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Kansikuva
Kansalaisareenan vertaiskuvakilpailun voittokuva. Ensimmäinen vuoden 
vertaiskuva julkistettiin 3.12.2015 Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä.

Valitsijaraadissa mukana ollut valokuvaaja ja taide- ja sosiaalikasvattaja 
Miina Savolainen luonnehti kuvaa koskettavaksi, hellyyttäväksi ja kauniiksi. 
Raatilaiset olivat yhtä mieltä siitä, että kuvasta huokuu lämpöä ja siinä on 
vahvaa kuvallista ajattelua. Luonnon kehdossa kulkevilla ihmisillä näyttää 
olevan selkeä suunta vaikeuksista huolimatta.

”Vaikeakulkuisellakin polulla pääsemme kyllä eteenpäin toinen toisiamme 
tukien” -nimisen kuvan otti Arja Tuomioja Karvisen Suomenlinnan retkeltä 
kesällä 2015. Kuvassa ovat mukana Laila, Raimo ja Ritva.

oLLI SALoKANGAS

Kosketa
 myrskyn
  viljaa
 tuulee –
  kuihduta
 haavojen
  uurteet

Tuulessa
Tähän tuuleen, sateeseen
Tälle liukkaalle kalliolle
Juurrutan jalkani
Kasvan tässä, hetken kukoistan
Jalat kivessä
Pää pilviä hipoen

Polulla
Punaisen aidan takana metsä
Portin takana polku
Katsot samaa maisemaa
Kuuntelet samaa hiljaisuutta
Naisella koira, taivaalla aurinko
Minulla tämä, portin takana polku

KOKONAINEN

Todellisuuteni kasvoi
epätodellisuudeksi.

Vuoden kierto, ajallisuus.

Minuun kasvoi paakku,
joka multaa, kenties.
Solujeni viitaton karma. Nukuinko -
silloin. Nousin yhä,
mutta paakkuko armeliainen. Ei.

Veitsen terällä, liikkuva,
pois, kokonainen maisemani.
Säteellä kiinni,voimaa minulle.

Käänsin kylkeäni, rohkeudella.
Ylimääräinen ihoni, sieluni summa.
Ylitsekuormittava. Päätin jättää.
Paakkuni kasvoi haudan, mullan syvyys. Ei hauta.

Olin äkkiä kokonainen. Liikaa kyljessäni,
ruusut kohti todellisuutta.

Kävin kaikki elämäni huoneet. Minua koputti
senttien laajuus. Kunnes leikkaava veitsi. Sanoo vaimennuksen.

Otan elämäni kokonaisuuden. Olen nainen.
Mittani kääntynyt. Odotan, en lannistu.
Kuoleman ruusupenkki.
Kyyhkyjen sanoma. Unohdus,
säteet hiljaa.
Kokonainen. Mittani uusi ja paakkujen murtuneet murenat.

Hiekassa
Kaikki murenee valuen
Hiekkana sormien lomitse
Märkään hiekkaan painuneet 
jalanjäljet
Huuhtoo meri
Verkkaisesti lainehtien

LAILA KRISTIINA NIELSEN

ARJA TuoMIoJA
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RAY:n avustusosastosta 
STEA 1.1.2017

Nykyisten kolmen rahape-
liyhteisön (Veikkaus, Raha-
automaattiyhdistys ja Fin-
toto) rahapelitoiminnot on 
tarkoitus yhdistää vuoden 
2017 alusta uuteen valtion 
kokonaan omistamaan ra-
hapeliyhtiöön. Nimeltään uu-
si yhtiö on Veikkaus Oy ja sillä 
tulee olemaan yksinoikeus toimeen-
panna rahapelejä Suomessa. Käytännön 
valmistelutyöt muutoksen toteuttamiseksi ovat jo pitkällä ja se vaatii 
vielä arpajaislain muuttamista. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen 
eduskunnalle 15. syyskuuta.

Uuden rahapeliyhtiön tuotot käytetään jatkossakin yleishyödylli-
siin tarkoituksiin urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen, nuo-
risotyön, terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä hevoskasvatuksen 
ja hevosurheilun edistämiseen. Yhtiön rahapelituotoista 53 prosenttia 
kohdentuu Veikkauksen nykyisille edunsaajille, 43 prosenttia Raha-au-
tomaattiyhdistyksen edunsaajille ja 4 prosenttia Fintoton edunsaajille. 

RAY:n toiminnan päättyessä vuoden 2016 lopussa, siirtyy vastuu 
sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksien käsittelystä sosiaali- ja terveys-
ministeriön (STM) yhteyteen perustettavaan Sosiaali- ja terveysjärjes-
töjen avustuskeskukseen (STEA). STEA:n vastuulla ovat käytännös-
sä samat tehtävät kuin nykyisellä RAY:n avustusosastolla. STEA vastaa 
avustusten valmistelusta, maksamisesta, käytön valvonnasta sekä vai-
kutusten arvioinnista. Läpinäkyvyyden turvaamiseksi STEA julkaisee 
avustusehdotuksensa samaan tapaan kuin RAY:n avustusosasto nykyisin. 
Avustusten myöntämisestä päättää sosiaali- ja terveysministeriö.

Uutta tuotonjaossa on, että jatkossa sovelletaan valtionavustuslakia. 
Valtioneuvosto täsmentää lakia erillisillä asetuksilla. Asetukset vähentä-
vät byrokratiaa, lisäävät joustavuutta ja alentavat kustannuksia. Järjestö-
jen tarvitsee esimerkiksi tehdä tilintarkastajan raportti avustusten käy-
töstä vasta, kun avustusten summa yltää 100 000 euroon. Nykyisin raja 
on 50 000 euroa. Muutos vähentää järjestöjen toimittamien tilintarkas-
tusraporttien määrää sekä järjestöjen hallinnollisia kuluja. Lisäksi järjes-
töt saavat kuukauden lisäaikaa toimittaa vuosiselvitys avustusten käy-
töstä STEAlle. RAY:lle vuosisselvitys tuli toimittaa huhtikuun loppuun 
mennessä, STEAlle selvitys toimitetaan siis viimeistään toukokuun lop-
puun mennessä.

RAY:n verkkoasiointi on järjestöjen käytössä myös STEAssa. RAY:n 
avustusosasto muuttaa STEAn toimitiloihin Helsinkiin (Kirkkokatu 14) 
vuoden vaihteessa ja meidät löytää jatkossa sieltä.

TuoMAS KoSKELA
ARVIoINTI- JA KEHITTäMISPääLLIKKö
RAHA-AuToMAATTIYHdISTYS, AVuSTuSoSASTo

s. 15
EMY kutsuu 
mukaan
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Kertomuksia pienestä maailmasta

Kysymyksiä

M
itä minä täällä näen? Onko todellisuudentajuni hämärtynyt? 
Vai onko maailma sekaisin? Jospa koettaisin täyskäännöstä... 
Tai sulkisin silmäni... Tai ehkä kuitenkin kuljen loppuun as-
ti, hyväksyn ja yritän ymmärtää. Tuskin kuitenkaan tuhou-

dun.. Tai mistä sitäkään voi tietää. Äh, miksi kaikki tuntuu niin vaikealta? 
Enhän halunnut kuin selkeyttä... Enhän? Mutta kun en kerran hallitse tun-
teitani, miten voisin hallita ajatuksiani? Onko se edes mahdollista? Mut-
ta kuka sitten puolestani päättää? Tuo sumussa seisova nainenko? Pitäisi-
kö lähestyä häntä? Ei. Niin hullu en ole. Ehkä kuitenkin ainakin koetan 
itse rakentaa maailmani, yksi pieni palikka kerrallaan. Rakennan siitä niin 
kauniin, että itse Jumala tulee kateelliseksi. Ja istun siellä tyytyväisenä maa-
ilman tappiin asti. Eikö kuulosta hienolta? Ai eikö? Jouduinko taas hybrik-
sen valtaan? Mutta mitä sitten? Olenko väärä mies vastaamaan? Huoh. Tai-
dan vain jäädä odottelemaan... vastauksia...

Kohtaaminen

– Katson kuusta. Katso sinäkin.
– Joo joo. Katson kuusia koko ajan.
– Mutta katsotko kuusta kunnolla?
– Kuusia katson aina kunnolla. Mutta ei kuusesta katsomalla kaunista saa.
– Kunnolla katsomalla kuusesta kuin kuusesta kauneus kumpuaa. Usko 
huviksesi.
– Ei usko ole minulle hupia. Olen harras ihminen. Sitä paitsi ei tule kuu-
seen kurkistaa, silloin saattaa katuja kopauttaa.
– Eihän se noin mene. Olet ymmärtänyt väärin. Ken kuuseen katsahtaa, 
kokee jylhää huminaa. Tai jotain sinne päin.
– Äh. Tuo kuusien ylistys alkaa ottaa kaaliin. On kuusia siellä, kuusia tääl-
lä, ja kuusia varsinkin metsissä. Myös täällä.
– No höh. Jokainen kuusi on ylistyksen arvoinen, ma sanon.
  Tjaah. Taitaa kuusenkin kauneus olla katsojan silmissä.

Omituisuudesta

O
lenko omituinen, jos napsuttelen sormiani jatkuvasti... ken-
ties. Olenko omituinen, jos en edes yksin kävellessäni osaa 
olla nauramatta, jos jotain hauskaa tupsahtaa mieleeni... tai-
dan vähän olla. Olenko omituinen, jos tuijottelen enemmän 

taivaisiin kuin katuun tai kanssakulkijoihin... ehkä vähän. Kuulostanko 
omituiselta? Mutta harvoinpa se, olenko omituinen, ketään muuta tun-
tuu kiinnostavan kuin korkeintaan ohikiitävän hetken. Vai olenko vääräs-
sä? Kiinnostaako se edes minua? Todennäköisesti, ainakin ajoittain. Onko 
mahdollisella omituisuudella merkitystä? Jaa-a. Jos annan sille merkityk-
sen, ehkä sillä on. Olenko siis merkityksien luoja? Kenties. Luovatko kaikki 
muutkin merkityksiä, ja jos luovat, kenen merkitys on ratkaiseva? Minun 
kai... siltä ainakin tuntuu. Ei kai ainakaan sattumanvaraisen kaduntallaa-
jan? Ei kai? Onko mahdollinen omituisuus edes yleisesti arvotettu asia? 
Voiko sitä edes arvottaa? Onko omituisuus akselilla hyvä/paha?

