutut Sanna 
Hirvaskari ja Marko Keränen sekä Mik-
kelin Virikkeen salsaryhmä. 
Lauantaipäivä oli varattu työpajoille. 
TOUHU TV:n pajalla halukkaat saivat ku-
vata videolle ja editoida omia kuvauksi-
aan. Tanssin työpajassa Sanna Hirvaskari 
ja Marko Keränen opettivat osallistujille 
tanssin saloja. Luovan toiminnan pajas-
sa sukellettiin värien maailmaan. Lisäksi 
lauantaipäivän ohjelmassa oli mm. tai-
detta rautalangasta, elokuvaesityksiä 
sekä paljon muuta katsottavaa ja koet-
tavaa.
Iltaohjelmassa oli iltamat, joissa kuultiin 
musiikkia ja runoja. Iltamat päättyivät 
tansseihin.
Sunnuntaina vuorossa oli tanssiterapi-
aan pohjautuvaa luovaa liikettä sekä 
kiertoajelu Jyväskylän alueella. Kiertoaje-
lun aikana oli tutustuminen keskusliiton 
Jyväskylän toimipisteeseen.

Mikkelin Virikkeen salsaryhmä

TOUHU TV:n videopajalla osallistujat 
tutustuivat videokuvauksen ja 
–editoinnin maailmaan

Raimo Matikainen haastatteli 
Jorma Heikkistä TOUHU televisioon, 
videokuvaajana Antero TimonenPetri Kokko

Touhua
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Duo Välikyljys esitti vauhdikasta rockia Yksi kulttuuripäivien esiintyjistä oli teatteri Taiga-matto

Kulttuuripäivien teemana 
oli tanssi

Savon sälli (Matti Poutiainen) esiintyi iltamissa

Raimo Matikainen haastatteli 
Jorma Heikkistä TOUHU televisioon, 
videokuvaajana Antero Timonen
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Itäinen tiimi

IItäinen tiimi ry:n edustajat Anne, Veli ja 
Heli vierailivat Varkauden mielenterveys-
väki ry:n päämajassa, Mielituvalla, esit-
telemässä tiimiä ja sen Verkkari-projektia 
lokakuun lopulla. Paikalle oli kokoontu-
nut väkeä varsin runsaslukuisesti esitte-
lyä seuraamaan.

Anne kertoi tiimistä ja sen projekteista 
aloittaen jo päättyneestä Nyytti-projek-
tista ja jatkaen Verkkari-projektiin. Hän 
jakoi myös kirjallista materiaalia. Veli pu-
hui sen jälkeen edunvalvonnan osapro-
jektista esitellen potilas- ja omaisneuvos-
toja sekä hoidon ja palveluiden laadun 
ja saatavuuden tasotutkimusta. Tutki-
muksen osana kysely järjestetään myös 
Varkaudessa. Anne kertoili vielä vertais-
tukihenkilötoiminnasta ja Vertainen vas-
tassa - tukihenkilökoulutuksesta, joka 

aloitetaan lokakuussa Outokummussa. 
Keskusteltiin koulutuksen järjestämisestä 
myös Varkaudessa.

ITÄINEN TIIMI RY VIERAILI VARKAUDEN 
MIELITUVALLA

Varkauden yhdistyksen puheenjohtaja 
Harri Kotikangas esitteli Mielitupa-pro-
jektin toimintasuunnitelmaa todeten sen 
olevan liikuntapainotteinen. Mielituvas-
ta kuntoutujat saavat ihmiskontakteja 
ja virikkeitä. Yhdistys järjestää keilailua, 
kuntosalin ja keppijumppaa. On aloitettu 
Kuntokortti-kampanja, johon toistakym-
mentä kuntoutujaa on osallistunut saa-
den vastineeksi mielihyvän lisäksi palkin-
non. Liikuntaan onkin tullut lahjoituksina 
rahaa eri tahoilta, mm. Kunnossa kaiken 
ikää – projektista.

Anne puhui Rääkkylän ryhmätoiminnas-
ta, jota hän on ollut vetämässä. Oikea 
henkilö vetäjänä on tärkeä. Vierailijat ja 
etukäteen valittu teema vetävät osallis-
tujia paikalle. Keskusteluissa sivuttiin 
vielä vammaispalvelulakia ja uutta mie-
lenterveyslakia, jonka muotoiluun olisi 
vaikutettava nyt tällä hetkellä. Ennakoi-
tiin RAY:n rahoituksen saannin kiristyvän 
tulevaisuudessa.

Varkautelainen vieraanvaraisuus on 
maankuulua ja meitä pidettiinkin kuin 
piispaa pappilassa. Hyvin syötettyinä ja 
juotettuina ynnä kylläisinä käänsimme 
auton keulan illan pimetessä kohti kotia. 

Veli Hyttinen
hallituksen sihteeri
Itäinen tiimi ry

Vierailulla Mielituvalla: Kuvassa (vasemmalta) Lea, Harri, Kirsti, Heli, Vellu ja ovensuussa Satu (vas.) ja Tuula. 
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Joensuun 
Uusi Apteekki
palvelee Sinua
ma-pe 9-19, 
la 9-17

JOENSUUN UUSI APTEEKKI
Siltakatu 10, puh. 122 575

NOLJAKAN APTEEKKI
Noljakankaari 1-3, puh. 228 870
Avoinna: Ma-pe 10-17.30 Tervetuloa!