Harhaileeko ajatukseni joskus holtittomasti? Olenko omituinen jos 
ajatukseni eivät pysy kasassa? tuskin. Mutta jos se häiritsee itseäni, ainakin 
sillä on väliä, eikös? Poikkeaako sisäinen maailmani vähän liikaakin mui-
den sisäisestä maailmasta? Välillä siltä ainakin tuntuu. Entä poikkeaako si-
säinen maailmani paljoa siitä, minkälaisen kuvan annan ulospäin? Poikke-
aako kaikkien muidenkin? En taida tietää. Onko sillä mitään väliä? Miksen 
saa kunnolla otetta edes omista ajatuksistani? Käykö mieleni ylikierrok-
silla, vaikka ulospäin varmaan vaikutan tyyneltä? Niin kuin kai melkein 
aina. Minä minä minä minä... Olenko itsekeskeinen? Ehkä. Mutta onko 

kirjoitukseni omituisuudesta omituinen? Ajattelenko vain itseäni, vaikka 
tarkoitukseni oli kirjoittaa omituisuudesta yleisemmällä tasolla. Mutta voi 
kai useimmat ajatukseni yleistää? Näin ainakin toivon.

Mutta olenko omituinen, jos kerta toisensa jälkeen kuitenkin jään 
miettimään mitä muut minusta ajattelevat? Jopa ne merkityksettömät tun-
temattomat kaduntallaajat? En ole siitä varma. Mutta jos päättelen, että vie-
raan vastaantulijan ajatuksilla ei ole minulle minkään valtakunnan merki-
tystä, ja silti olen kiinnostunut heidän ajatuksistaan ajoittain häiriöksi asti, 
ongelma taitaa jälleen kerran olla pääni sisäinen. Mahdollisella ulkoisella 
omituisuudella ei taida loppupeleissä juuri arvoa olla.

TEKSTIT MaTTI VuorIsTo
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Mielenterveystyötä kokemuksella

M
ervi kuulee ääniä eikä 
häpeä sitä ollenkaan. 
Hän kiertää yhdistyk-
sissä kertomasta asias-

ta. Tarina on vakuuttavaa ja selkeää. 
Kenellekään ei jää epäselväksi, mistä 
on kysymys. Kokemuksesta kertomi-
nen on tärkeää myös hänelle itselleen 
– mitä enemmän hän puhuu, sitä vä-
hemmän äänet häntä häiritsevät.

Mervi Juuri on Moniäänisten 
puheenjohtaja. Hän toimii myös Tu-
kiyhdistys Majakan hallituksessa ja 
MTKL:n valtuustossa. Hän on oh-
jannut kymmenen vuotta masentu-
neiden ryhmää sekä ääniä kuulevi-
en ryhmää. Hän ottaa myös keikkoja 
vastaan kokemusasiantuntijayhdis-
tyksestä. Työtä on paljon, mutta se 
on palkitsevaa. Se tuo elämään sisäl-
töä ja pitää mielen virkeänä.

Mervin olemus on huoliteltu. 
Aikaisemmin hän ei kiinnittänyt siis-
teyteensä juuri huomiota, kunnes 

huomasi, kuinka ehostaminen ja is-
tuvat vaatteet vahvistavat itsetuntoa 
Toisaalta toisia ihmisiä kohtaan on 
hyvin kohteliasta olla siisti.

Kokemusasiantuntija puhuu 
omasta kokemuksesta. Psyykkiset on-
gelmat tulivat Mervin elämään 
jo 11-vuotiaana. Hän oli 
masentunut eikä jaksa-
nut aina lähteä kou-
luun – usein hän ei 
edes noussut sän-
gystä koko päivänä. 
Kuin ihmeen kaupal-
la hän kuitenkin sel-
visi koulunkäynnistä 
kunnialla. Masen-
nusjaksoista ja 
useista lint-
saamisista 
huolimat-
ta hän 
kir-
joitti 

kohtalaisin arvosanoin ylioppilaaksi 
Kallion ilmaisutaidon lukiosta. Sitten 
psyykkiset ongelmat pahenivat. Nii-
tä seurasivat useat itsemurhayritykset 
ja sairaalajaksot. Aika suljetulla osas-
tolla ei kuitenkaan mennyt hukkaan. 

Itsetuho muuttui vä-
hitellen elämäniloksi 

ja toivoksi parem-
masta tulevasta.

Mervillä on 
luonnonkihara 
tukka, sen hän 

sai lohdutuslah-
jaksi sytostaatti-

hoidoista, joita an-
nettiin runsas 

vuosi sitten löytyneeseen syöpään. 
Viime kesäkuussa kontrollikäynnillä 
huomattiin, että syöpä oli levinnyt. 
Raskas sytostaattihoito aloitettiin uu-
delleen ja lahjakiharat hävisivät sen 
myötä.

Mervi suhtautuu tulevaisuuteen 
luottavaisesti. Olisihan se täysin epä-
oikeudenmukaista, että hän joutuisi 
luopumaan elämästä 45-vuotiaana – 
juuri silloin kun elämän palaset ovat 
lonksahtamassa kohdalleen ja elä-
mä tuntuu ihanalta. Vielä niin pal-
jon on kokematta – monta puhet-
ta pitämättä ja monta uutta ihmistä 
tapaamatta.

Yöunia reipas kokemusasiantun-
tija ei ole sairauksiensa vuoksi me-
nettänyt. Tietysti vaikeitakin hetkiä 
on, mutta niiden ylitse Mervi pääsee 
hengellisen vakaumuksensa avulla. 
Häntä auttavat myös ystävät ja van-
hemmat, joihin hän on yhteydessä 
joka päivä.

TEKSTI JA KuVA rITVa KEMppaInEn

Mervi kuulee ääniä ja puhuu siitä avoimesti. Hän toimii Moniäänisten 
puheenjohtajana, kokemusasiantuntijana, Tukiyhdistys Majakan 
hallituksessa ja MTKL:n valtuustossa.

Mervi 
Juuri

Data Group Espoo
Life Science Center
Keilaranta 16B
02150 Espoo

IP-Palvelut Oy, Data Group Espoo, on tietotekniikan palveluyritys. 

Vahvuutemme ovat osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö sekä 
parhaat yhteistyökumppanit.

Kun tarvitset hyviä tyyppejä huolehtimaan 
tietotekniikastasi, ota yhteyttä p. 09 455 5281 tai 
myynti.espoo@datagroup.�

p. 09 455 5281(vaihde)
myynti.espoo@datagroup.�

 Ajaton 
lehti avoimesti 

ajatteleville
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Nouzadin haastattelu

Nouzad on nelikymppinen irakilainen kirurgi, jo-
ka on saanut Suomessa pakolaisaseman. Hänellä 
on vaimo ja kaksi lasta. Hyvien tuulten Pähkinä-
rinteen toimipisteeseen Myöhätuuleen hän oli tul-
lut kielikylpyyn. Haastattelin häntä vuoden 2016 
toukokuussa.

Milloin tulit Suomeen?
–Tulin Suomeen kaksi vuotta sitten.

Mikä oli syy, joka sai sinut ja perheesi jättämään 
Irakin?

–Tilanne oli käynyt varsin vaaralliseksi koti-
maassa. Kirurgina olin joka päivä tehnyt 20 leik-
kausta. Eräs potilas tuli sitten päivystykseen varsin 
huonokuntoisena ja oli sitten erittäin tarpeellista 
tehdä leikkaus. Selitin potilaan vanhemmille, et-
tä tämä kuolee, jos ei leikata. Selitin myös, että 
leikkauskin merkitsee suurta riskiä.  Potilas kuo-
li leikkauksen jälkeen. Potilaan vanhemmat ja hei-
mo uhkailivat minua, että jos en lähde kotimaasta, 
he tappavat minut ja myös perheeni. Joten ei ollut 
muuta vaihtoehtoa kuin lähteä, koska heimo oli 
varsin vakavissaan. Joten turvapaikan hakeminen 
oli varsin tarpeellista. Joka päivä joku lääkäri kuo-
lee Irakissa vastaavanlaisesta syystä.

Olin Suomessa vastaanottokeskuksessa 6 kk 
odottamassa päätöstä. Kun päätös tuli, pääsin 
aloittamaan suomen kielen opiskelun. 6-7 kuu-
kautta kesti kielikurssi.

Mitäs olet sen jälkeen tehnyt?
–Viime ajat olen ollut työharjoittelupaikoissa 

kielitaitoani kehittämässä. Ensin olin vanhainko-
dissa ja sitten Myöhätuulessa.

Kielitestin olen suorittanut onnistuneesti. Lää-
kärinpaperit on tunnistettu oikeiksi.  Kolme testiä 
Tampereen yliopistossa on lääketieteeseen liittyen.

Aloitan seuraavaksi työt kirurgin assistenttina 
Peijaksen sairaalassa.

PS Nouzad osallistui Myöhätuulen toimintaan 
työntekijänä. Koska hän oli tullut yhdistykseem-
me suomen kielen taitoaan kartuttaakseen, hän ky-
seli minulta ja muilta yhdistyksen jäseniltä usein 
suomen kielen sanojen ja ilmaisujen merkityksiä ja 

Myöhätuulen toiminnassa mukana
Myöhätuuli on monien erilaisten ihmisten kohtaamispaikka. Meillä on 
vapaaehtoistyössä monen alan ammattilaisia.  

välillä pyysi kertomaan, mitä ovat jotkut englannin 
sanat ja ilmaisut suomeksi.