   Vanhushoiva ry          
       
            

    
       

  

                   

Vanhushoiva ry Puh. (013) 318 022, ma-to klo 8-16, klo 8-12  

Tuomme palveluja kotiinne  Siivouspalvelut arkisin 
Hoito- ja hoivapalvelut myös iltaisin ja viikonloppuisin
Palvelumme kotitaloustyöstä myönnettävän veroedun piirissä.

info@vanhushoiva.fi   www.vanhushoiva.fi  

Minun suruni, riipiytynyt siipi,
nuokahtanut kukka terälehdissä, 

tuoksua vaimentunutta. Tuuli syksyinen 
ja valittava. Linnun silhuetti horisontissa. 

Maisema pysähtynyt. Ilmeetön.
                           

*
Kaipaan sinun nauruasi jokainen säie

elämälle avoimena. Kuljit omaa tietäsi, 
täytit kohtaloasi, niin kuin kaikki mikä 

kasvaa. Suuri varjo tavoitti sinut. 
Lempeästi sammutti liekkisi. 

Hiljaa siirryit hauraaksi varjoksi, 
maille, josta et palaa.

*
Ilo sinusta, kuinka olet minulle valo, 
suloinen, silmille puhdas ja kaunis.
Sinun valosi ei häikäise, se loistaa 

pehmeästi varjojen lävitse.
Olet minun siipeni, suojani, 

jos pimeys yllättäen otteeseensa
puristaa. Olen hauras ja haavoittuva, 

ilman sinua.
Askeleeni haavaiset sinä parannat.

MEI
Pikaruokalassa viittasit minut viereesi 
viereesi istumaan. Kysyit miksi löit 
riisipuikot pystyyn kulhoon? Kenelles 
sinä toivot kuolemaa? 
Ostit minulle annoksen amerikkalaista 
jäätelöä kysyen;” Miksi sinä näytät noin 
väsyneeltä? ”Kun kuulit että nukun 
puistossa annoit 100 yeniä hotellis-
huoneeseen. Sanoit, että sinun täytyy 
lähteä katsomaan ystävääsi sichuan-
kadulle.  Yö alkoi laskeutua. Shanghain 
siirtomaa arkkitehtuurin yllä. 
Keskustan valtakunta oli luoto meille 
kahdelle. Ei koirile, eikä ulkopuolisille. 

Esa    

humak Humanistinen ammattikorkeakoulu

HUMAKin Joensuun kampus on kansalaistoiminnan ja nuoriso-
työn keskeinen ammattikorkeakoulutoimija Itä-Suomen alueella.

www.humak.fi

Kun joka paikassa lukkoo : ”Laihdu”, 
niin rupevvaatko jotkut sen tautta laihut-
tammaan liikkoo ? Jossaa lehessä luki :” 
Hiihdä, laihdu, kaunistu.” Minula  tul-
loo tuosta mielleen, jotta pitäs´laihttuu 
laihaks´asti. Siinä pitäs´lukkee : hoikistu. 
Ihan jo ainakkii 17 – vuotisena ajattelin 
joisttaa kuulusista immeesistä, jotta tuo 
olis´korreempi jos vähä lihos´. Luullootko 
jotkut tosissaan, jotta olis´sitä korreempi 
mitä laihempi on? Minä oun älyny sen 
jo tuon ikäsenä, jotta lihava osovvaa 
olla vaikka miten korree. Josttaa lehes-
tä luvin, jotta Pirjo Bergström sannoo : 
”Olen lihava ja kaunis.” Miel´sairraalassa 
– sillon kun minä olin 20 – vuotinen- 
ol´samassa huonneessa joku 18- vuoti-
nen ämmä. Sen pittuus ol´166 ja paino 
30 killoo. Sillä ol´nuama ihan kurreessa, 
kaulassa näky jäntteet hyvin selevästi, 
nenä näytti isolta ja leuka hyvin terä-
vältä, niin kyllä ol´pahanäkönen. Sitten 
kun vähä liho, ol´ihan korree. Minä olin 
143 ja painon 43 killoo ja olisin halunu 
laihttuu vielä lissee vain kun tuon näin 
ajattelin, jotta ei ou niin paha olla vähä 
lihava, ei tarvihtteis´ haitata vaikka täs-
tä lihos´lissee kun laihttuu tuomoseks´. 
Ja lihonhan minä sielä kolome killoo ja 
myöhemin vielä lissee.
On ihan typerree, kun kaikki ”mallit” 
ovat niin pitkkii ja laihoja, kun immeessii 
on kuitennii  monen kokossii ja monen 
mallissii, niin samala tavala pitäs´olla 
mallijakkii. 