Nouzad, 
Irakilainen kirurgi

Jasminin haastattelu

Miten päädyit tänne Myöhätuuleen?
–Valmistuttuani päihde- ja mielenterveyshoi-

tajaksi tarvitsin päivätyön. Googletin ammattiini 
sopivaa työtä ja silloin löysin Vantaan mielenter-
veysyhdistyksen sivut.

Vaikka olin asunut lähellä Myöhätuulta, en ol-
lut koskaan kuullut siitä.

Mitä on toimenkuvaasi täällä kuulunut?
–Järjestötyöntekijän hommat. Olen ohjannut 

päivittäisiä juttuja, vetänyt karaokea, laulanut tar-
peen vaatiessa. Olen järjestänyt retkiä ja ollut niillä 
mukana. Olen osallistunut urheiluryhmiin. Olen 
hoitanut siinä ohella myös keittiötä, toisinaan. Ja 
tietenkin seurustellut jäsenten kanssa.

Onko käyttämäsi mustalaishame haitannut kos-
kaan työntekoa?

–Ei ole haitannut. Olen ollut jopa luistelemas-
sa jäsenten kanssa hame päällä. Tarpeen vaatiessa 
olen ilmoittanut leveästä kuljetuksesta.

Onko vielä jotain, mitä haluaisit sanoa tai 
kertoa?

–Suosittelen lämpimästi Myöhätuuleen tutus-
tumaan tulemista. Haluan kiittää kaikkia jäseniä 
mukavasta ajasta.

Jasmin,
päihde- ja mielenterveyshoitaja

Sarin haastattelu

Miten sinä päädyit tänne Myöhätuuleen?
–Opiskelen Helsingin psykoterapiainstituu-

tissa ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi ja sii-
hen liittyen kuuluu tehdä harjoituspsykoterapiaa. 
Selvitin MTKL:n (Mielenterveyden keskusliit-
to) kautta vantaalaisia mielenterveysyhdistyksiä 

TEKSTI, HAASTATTELu JA KuVA TOm KärNä

ja otin Hannaan (silloinen toiminnanohjaaja) yh-
teyttä kysyäkseni, kiinnostaako teitä. Hän kutsui 
minut tänne esittäytymään. Marraskuusta alkaen 
olen tehnyt tätä täällä kerran pari viikossa pitämäs-
sä näitä harjoituspsykoterapiaistuntoja.

Ja mitä näihin terapiaistuntoihin sitten kuuluu?
–Käydään läpi asiakkaan toivomia asioita ja 

minä yritän kyselemällä auttaa asiakasta löytämään 
hänen elämän ongelmiinsa apua, jotta elämän laa-
tu paranisi. Olen tavannut yhtä asiakasta yhdes-
tä kuuteen kertaan. Ja lähemmäs pariakymmentä 
olen ehtinyt tavata.

Olet syönytkin täällä.
–Muutaman kerran, joo.

Mitäs haluaisit vielä sanoa?
–Minusta on kiva paikka. Ihmisillä on paik-

ka tulla tapaamaan muita ihmisiä, etteivät jää pel-
kästään koteihinsa. Ja pääsevät osallistumaan erilai-
seen toimintaan.

Sari,
psykoterapeutti

Vinod, intialaisperäinen uussuomalainen, joka ohjaa 
Myöhätuulessa englannin kielen keskusteluryhmää.
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Ratkaisukeskeistä psykoterapiaa Tukiyhdistys Karvisessa. 
TEKSTI JA KuVA SAArA rINTAmäKI

Psykoterapiaa Karvisessa

T
ukiyhdistys Karvisessa on jo vuodesta 
2012 alkaen ollut sosiaali-ja terveysalan 
ammattilaisia, jotka ovat erikoistumassa 
ratkaisukeskeiseen psykoterapiaan. Opis-

kelijoiden harjoittelujaksot ovat perinteisesti olleet 
pitkäaikaisia, jopa vuodesta kahteen vuoteen.

Tällä hetkellä meillä on koulutukseen sisälty-
vän asiakastyön harjoittelua suorittamassa Ari Vä-
hä-Ojala, joka opiskelee ratkaisukeskeistä psykote-
rapiaa Helsingin psykoterapiainstituutissa.

Ari Vähä-Ojala tarjoaa ilmaista keskusteluapua 
erilaisiin huolenaiheisiin. Keskusteluavun sisältönä 
voivat olla esimerkiksi asiakkaan hyvinvoinnin ja 
voimavarojen lisääminen, ihmissuhteiden käsittely, 
vanhemmuuden ja/tai parisuhteen asiat sekä asiak-
kaan mielenterveyden edistäminen ja tukeminen. 

Ari korostaa tapaamisten olevan täysin luot-
tamuksellisia. Tapaamiskertoja voi olla kerrasta 

useampaan kertaan, aina asiakkaan tarpeiden 
mukaan. 

Keskusteluavun tarkoituksena on lähinnä pa-
neutua juuri tällä hetkellä askarruttavaan asiaan ja 
löytää siihen yhdessä ratkaisu asiakkaan kanssa.

Arin mielestä Karvisen tapa toimia on ollut 
kiitettävää. Karvisessa järjestettiin Arille esittelyti-
laisuus, jossa hän pääsi kertomaan tarjoamastaan 
keskusteluavusta jäsenille. Näin jäsenet pääsivät tu-
tustumaan häneen jo ennen harjoittelun alkua. Li-
säksi ensimmäinen tapaamisaika varataan Karvisen 
toimiston kautta. Ari kokee, että se madaltaa jäsen-
ten kynnystä ottaa häneen yhteyttä.

Tapaamisia on hänen mielestään ollut sopivas-
ti ja kaikki on sujunut ongelmitta.

Toivomme Karvisessa, että Ari Vähä-Ojala jat-
kaa harjoitteluaan meillä vielä pitkään.

Vinodin haastattelu

Miten päädyit vapaaehtoistyöhön 
Myöhätuuleen?

– Kävelin ovesta sisään ja silloinen järjestö-
työntekijä Sirpa ehdotti sitä ja minä hyväksyin ide-
an. En alkujaan tiennyt, että mikä tämä paikka oli.

 
Milloin tulit Suomeen?

– 1990

 Ja miksi?
– Samasta syystä kuin vaimoni meni aikoinaan 

Intiaan. Olen ollut naimisissa suomalaisen kanssa 
pitkän aika.

Millaisissa töissä olet Suomessa ollut?
– 17-vuotiaana olin mennyt Englantiin opis-

kelemaan London Business Schooliin. Suomessa 
olen ollut varsin monenlaisissa hommissa, mutta 
koulutuksestani johtuen olen ollut paljon konsult-
tina ja markkinointialan hommissa.

Haluaisitko vielä lisätä jotain?
– Koen, että kysymykset kuten miksi ja 

milloin eivät määritä sitä mitä nykyään olen. Olen 
vanhemmanpuoleinen ja asunut jo 26 vuoden ajan 
Suomessa. Olen puoliksi suomalainen.

Hyvä koulutustaustani on auttanut minua 
menestymään suomalaisessa yhteiskunnassa. Siitä 
huolimatta, että ikävä kyllä en ole saanut hankit-
tua vahvaa suomen kielen taitoa.

Työurani aikana olen käynyt varsin mones-
sa maassa, mutta en kuitenkaan Amerikan mante-
reella tai Australiassa. Tähän matkailuun on kuu-
lunut niin työ- kuin huvimatkustelu. Myöskin 
olen tehnyt 1500 kilometrin pituisen reissun Hel-
singistä Muonioon ja Nordkappiin ja sieltä Kuu-
samon Venäjän rajan läheisyydessä sijaitseville 
vesiputouksille.

Olen nykyään eläkkeellä. Vanhetessa elämän-
piiri muuttuu. Minulla on kaksi tytärtä, yksi asuu 
Alankomaissa ja toinen Sveitsissä. Tärkeimmät asi-
at elämässäni ovat tällä hetkellä vaimoni, tyttäreni 
ja viisi lapsenlastani.

Tapasin vaimoni Anjan Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa vuonna 1967 tai -68. Menimme 
naimisiin ja asuin maassa useita vuosia ja sitten 15 
vuoden ajan Intiassa ennen Suomeen muuttamista.

Mutta mitä tulee yleensä maahanmuuttajien 
elämään täällä...

– Esim. hoitolaitoksissa olisi hyvä, jos paikal-
la olisi maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä, 
jotka auttaisivat asiakkaitaan pärjäämään. Silti on 
tärkeää, että maahanmuuttajat saataisiin integroi-
tua hyvin Suomeen ja suomalaiseen yhteiskuntaan. 
Maahanmuuttajat pitäisi saada vedetyksi mukaan 
suomalaisiin harrastusrientoihin, esim. jalkapalloa 
pelaamaan.

Vedän Myöhätuulessa englannin keskustelu-
ryhmää. Minulle olisi tärkeää myöskin auttaa itse 
maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä.

Vinod,
englannin kielen keskusteluryhmän ohjaaja 

Ari Vähä-Ojala on ratkaisukeskeisen 
psykoterapian opiskelija.
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Iitin Tiltuna
Tukiyhdistys Karvisen jäsenten lomaviikko Iitin Kesäharjussa 18.–22.7.2016.

MA 18.7.
Ilmassa on suuren odotuksen tuntua kun porukat 
kokoontuvat Karvisen pihaan matkalaukkuineen. 
Aurinko paistaa vaikka säätiedotusten mukaan ei 
pitäisi. Vilkutukset saattajille ja matka voi alkaa. 
Matkan- ja leirinjohtaja Jori kertoi matkan aikana 
viikon ohjelmasta, joka seuraa päivittäin melko sa-
maa kaavaa. 

8.00   Arjan lenkki
8.30–9.00  Aamiainen
10.00   Päivittäin vaihtuva retkikohde
12.30   Lounas
14.00   Bingo (Inger / Eero)
15.00   Päiväkahvi grillikatoksessa, omaa  
  aikaa, pelejä yms.
16.00   Saunavuorot alkavat
19.30   Iltapala grillikatoksessa
20.00–22.00 Karaoke
22.00–07.00  Hiljaisuus

Klo 11.00 aikoihin pääsimme perille Kesäharjuun. 
Haimme liinavaatteet ja hajaannuimme etukäteen 
jaettuihin huoneisiin purkamaan laukkuja. Lounas 

oli maittava kuten aina täällä ollessa. Vatsat täynnä 
siirryimme toteuttamaan päivän ohjelmaa. Voitin 
bingossa tiskiharjan! 

Karvisen jäsenet ovat kovia laulamaan ja in-
nokkaita esiintyjiä. Jori selvisi karaoken vetämi-
sestä ammattilaisen ottein, joten minun apuani ei 
juurikaan tarvittu muuta kuin osallistumalla aplo-
deihin. Karaoken loputtua iltasatuna luin Tuomas 
Kyrön kirjasta Mielensäpahoittaja ”Rintaruokin-
ta”. Taidan lukea jonkun tarinan joka ilta. Inger, 

Eero, Maj-Len ja Jukka pelaavat vielä korttia ala-
kerrassa. Yritän saada unta oven yläpuolella olevan 
Exit-kyltin valossa. Toivottavasti kaikki nukkuvat 
hyvin.

TI 19.7. 
Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta, tulossa siis 
aurinkoinen ja lämmin päivä. Yksinäinen kärpä-
nen ikkunan välissä. Jätän fleecet, pitkähihaiset 

t-paidat ja villasukat matkalaukkuun. Pirjo, Tuu-
la ja Raimo olivat jo keittäneet aamukahvin ala-
talossa. Täällä herätään ajoissa. Kupposen jälkeen 

aamulenkille ja sitten aamiaiselle. Hyvänlainen lai-
tostuminen alkakoon!

Tänään oli ohjelmassa kävelyretki käsityö- ja 
kahvitupa Peurankelloon. Muutama reipas lähtikin 

Matka siis alkakoon
Kimpsut kampsut autoon
Ei ole pelko takissa
kun on Onni bussin ratissa.

Paineet jos on koholla sulla
Silloin Kesäharjuun kantsii tulla
Ihanaa aikaa sulla, mulla
Päiväkahvilla taas maistuu pulla

TEKSTI JA KuVAT arja TuoMIoja, TuKIYHdISTYS KARVINEN RY, ToIMI ToISENA oHJAAJANA LEIRILLä

Jori souti katiskan järvelle ilman tappia.
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ja toiset reippaat menivät mustikkaan tai sienes-
tämään kanttarelleja. Mustikoita on ihan mus-
tanaan. Saunarannassa Pirjo ja Tuula virittelivät 
onkiaan, Jori souti katiskan veteen veneellä, jos-
ta puuttui tappi. Onneksi tappi löytyi, sillä pää-
simme Lailan kanssa pienelle veneretkelle. Puiden 
hakkuussa häärivät Raimo, Eero ja Jukka. Minä 
häärin kameran kanssa ja keräsin mustikoita suo-
raan suuhuni. Ihanaa! 

Lounas, bingo, päiväkahvi, sitä rataa… Niin ja 
saunomista. Saunamajureina Raimo ja Laila. Ilta-
palan jälkeen raikui taas karaoke, Kaisa uskaltautui 
laulamaan yksin. Hyvä Kaisa!

Tänään Mielensäpahoittajasta oli vuorossa 
”Koiranputkea pidemmälle”. Vähän rankkaa rea-
lismia. Pelikerho on taas koolla alakerrassa. Kau-
niita unia oman kullan kuvia! 

KE 20.7.
Aurinko paistaa vaikka ei luvattu. Alatalon varhai-
nen aamukahvi ja aamulenkki mustikoiden kera. 
Voi että täällä maistuu aamupuuro ihanalle. Var-
maan on ryynit ostettu suoraan paikalliselta myl-
lyltä. Tänään olikin ohjelmassa vierailu myllylle. 
Jotenkin mielenkiintoinen paikka se mylly kaik-
kine vaakoineen, puisine hormeineen, isoine vilja-
säkkeineen ja vaikka mitä mylläreineen päivineen. 

Paluumatkalla jäätiin jätskille kioskille, jonka pi-
hassa Kaisa ahtautui pieneen puiseen veturiin. 
Myllärikin pärähti paikalle ja pääsi Kaisan kanssa 
samaan kuvaan. 

Kesälomalainen Karvisen toiminnanjohtaja 
Lea pistäytyi perheineen pikavisiitillä Kesäharjus-
sa. Eeroa harmitti kun ei ehtinyt Leaa näkemään, 
koska meni ostamaan kaupasta lisää jäätelöä litran 
paketin, jonka söi matkalla. 

Katselin auringossa hitaasti näivettyviä ilma-
palloja, jotka rivissä naruun kiinnitettyinä odotti-
vat ”Osu pallolla palloon” -kilpailua, joka oli bin-
gon jälkeen. Kaikki saivat osumasta palkinnoksi 
karkkipatukan. 

Kello 14.30. menee aurinko ensimmäisen ker-
ran pilveen. Iltapalalla paistoimme muurinpoh-
jalettuja ja makkaroita. Taitavasti paistuivat letut 
kun Sinikka ja Marjatta ottivat homman haltuun. 
Eipä ole nälkä päässyt vielä yllättämään.

TO 21.7.
Nautimme taas tosi aikaisen aamukahvin alatalol-
la, jonka jääkaappi on täyttynyt mustikoita sisältä-
vistä maitotölkeistä. Aurinkoa ei näkynyt, mutta 

on silti tosi lämmintä, kostean lämmintä.
Tänään oli ohjelmassa ”Parhaat palkitaan 

mölkkykisa”. Vaihtoehtoisesti osa porukkaa meni 

läheiselle strutsikotieläintilalle, varsinkin ne, jot-
ka eivät aiemmin olleet siellä käyneet. Eero voit-
ti mölkyn – taas. 

Arvottiin voittajat viikon bingoihin osallistu-
jista ja parhaana palkittiin, mölkkykisasta Eero. 
Kaikki laulajat pääsivät estradille kun karaokessa 
soi Jorin toivelista. 

Mielensäpahoittajasta oli tänään vuorossa ”Py-
sytään omissa”. Monet olivat jo matkakuumeen 
kourissa pakanneet tavaransa.

Nukkukaa hyvin rakkaat ystäväni.

PE 22.7.
Täällä herätään tosi aikaisin! 
Kotiinlähtöpäivänä viedään liinavaatteet alatalon 
pyykkihuoneen lattialle ennen aamupalaa, joka on 
8.30-9.00. Alatalossa on täysi tohina päällä jo klo 
7.00 aikoihin. Lattiat on imuroitu ja pesty, tavarat 
pakattuna ja laukut ulos tuotuina. 

Lounas oli tänään jo klo 11.00. Kiittelimme 
emännät suklaarasioin, halauksin ja aplodein. Me 
saimme kiitokseksi ihanan ”viimeisen lounaan” ja 
valtavan kerma-vadelma-täytekakun jälkkäriksi. 
Näkemiin Kesäharju!

Hiski Salomaan laulussa Iitin Tiltu oli viiden-
toista ja polkassa pyöri kuin vimmattu. Meillä on 
jo iän mukana tuomaa seesteisyyttä, paitsi kun 
pitää juosten kirmata pihan poikki keittiölle, tai 
kun väsymys kutittaa nauruhermoja vedet silmissä 

Mylläri ei mikään heiveröinen
Iso mies ja miehen näköinen
On hällä veitikka silmäkulmassa
Kun Kaisan kanssa poseeraa kuvassa

Pahuksen mölkyn pölkky
Ei kuulu kilkan kalkkaa
Kun aina kalikoiden
välistä puikahtaa

tyttömäiseen kikatukseen.
Kyllä minä niin mielelläni vieläkin kuunteli-

sin puiden kahinaa tuulessa, kastelisin varpaat aa-
mukasteiseen ruohikkoon, kahlaisin saappaat jalas-

sa heinikössä ja mustikan varpujen seassa, lipuisin 
veneessä lumpeiden sekaan, juoksisin portaat ylös 
saunarannasta ja astelisin arvokkaasti viereesi piha-
penkille ja kysyisin ”Miten on päiväsi mennyt, on-
ko kaikki hyvin?”. Sinä vastaat ”Kaikki hyvin, os-
tin luumuja lähikaupasta”. Meitä naurattaa kuin 
Iitin Tiltua – vimmatusti. 

Jälkilöylyt Karvisessa
Kun kaikki vielä muistissa
Heti ei poistu Iitin taika
Ja ensi kesään on lyhyt aika

Eero oli ykkönen mölkyn heitossa.

Karaokelaulujen lumossa.



AVOMIELIN

10

TEKSTI JA KuVA Marja-LEEna saTonEn ja jorI VauHKonEn

Useamman vuoden ajan on Vantaan 
Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuu-
let ry:n Lauhatuulen toimipisteel-
le toivottu ja etsitty uusia toimitiloja 
edellisten osoittautuessa kävijämää-
rän kasvun johdosta ahtaiksi. Toive 
toteutui vihdoinkin tämän vuoden 
huhtikuussa (7.4.), kun muutto-
laatikoiden täyttäminen alkoi van-
hoissa Hiekkaharjuntie 13:n tilois-
sa. Mieliala oli korkealla – uudet tilat 
odottivat.