AKKOIN LAIHUTTAMISESTA

Ja jos maha ei ou pienentyny, lihoja on 
suattanu lähttee josttaa muuvvalta. Mi-
nulta ainakkii lähttöö ensimäisenä jost-
taa muuvvalta ja kaiken eniten lihon 
mahasta.  Ainakkkii mainoksissa akat 
mittovvaat vain mahhoosa
Tiälä klubitalola joku hoikka ämmä 
mittas´painosa päivälä ja huuti : ”Her-
ra Jumala! Ounko minä lihonu!?” Eikö 
se älyny, jotta kun päivälä on syöny ja 
juonu, ne painnaat mahassa? Minä kun 
yhesti mökissän´mittasin painon uamula 
ihan paikala , sitten mittasin uuvvest-
taan kun olin käyny huussissa, niin paino 
putos´kaks´killoo. 17 olin sillonnii kun 
älysin jonkun assiin ja sanonnii sen Muu-
mijolen : ” Eihän syönti lihota, atomihan 
se lihottaa.” 
Älysin siitä, kun jotkut lihhoot vaikka ei-
vät syö paljjoo  ja päinvaston, niin joku 
muuhan siinä lihottaa eikä syönti. 
Joku liäkär´kirjutti, jotta painnoosa ei toi-
na mitata, kun immeesen painosta on 75 
rosenttii vettä. Minustakkii joskus näyt-
tää, jotta oun laihtunu, vaikka paino on 
vain noussu. 
Semmonen sanonta on, jotta syöp´, 
juop´aikannaan, kerjul – ukko tulloo 
kumminnii.

Lahja Eskelinen
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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. Anne Pesonen
050 496 3028
Hennalantie 7
81290 UKKOLA
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. Riku Jeskanen
Kainuuntie 14
81700 LIEKSA
050 340 4625

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

Outokummun Mielenterveysyhdistys 
Välke ry
Pj. Olli Saikkonen
050 555 2309
saikkonen.muuraja@opaasi.fi
Toiminnanohjaaja Päivi Nousiainen
(013) 554 978, 050 363 5534 
outo.valke@opaasi.fi
Kummunkatu 18 (sisäpiha)
83500 OUTOKUMPU
www.outovalke.net

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

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

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

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 3413
Savolankatu 8
57100 SAVONLINNA
savsel@luukku.com

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

Tuusniemen Mielenterveysyhdistys Tuikku 
ry
Pj. Tuula Forsman
040 720 9278
Varapj. Sisko Lappalainen
050 491 9980
Sepäntie 6
71200 TUUSNIEMI

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

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

Ylä-Karjalan Mielenterveysyhdistys ry, 
Nurmes 
Pj. Kaija Kejonen
040 725 36684
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 -yhteiskeskus
Petri Kokko
050 544 8785
Kummunkatu 18 as. 9
83500 OUTOKUMPU
toimitus@touhu.tv
www.touhu.net
www.touhu.tv

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

Aluejohtajat
Helena Koskelo-Suomi
(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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Taulut -30%, kehystyspalvelu -10%
Kauppakatu 35 p. (013) 228 732.

www-taidetalo.com

KAIMA OY
www.kaima.fi

Tilausajot p. 0424 741 236. Taksit p. 0424 741 369.

LAAJAKAISTA - TIETOTEKNIIKKA

POHJOIS-KARJALAN
KANSANTERVEYDEN KESKUS

www.pksystema.fi

KULJETUS M. VAUHKONEN
Hankaintie 18, 80160 JOENSUU

Puh. 050 521 5648, 050 550 8148

Taloushallinnon ammattilainen

Siltakatu 18, 80100 Joensuu
p. 013 - 255 655

info@tietokate.fi www.tietokate.fi

JOENSUUN TILINTARKASTUS OY
Siltakatu 18, 4 krs. 80100 JOENSUU

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

EERIKA
Hoitokoti

Koti ja toiminnallinen ympäristö
14 mielenterveyskuntoutujalle

Ruppovaarantie 28, 82500 KITEE  p. 0400 910 002 eerika@hoitokotieerika.fi  
       

www.hoitokotieerika.fi

www.punamusta.com
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OP-bonusasiakkaana saat päivittäisasioinnin palvelukoko- 
naisuuden 45 % edullisemmin, kun sinulla on käyttötili,  
OP-verkkopalvelu, verkkotili-ote ja OP-Visa-tuoteperheen  
kortti. Tule käymään tai hoida asia helposti verkossa.  
Lisätiedot op.fi tai OP 0100 0500.

 
OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka 
oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään 5 000 euroa. 
Palvelukokonaisuuden suositushinta on 5 e/kk. OP-bonusasiakkail-
le suositushinta on 2,75 e/kk ja sen voi maksaa OP-bonuksilla.

Etua elämään. OP-Pohjolasta.

Etua keskittäjälle. 
Edullisemmat 
päivittäispalvelut.

Mielix on hyvä kaveri, 
jos maailma jättää yksin!

w
w
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Lasten ja nuorten henkiseen 
hyvinvointiin keskittyvä sivusto! 
◗  hauskoja juttuja 
◗  tietoa, kysymyksiä, 
 vastauksia

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

Tilaukset: tatu.halonen@mtkl.fi