Uudet Kansalaistoiminnan kes-
kus Leinikin tilat avattiin 14.4.2016. 
Uusitut tilat tarjoavat avaruutta, va-
loisuutta ja ennen kaikkea lisäneliöi-
tä runsain mitoin (neliöitä on kak-
si kertaa enemmän kuin vanhoissa 

tiloissa). Kansalaistoiminnan keskus 
Leinikki sijaitsee Simonkylässä Lei-
nikkitie 22:n toisessa kerroksessa en-
tisen hoivakodin tiloissa. Vantaan 
Järjestöringillä on käytössään omat 
”pilttuut” kerroksen pohjoispäädyssä 
ja Lauhatuulella omat 300 m2:n tilat 
saman kerroksen eteläpäässä.

Lauhatuulessa on omat huoneet 
mm. jäsentietokoneille, askartelulle, 
käsitöille, liikunnalle/musiikille/ko-
kouksille, toimihenkilöille, ruokaili-
joille sekä kaksi oleskelutilaa keittiön 
välittömässä läheisyydessä.

Saman rakennuksen alakerrassa 
toimii muitakin vantaalaisia vapaaeh-
toistoimintaan pohjautuvia yhdistyk-
siä (mm. Vantaan työttömät), joiden 

kanssa yhteistyötä laajentamalla mah-
dollistetaan yhdistyksemme toimin-
nan laajentaminen ja kehittäminen 
monipuolisemmaksi.

Liikenneyhteydet Tikkurilan 
asemalta Lauhatuuleen ovat hyvät: 
bussien 619 ja 631 pysäkit ovat ai-
van vieressä Koivukyläntien var-
rella ja bussin 736 pysäkki Talvik-
kitien varrella vähän kauempana 

Lauhatuulesta. Myyrmäestä pääsee 
Lauhatuuleen bussilla 574.

Tervetuloa tutustumaan ja 
viihtymään Lauhatuuleen kahvi-
kupposen ja pikkupullan kera!

Toivottavat 
Jori ja Marja-Leena sekä muu
Lauhatuulen väki

Lauhatuuli muutti 
Simonkylään
Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvien Tuulien 
Lauhatuulen toimipisteelle uudet toimitilat Simonkylään 
Kansalaistoiminnan keskus Leinikin yhteyteen

Lauhatuulen uudet tilat ovat sisältä avarat 
ja kodikkaan tuntuiset.

Kesällä 2014 alkoi kauklahtelainen ryteikkö kaatua. Yhteistyössä kaupun-
gin viherpalvelun kanssa ryteikköä raivasivat Soukan työkeskuksen asiak-
kaat ja joukko kuntoutujia Emystä. Kaupunkilaisten viljelypalstojen kyl-
keen syntyi pikku hiljaa puutarha-alue, jossa kuka tahansa mielekästä 

tekemistä kaipaava tai työelämän ulkopuolelle pudon-
nut saattoi työntää sormensa multaan.

”Itse asiassa koko idea on alun perin lähtenyt 
suoraan asiakkaaltamme, joka kertoi kaipaavansa tä-
män tyyppistä toimintaa. Silloinen koordinaattorim-

me Kaijus Varjonen tarttui ajatukseen rohkeasti ja alueen 

verkostot tuntien ymmärsi, että Emy kannattaa valjastaa mukaan”, kertoo 
ryhmätoimintojen koordinaattori Saara Lipponen Kipinästä eli Espoon so-
siaalisen kuntoutuksen tiimistä.

”Soukan työkeskuksen asiakkaat oli helppo motivoida toimintaan. 
Kun Emy sitten sai palkattua yhden Kipinä-ryhmän asiakkaansa ohjak-
siin, alkoi puutarhalla tapahtua”, jatkaa Lipposen työparina työskentelevä 
sosiaaliohjaaja Niina Haatainen.

Tekemisen meininkiä ja hyvää mieltä
Kipinän kaksikko kokee, että Suomessakin sijansa löytänyt green care 
-tyyppinen toiminta on itse asiassa paluuta sosiaalityön alkujuurille, vaikka 
trendinä se on meillä uudehko. Ihmisillä on vahva tarve toiminallisuuteen, 
yhdessä tekemiseen ja osallistumiseen. Haatainen ottaa esimer-
kiksi kotiinsa erakoituneen, työttömän nuoren miehen, 
joka löysi puutarhasta mielekästä sisältöä elämäänsä:

”Se että hän jaksoi tulla puutarhalle pyörällä, yli-
päätään lähteä liikkeelle oli iso juttu. Työpäivä toi 
myös mukanaan rakenteen päivään, fyysinen työ ai-
don nälän ja väsymyksen, joka puolestaan korjasi 
unirytmiä. Samalla hän sai aidon luontoelämyksen ja tun-
teen, että voi tehdä jotakin hyödyllistä – ja henkiset voi-
mavarat kasvoivat.”

Kipinän kanssa 
puutarhatöihin

TEKSTI anITa järVIsaLo KuVA saara LIpponEn KuVITuS FrEEpIK 

Kun Espoon kaupungin sosiaalityö ja kolmatta sektoria 
edustava Espoon mielenterveysyhdistys yhdistivät 
osaamisensa, alkoi yhteistyö versoa ja kasvaa aivan 
kirjaimellisesti.
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Piiu on alkoholisti ja sen hän myöntää kursailematta. Viinaksia on valunut 
hänen kurkustaan alas tasaiseen tahtiin 45 vuotta. Taukojakin on ollut – muu-
ten hän ei olisi enää hengissä.

Parasta juomisessa on nousuhumala, sanoo Piiu. 
– Nuorena nämä ”nousut” olivat niin ihania, mutta samalla koukuttavia. 

Iän myötä huuma on kuitenkin kutistunut lähes olemattomiin. Nykyään tun-
tuu siltä, että tulee humalaan pelkästään kun astuu korkin päälle, Piiu nauraa.

–... Ja ne krapulat ja se valtava morkkis – ne vaivaavat yhä pahemmin...
Alkoholi on Piiulle suuri ongelma ja hän on yrittänyt päästä siitä eroon 

monta kertaa. Katkolla hän on ollut kolmesti ja Ridasjärven kuntoutuslaitok-
sessa hoidossa kaksi kertaa. Siellä hän on ymmärtänyt, että alkoholismi joh-
tuu paljolti lapsuudesta. Lähes kaikilla hoidossa olleilla oli takanaan lapsuus, 
missä heitä on heitelty paikasta toiseen ja ihmiseltä toiselle. Tämä oli aiheut-
tanut juurettomuutta, turvattomuutta ja hylätyksi tulemisen tunnetta. Piiu 
vietti kuusi ensimmäistä elinvuottaan tätinsä luona, mista joutui palaamaan 
kotiinsa, kun koulu alkoi. Tädin luona hän oli ainoa lapsi, kotona hän jakoi 
vanhempiensa huomion viiden sisaruksensa kanssa. Muutoksessa oli sulatte-
lemista. Viehtymys alkoholiin johtuu Piiun mielestä myös huonosta itsetun-
nosta. Tulee tarve paeta omaa itseään ja pahaa oloa.

Selvät päivät ovat ihania sanoo Piiu.
– On niin mukava mennä illalla nukkumaan, kun tietää, että aamul-

la ei herää huonoon oloon. Ajatus juoksee jouhevasti ja päivät ovat täynnä 

mielekästä toimintaa. Kunto nou-
see, kun lääkkeet on otettu ajallaan ja 
muistaa syödä.

– Lääkärikin ihmettelee, miten oi-
rehtiva maksa paranee ja arvot kohoa-
vat nopeasti, kun olen ollut juomatta. 
Olen sanonut hänelle, että tämä on vä-
hemmän juomisen ja enemmän liikku-
misen ansiota.

Raitis aika jatkuu yleensä kolmi-
sen viikkoa, sitten olo tulee levotto-
maksi. Tulee mieleen, että ”tänään en 
lähde mihinkään, vaan olen kotona”. 
Ja sitten askel kulkee siiderikauppaan. 
Mitään väkeviä hän ei pysty terveyten-
sä vuoksi enää ottamaan.

Piiu on usein masentunut ja myös itsemurha on ollut mielessä. Sitten on 
tullut mieleen, että mitäs ne pojat asiasta ajattelevat. Perhe on tärkeä, erityi-
sesti kaksi poikaa pitkäaikaisesta, eroon päättyneestä avioliitosta.

Kaikesta huolimatta Piiu sanoo olevansa onnellinen. Hän on onnellinen 
ystävistään ja harrastuksistaan, ulkoilusta, keilailusta ja uimisesta. Tukiyhdis-
tys Karvisen toiminta on tärkeää. Siellä hän käy säännöllisesti.

Selvänä päivänä ajatus juoksee
Piiu on alkoholisti ja hän myöntää sen. Alkoholismi on jatkunut 
45 vuotta, nuoruudesta aikuisuuteen. Tauot juomisesta on pitänyt 
Piiun hengissä. 
TEKSTI JA KuVA rITVa KEMppaInEn

Piiu  tietää alkoholin vaarat.

Hyvää mieltä kaikille puutarhatyöhön osallis-
tujille tuo myös palkaksi saatava ilmainen ja mo-
nipuolinen lounas Kauklahden Elä ja asu-kes-

kuksessa. Taustasta riippuen on tehdystä työstä myös 
mahdollista saada pieni korvaus työvoimatoimenpiteenä.

Verkostoitumaan
Saara Lipposen mukaan toiminta hakee yhä muotoaan. Tällä haavaa mu-
kana on pieni, mutta sitoutunut joukko, ja Emyn kanssa haarukoidaan 
yhä yhdessä uusia kohderyhmiä. Myös sadon hyödyntämiseen on mahdol-
lista löytää uusia ratkaisuja. Nyt satoa jakavat osallistujat, ja vieraammille-
kin kasvislajeille kehitellään toimivia reseptejä Emyn talkookokkailuihin. 

”Ja sen mikä jää yli, voitaisiin jatkossa toimittaa vaikka uuteen pe-
rustettavaan Espoon keskuksen asukastaloon”, Lipponen 
miettii.

Kaupungin järjestämän sosiaali-
työn ja kolmannen sektorin yh-
teistyöhön kaksikko uskoo lujasti. 
He kiittelevät jo luotuja, toimivia 
verkostoja Espoon keskuksessa. 

Mikä Kipinä?

•    ihmisten luokse jalkautuva sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tiimi
•    yli 18 -vuotiaille espoolaisille, jotka eivät ole työssä tai 
      koulutuksessa tai kaipaavat muutosta elämäänsä.
•    tavoitteena auttaa espoolaisia löytämään polkuja työelämään, 
     opiskeluun, pysyvään asumiseen tai mielekkääseen tekemiseen 
     sekä lisätä hyvinvointia. 
•    sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista palveluohjausta
•    palveluohjauksellisia ja vertaistuellisia ryhmiä
•    yhteiskehittämistä asiakkaiden kanssa
Lisätietoja nettiosoitteessa: http://www.espoo.fi/kipina 

Yhteistyön tuottamat hedelmät ovat jo nähtävissä.
He eivät näe mahdottomana, että Espoossa voisi olla mahdollista pe-

rustaa jopa sosiaalisen kuntoutuksen maatila eläimineen.
”Mikä ettei? Parhaimmillaan sellainen voisi tarjota monenlaista mie-

lekästä osallistumista niin kuntoutujille, työelämään valmennettaville, va-
paaehtoisille, eläkeläisille, jopa kokonaisille päiväkotiryhmille”, 
Haatainen visioi.

Saara Lipponen ja Niina Haatainen 
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Hyvät Tuulet vertaistukilomalla
Hyvät Tuulet ry:n jäsenet viettivät vertaistukiloman 
Turun Hirvensalon Meri-Karinassa 27.6.–2.7.2016.
TEKSTI Marja-LEEna saTonEn KuVAT VErTaIsTuKILoMaLaIsET

Äänimaljarentoutus 
tuntui tosi hyvälle.

Kirkkovenesoutua Aurajoen 
suulla. Se meni hyvin.

Matkasimme Turun Hirvensa-
lossa sijaitsevaan Meri-Karinaan 

ma 27.6. kahdessa kunnon vesisateessa, toiset ju-
nalla toiset henkilöautolla. Tuulilasinpyyhkijät oli-
vat kovilla, mutta onneksi autossa oli kuivaa ja 
lämmintä. Päästessämme perille oli Meri-Karinas-
sa kuiva ja aurinkoinen sää.

 Meri-Karina on Lounais-Suomen syöpäyh-
distyksen omistama – siihen kuuluu myös sivum-
malla oleva ”Karinakoti”, jonka lisäksi on vuok-
rattavia rivitaloasuntoja. Meri-Karinan ravintolassa 
voi kuka tahansa käydä syömässä – ei-jäseneltä 
hinta on 9 euroa. Ruoka oli 
maistuvaa ns. kotiruokaa.

 Erikoissairaanhoi-
taja Tiina jakoi meille kir-
jautumisen ja majoittumi-
sen jälkeen infotilaisuudessa 
Meri-Karinaa koskevaa ma-
teriaalitietoa tarkempaa tutustumista varten. Tä-
män jälkeen oli tutustumiskierros talossa. Lounas 
tarjoillaan klo 12.00, iltapäivällä on ”Kaffepaussi” 
(kahvi ja pulla 3 euroa) ja päivällinen klo18.00. 
Tulopäivänä emme saaneet lounasta, joten päivä-
lisen aikaan olikin matkalaisilla nälkä – eväitä toki 
oli syöty ennen tätä. Joka ilta oli sauna- ja uinti-
osasto käytettävissä.

Ti 28.6. aurinko paistoi jo heti 
aamusta. Kymmenen aikaan alkoi 

paljon puhuttu ja jännityksellä odotettu kirkkove-
nesoutu. Meiltä oli osallistujia 7. Kirkkoveneessä 

oli kaikkiaan 14 paikkaa. Vetäjänä toimi Kei-
jo. Vene lähti rauhallista tahtia kohti Turun lin-
nan kohdalla Aurajoen suulla tapahtuvaa takai-
sinkääntymistä. Kaikki olivat kirkkovenesoudussa 
ensikertalaisia. Hyvin se kuitenkin kävi, rakko-
ja tuli – ja Merjalla jäi pikkurilli airojen väliin ja 
se tietysti teki tosi kipeää. Pituutta soudulle tu-
li noin 7 kilometriä ja aikaa kuului runsas tunti. 
Soudun jälkeen olivat soutajat yhtä upeaa koke-
musta rikkaampia. 

Lounaan jälkeen oli 45 minuutin mittainen 
luento aiheesta ”Hyvinvointia edistävä ruokavalio”, 

jonka piti ravitsemusasiantun-
tija Asta. Tuli hyvää ja arvo-
kasta tietoa; saimme kuulla 
mm., että suomalainen rypsi-/
rapsiöljy on ravintorikkaam-
paa kuin oliiviöljy – sitä kan-
nattaa siis käyttää muutenkin 

kuin kotimaisuutensa vuoksi. Saimme tietää lisää 
mm. rasvoista ja tärkeistä aminohapoista ja niiden 
käyttötarkoituksista. Paljon uutta tietoa – itse sain 
tietää paljon sellaista tärkeää, mitä en ennen tien-
nyt. Myös suklaan- ja makeanhimot olivat esillä ja 
niiden voittamisesta puhuttiin. Luennosta emme 
saaneet materiaalia, mikä oli sääli. Päivän päätteek-
si Merja piti yhteisen tuokion päivän mielenkiin-
toisista asioista. 

Ke 29.6. ravitsevan aamiaisen 
jälkeen harrastettiin Keijon joh-

dolla sauvakävelyä lähiympäristössä. Metsää ja 

vihreää oli runsaasti ja merenlahti vieressä; samoin 
uimaranta, jonka vieressä oli kirkkosoudun lähtö- 
ja paluupaikka.

Ruokailun ja levon jälkeen oli lähtö kahdel-
la tilataksilla Samppalinnan kesäteatteriin katso-
maan musikaalia ”Nunnia ja konnia”. Pääosas-
sa kabareelaulajana oli Maria Lund eli Deloris. 

Näytös oli varsinainen musiikki-ilottelu. Deloris 
joutui pakenemaan suojaan luostariin, jossa hän 
laittoi luostarin gospelkuorossa ”Iloiset nunnat” 
aivan sekaisin. Iloluontoisena ihmisenä hän toi 
ohjelmistoon räväkän ja aidon discomusan – sop-
pa luostarissa oli selviö. Kuorolaisten mielet ja sie-
lut menivät hulinaksi. Abbedissa kauhistui ja päät-
ti poistaa Deloriksen luostarista, mutta pappi sai 
hänen päänsä kääntymään, koska kirkossa oli alka-
nut käydä paljon sanankuulijoita. Deloriksen kans-
sa sovittiin säännöistä ja niin hän sai jäädä luos-
tariin. Deloriksen pakopaikka paljastui – pyssyllä 
osoiteltiin ja uhattiin, mutta tilanne päättyi, kun 
takaa-ajajat otettiin kiinni – paha sai palkkansa ja 
roistot päätyivät vankilaan saaden päälleen raita-
asut. Deloris palasi luostariin – musikaali päättyi.

Esitys kesti 2,5 väliaikoineen ja antoi paljon 
iloa ja oli viihdyttävä. Oli paljon laulua, naurua ja 
tukku ”vaarallisia” tilanteita kuten hyvässä teatte-
riesityksessä pitääkin olla.

To 30.6. oli vesijumppaa haluk-
kaille. Innokkaita osallistujia oli 

5–6 – vetäjänä oli Esko. Olisi varmasti halunnut 
suurempaa osanottoa. Iltapäivän aluksi oli ”Ääni-
maljarentoutusta (45 min), jota veti iloinen Tei-
ja. Hän esitteli ”työvälineensä eli Nepalissa valmis-
tetut monen kokoiset maljat”, joita hän kosketteli 
”tikulla” niiden sisäpinnalle, josta kuului miellyt-
tävä ääni. Jokaisella maljalla oli oma äänensä. Toi-
set rentoutujat istuivat huovat polvillaan ja toiset 

Ma 27.6.

Ke 29.6.

To 30.6.

Ti 28.6.
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Turussa oli aidot 
Keskiajan markkinat

Keskiajan markkinoiden 
tunnelmaa

Viimeisenä illalla oli yhteinen hetki Pyhän Henrikin 
ekumeenisessa Taidekappelissa. Kappeli oli veneen 
muotoinen – oikein kaunis ja viihtyisä

makasivat osittain huovan alla ja polvien alla oli 
tyyny. Samalla, kun Teija kosketteli maljoja tikul-
la, hän kertoi tarinan puron muuttumisesta isoksi 
virraksi, virran kuivumisesta ja muuttumisesta lo-
pulta jälleen isoksi virraksi. Tarina oli miellyttävä 
ja sopi tähän päivään hyvin. Äänimaljarentoutus 
tuntui tosi hyvälle. 

Karaokea laulettiin myöhemmin Teijan joh-
dolla. Jokainen voi kirjoittaa paperille omat suosik-
kinsa jaetuilta listoista. Ritva lauloi ensimmäisenä 
soolona. Muita sooloilijoi-
ta ei löytynyt, mutta duona 
(Merja ja Kristiina) kyllä 
onnistui, muut yhtyivät in-
nokkaina lauluun. Lauloim-
me etupäässä vanhoja kap-
paleita ja pari kirjoittajalle 
täysin tuntematonta kappaletta. Karaokea olisi voi-
nut olla toinen tunti perään – mutta päivälliseen 
piti valmistautua.

Viimeisenä illalla oli yhteinen hetki Pyhän 
Henrikin ekumeenisessa Taidekappelissa, joka 
kuului myös Meri-Karinalle. Kappeli oli veneen 
muotoinen – oikein kaunis ja viihtyisä. Pappi eikä 
kanttori ollut paikalla, mutta ei hätää – oli seura-
kunnan opas, joka kertoi kappelista ja soitti, ensin 
pienillä uruilla ja myöhemmin säestäen pianolla, 
kun me kuulijat olimme esittäneet virsien nume-
roita – sitten veisattiin. Suuriin osa virsistä oli tut-
tuja, mutta pari tuntematontakin löytyi. Viimeksi 
laulettiin ”Jo joutui armas aika” ja se tulikin kovaa 
ja korkealta. Tuntui oikein hyvältä tämä laulu – se 
toi lapsuuden kevätjuhlat mieleen. Mieli tuli oi-
kein iloiseksi. 

Pe 1.7. oli odotettu päivä – meil-
lä oli edessä opastettu Turku-kier-

ros. 2,5 tunnin Turku-pläjäys oli mielenkiintoi-
nen katsaus Turun pitkään historiaan, joka alkoi 

1200-luvulta, Turku on siten Suomen vanhin 
kaupunki ja oli Suomen pääkaupunkina vuosina 
1809–1812. Meillä oli oppaanamme herttainen 
vanharouva Aiju von Schöneman. Hän se vasta oli-
kin oikea tietopankki. Kuljettajan mukaan hän on 
eittämättä Turun paras opas. Kiertelimme Turkua 
oikealle, suoraan ja vasemmalle, kuulimme pieniä 
kaskuja ja ”heittoja”, jotka olivat tosi hyviä. Hänel-
lä oli kertomisen lahja ja muisti kuin partaveitsi. 
Kävimme Aurajoen rannassa laivamuseossa, joka 

käsitti mm. ”Suomen Joutse-
nen” ja muita museolaivo-
ja varusteineen. Ohitimme 
”Käsityöläismuseon”, van-
han poliisiaseman, jolta ajal-
ta kuulimme melkoisia tuo-
mioita (hauskoja sellaisia) ja 

kiersimme ”Turun linnan”. Turussa oli parhaillaan 
aidot ”Keskiajan markkinat”, ihmiset olivat pu-
keutuneet keskiaikaiseen vaatetyyliin. Kierroksel-
la näimme useita vanhoja arvokkaita rakennuksia, 
ja ”ainakin kirjoittajalle” olivat kruununa kakun 

päällä ”Kakolan” eli Keskusvankilan ja Turun Lää-
ninvankilan näkeminen. Vankilat ovat vierekkäin. 
Teimme mielenkiintoisen kierroksen Kakolanmä-
ellä, jonka rakennuksia remontoidaan uusiokäyt-
töön ja rakennetaan uusia kerrostaloja kovalla ura-
kalla. Kakolan vankimielisairaala remontoidaan 
hotelliksi. Tiedä häntä, vaikka sen ravintolasta saisi 
ostaa ”Kakolan kakkua”, siis leivonnaista. Näimme 
myös Prinkkalantalon, josta ”Suomen Turku julis-
taa joulurauhan” jouluaattona. 

La 2.7. piti sisällään vielä talon 
järjestämän Bingon. Palkinnot 

olivat hyvät ja kohtuulliset. Siitä kiitos Meri-Kari-
nan henkilökunnalle. 

Lomapaikkana Meri-Karina oli miellyttä-
vän pieni ja viihtyisä – henkilökunta aut-
tavaista ja mukavaa. Paikka oli pienempi 
kuin kylpylät, mutta ehkä se juuri teki sii-
tä viihtyisän – ei ollut hälinää. Ihmisiä oli, 
meni ja tuli, mutta viihtyvyys säilyi. Sin-
ne voisi mennä vaikka uudelleen, ihan 
yksityisestikin. 

 Loma oli hauska, ilmat suotui-
sat ja ennen kaikkea meidän jengi oli oi-
kein mukavaa seuraa. Kiitos Solaris-lo-
mille ja Kelalle, että mahdollistitte tämän 
reissun!

MERI-KARINA TERVEISIN
MARJA-LEENA LAuHATuuLESTA

Pe 1.7.

La 2.7.
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K
osmologia. Oppi maail-
mankaikkeudesta ja sen 
historiasta, ennen kaik-
kea sen alkuhetkistä. Tai 

ei se kai mikään oppi varsinaises-
ti ole, mutta noin suurin piirtein. 
Jos kuulostaa mielenkiintoisel-
ta, niin kuulut samaan ryhmään 
kanssani. Itse asiassa minun on 
vaikeaa keksiä kiintoisampaa ai-
hetta. Jos kuulostaa laajalta ja ken-
ties vaikealta, niin sitä se varmas-
ti perusteiltaan onkin. Mutta älä 
huoli, tässä meitä auttavat kansan-
tajuistajat, tieteen popularisoijat.

Olin jo kahdenkymmenen-
viiden vuoden ikäinen kun sain 
käsiini ensimmäisen tiedettä po-
pularisoivan teokseni. Joulupuk-
ki yllätti minut Yhdysvaltalaisen 
fyysikon Brian Greenen suomek-
sikin julkaistulla teoksella Kos-
moksen rakenne: Avaruus, aika ja 
todellisuus. En tiedä mistä puk-
ki keksi kirjan minulle hankkia, 
mutta pikku hiljaa kirjaa lukies-
sani suorastaan hämmästyin sen 

Minä ja maailmankaikkeus
lennokkuudesta ja viihdyttävyy-
destä. Taisinpa jopa ajatella, että 
missä olet tähän asti piileksinyt, 
oi fysiikan kansantajuistaja. Siis 
ei välttämättä juuri Greene, vaan 
noin yleisellä tasolla. Niin jännit-
täviä fysiikan ihmeelliset havain-
not ja todistetut teoriat olivat. 
Myöhemmin tutustuin suomalai-
siinkin fysiikan kansantajuistajiin, 
etunenässä Esko Valtaojaan ja var-
sinkin Kari Enqvistiin, jonka rai-
kas asenne ja humoristinen tyyli 
vetosivat minuun kaikkein eniten.

Kosmologiaa voidaan pitää 
yhtenä fysiikan sivuhaaroista, jo-
ka pääsi kunnolla käyntiin vasta 
kolmisenkymmentä vuotta sitten. 
Teoreettinen fyysikko Kari En-
qvist hyppäsi 1980-luvulla kos-
mologian tuolloin kovaa puksut-
taneeseen pikajunaan, ja innostui 
varsinkin alkuräjähdystä edeltä-
västä ajasta kertovasta kosmises-
ta inflaatiosta, jonka tutkimiseen 
nykyaikainen kosmologia pitkäl-
ti perustuu. 1990-luvulla saatiin 

sitten ensimmäisiä kunnon todis-
teita kosmisen inflaation tapah-
tumisesta satelliittihavainnoin, ja 
kosmologia päätyi kaikkien, tai 
no, ainakin fyysikkojen, huulille.

Kosmisella inflaatiolla tarkoi-
tetaan maailmankaikkeuden en-
simmäisillä sekunneilla tapahtu-
nutta aikajaksoa, jolloin maailma 
laajeni hämmästyttävän nopeas-
ti, valoakin nopeammin. Tämän 
johdosta pienistä poikkeamista ai-
netiheydestä muodostui niin isoja, 
että aine kasaantui painovoiman 
ansiosta yhteen kasaan, ja päätyi 
muodostumaan nykyisten galak-
sien aihioita. 

mATTI VuOrISTO

TOm KärNä
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I
hminen on kulttuuriolen-
to, joka kykenee välittämään 
tietoa muille ihmisille puhu-
malla ja viimeksi kuluneitten 

vuosituhansien aikana myöskin 
kirjoittamalla. Tämän on mahdol-
listanut isojen aivojen kehittymi-

nen. Monimutkai-
set sosiaalisen 
käyttäytymisen 

muodot sinänsä vaativat isoja 
aivoja.

Ihmisen henkinen elämä on 
niin monimutkaista, että jo se 
mahdollistaa mielisairauksien ole-
massaolon, koska pienikin häiriö 
aivoissa voi aiheuttaa suuria muu-
toksia yksilön henkisen elämän 
puolella.

Skitsofrenia on ihmisen psy-
koosisairauksista tuhoisin. On ko-
vasti pohdittu ja tutkittu sen syn-
tyä. Jo vuosikymmenien ajan on 
tiedetty, että siihen sairastumi-

sen takana on geneettinen alt-
tius. Nykyään tiedetään myös, 
että alttiutta ei luo yhden 

ainoan tai parin geenin tietyn-
lainen muoto. Sairaus voi syntyä 
vain, jos niitä on useita.

Miten geneettinen alttius skit-
sofrenialle on sitten voinut yli-
päätään syntyä evoluution myö-
tä, ja säilyä tähän päivään asti? 
Skitsofrenia heikentää yksi-
lön jälkeläistentuottomenestys-
tä, joten sairauden ei pitäisi säilyä 
ihmispopulaatioissa.

On erittäin mahdollista, et-
tä skitsofrenia on vain sivutuote 
sellaisten geenien tarpeesta, jot-
ka mahdollistavat ihmisten moni-
mutkaisen sosiaalisen elämän. Sa-
mat geenit, jotka tekevät meistä 

ihmisiä, lisäävät psykoosialttiutta.
Vaikkakin bonobojen ohel-

la läheisimpiin eläinsukulaisiim-
me kuuluvilla simpansseilla on 
kuvattu myös luonnonolosuhteis-
sa psykoosin esiasteeksi mainittua 
käyttäytymisoireyhtymää, johon 
liittyy stereotyyppistä toimintaa 
ja häiriintynyttä sosiaalista vuo-
rovaikutusta, niin muut nk. kor-
keammista eläinlajeista kärsivät 
paljon ihmislajin yksilöitä vähem-
män mielisairauksista. Puhumat-
takaan alkeellisemmista elämän-
muodoista. Tämä on minusta 
varsin mukavaa.

Evoluutiosta

Ku
VA

 P
Ex

EL
S
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Emy kutsuu yksinäisiä verkostumaan

Tuoreimpien tutkimusten mukaan jopa 10-15 pro-
senttia suomalaisista kärsii yksinäisyydestä. Määrä 
on niin hälyttävä, että Espoon mielenterveysyhdis-
tyksessä on päätetty kääriä hihat ja lähteä etsimään 
ratkaisuja. Keväällä käynnistetyssä ja Raha-auto-
maattiyhdistyksen rahoittamassa kolmivuotises-
sa Kutsu-hankkeessa katseet kääntyvät tällä ker-
taa työikäisten, 29–65-vuotiaiden espoolaisten 
puoleen.

”Tätä nuoremmille ja senioreille on jo kehi-
telty vastaavanlaisia projekteja, joiden kautta he 
voivat löytää mielekkäitä viitekehyksiä ja sisältöä 
elämäänsä, sen sijaan työikäiset putoavat tästä kel-
kasta pois. On myös muistettava, että yksinäisyyt-
tä voi olla hyvin monenlaista – ihminen voi tuntea 
itsensä yksinäiseksi jopa ihmisten ympäröimänä, 
työyhteisössään, perheessään tai parisuhteessaan”, 
avaa hankevastaava Virpi Uusitalo kohderyhmän 
valintaa.

Kutsu toimii myös linkkinä palvelujen 
piiriin
Yksinään ei Emy jää huhuilemaan yksinäisten puo-
leen. Uusitalon työpari, hanketyöntekijä Arttu 
Pöyhtäri kertoo, että yhdistyksellä on jo pitkään 
ollut toimiva suhde Espoon kaupungin aikuisso-
siaalityön sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen 
kanssa. Ne ovat valjastettu yhteistyökumppaneik-
si nytkin. Samoin on yhteistyötä tiivistetty HUS:n 
psykiatrian ja muiden kolmannen sektorin yhtei-
söjen kanssa. 

”Ajatuksena on, että Emy toimisi matalana 
kynnyksenä sosiaaliseen verkostoon, välilinkkinä 
ihmisten ja palveluiden välillä, mitä se sitten kun-
kin kohdalla onkin. Yksi tavoitteistamme onkin, 

että kaupungin palveluohjauksessa otetaan entistä 
paremmin huomioon kolmas sektori ja sen mah-
dollistamat toiminnat”, Uusitalo kiteyttää.

Kuka vain voi tehdä aloitteen
Yksinkertaisimmillaan hanke toimii niin, että ku-
ka tahansa voi vinkata yksinäiselle ihmiselle Kut-
su-hankkeesta ja pyytää tältä lupaa yhteydenot-
toon. Myös ammattilaiset ohjaavat ihmisiä Emyn 
Kutsu-työntekijöiden luokse. Saatuaan luvan yh-
teydenottoon, he soittavat ja ehdottavat tapaamis-
ta kasvokkain. Yhdessä sitten jutellaan ja kartoite-
taan ihmisen kiinnostuksen kohteita ja mahdollisia 
aikaisempia harrastuksia. Joskus lähdetään aluksi 
mukaan vaikka kuntosalille, toisinaan kiinnostava 
ja sopiva ryhmä tai talkootyö löytyy Emystä, toisi-
naan taas jostain muusta järjestöstä, SPR:stä, Kylä-
majasta tai vaikkapa seurakunnasta.

”Ja toki, jos samalla esille nousee muitakin 
huolia, esimerkiksi taloudellisia vaikeuksia tai 
asunnottomuuteen liittyvää, me pys-
tymme neuvomaan polun kaupungin 
palveluiden piiriin”, Uusitalo kertoo.

Tilausta riittää
Tähän mennessä Kutsu-hankkeen 
kautta on tavoitettu kuutisenkym-
mentä yksinäisyyttä kokevaa ihmis-
tä. Kokemukset ovat olleet Uusita-
lon ja Pöyhtärin mukaan rohkaisevia: 

vuoropuhelu tavoitettujen kanssa on ollut yllättä-
vän avointa ja heiltä on löytynyt aitoa motivaatiota 
löytää ratkaisuja, kun heräte niiden etsimiseen on 
ensin tullut muualta. Menneenä kesänä oli myös 
mahdollisuus osallistua Kutsun kesäryhmään, ja 
Emyn ja Husin yhteistyönä järjestetään toiminnal-
lisia tutustumisryhmiä.
”Mutta se kaikkein isoin haaste on kuitenkin löy-
tää ne, jotka eivät vielä ole minkään palvelun pii-
rissä – ne masentuneet ja koteihinsa eristäytyneet 
ja työelämän ulkopuolelle tipahtaneet, joita yksi-
näisyys on jo alkanut muokata ihmisinäkin”, Pöyh-
täri toteaa.

Keinoja heidän tavoittamiseensa mietitään 
edelleen. Kutsun työntekijät ovat muun muassa 
jalkautuneet näkösälle ja tavoitettavaksi leipäjo-
noihin, palvelukahvioihin ja muihin järjestöihin.

”Ja ensi viikolla aloitamme yhteistyön rakenta-
misen kirjastojen ja terveyskeskusten kanssa”, Uu-
sitalo vinkkaa.

Esimerkki yhdistystoiminnasta
Yhdistysten haasteet ovat ihmisten haasteita. Ihmiset työs-
kentelevät ihmisten kanssa. Erilaiset näkemykset ja mie-
lipiteet kuuluvat elämään. Taito yhteistyöhön on tärkeää 
ja riitely vaikuttaa koko yhdistykseen. Yhdistys on tärkeä 
monelle.

Yhteistyö on yhteisölle aina haaste. Yhteistyö vahvis-
taa toimintaa. Konfliktivaihe kuuluu ryhmäprosessiin. 
Aluksi ryhmä kuhertelee, sitten on tutustuttu. Tulee kon-
flikti, josta selviydyttyään on ryhmä entistä vahvempi. Jo-
kainen on tärkeä eikä kenenkään tarvitse pokkuroida. Voimme olla nöyriä, 
mutta ei tarvitse nöyristellä. Olemme yhtä arvokkaita asemasta riippumatta. 

Toisten kunnioittaminen on myös itsensä kunnioittamis-
ta. Yhdistyksessä voi olla toistuvaa muutosta. Ihmiset vaih-
tuvat. Ihmisillä on vaihtelevasti aikaa käydä yhdistyksissä. 
Tasapainon löytyminen ryhmässä on jatkuvaa.

Yhdistyksen tulee olla turvallinen ympäristö, jossa 
kaikki viihtyvät. Yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä on ihmi-
sen tukeminen. Se voi olla erilaisten kokemusten vaihtoa, 
vertaista ja jopa ammatillista tukemista. Elämä ei ole pel-
kästään ruusuilla tanssimista. Meillä on omia kokemuksia 

elämästä. Yhdistystoiminta antaa yhteisiä haasteita, joista voi oppia. Yhdistys-
toiminta on hyvä esimerkki selviytymisestä.

Yhdistyksen tulee 
olla turvallinen 
ympäristö, jossa 
kaikki viihtyvät.

JuSSI GröNrOSS

Virpi Uusitalo ja Arttu Pöyhtäri 
olivat esittelemässä Kutsu-hanketta 
Espoon Ison Omenan palvelutorilla 
15.8. paikallistoimijapäivänä.
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Tukiyhdistys Majakka ry
sähköposti: majakka.ry@kolumbus.fi
kotisivut: www.kolumbus.fi/majakka.ry
Facebook: majakka ry 

Teuvo Pakkalan tie 1 A, 00400 Helsinki
p. 09 145 028

p. 044 744 7009
p. 050 469 8222
p. 041 432 3633

avoinna: ma–pe klo 10–17, la–su klo 12–17, lounas arkisin klo 12–14 

Vantaan Mielenterveysyhdistys
Hyvät Tuulet ry
kotisivut: www.hyvattuulet.fi 
Facebook: Hyvät Tuulet ry

Lauhatuuli
sähköposti: lauhatuuli@hyvattuulet.fi

Leinikkitie 22, 01350 Vantaa
p. 09 873 4386

avoinna: ma, to ja pe klo 9–15, ti ja ke klo 9–18, la klo 12–16
Lounas arkisin klo 11–12

Myöhätuuli
sähköposti: myohatuuli@hyvattuulet.fi

Lammaslammentie 17 A (lammen puolelta sisään)
01710 Vantaa
p. 09 853 2328

avoinna: ma–pe klo 9–15, la klo 11.30–15.00 
Lounas arkisin klo 11–12  

Kohtaamispaikka Lilla Karyll
Pappilantie 7, 02770 Espoo
p. 09 859 2057

avoinna: ma–pe klo 9–16.30, 
useimmiten su klo 12–16

Terassikahvio
JoRVIN SAIRAALA 
(psykiatrisen osaston aula)
Turuntie 150, 02740 Espoo
p. 09 471 83953

avoinna: ma–to klo 9.30–14.30

Emy Matinkylässä
ASuKASTALo KYLäMAJA 
Matinkatu 7, 02230 Espoo
p. 045 7733 0302

avoinna: ma–pe klo 9–16

Kohtaamispaikka Meriemy
Merenkäynti 3, 02320 Espoo
p. 09 863 2031

avoinna: ma–pe klo 9–16.30
useimmiten la klo 12–16

Kahvikulma
AuRoRAKoTI, 
Träskändan puisto
Kuninkaantie 43, 02940 Espoo
p. 050 310 7985

avoinna: ti–pe klo 10.30–14
la–su klo 12–15

Emy Leppävaarassa
RAITIN PYSäKKI
Konstaapelinkatu 1, 02600 Espoo
p. 09 510 2792

avoinna ma–pe klo 10–14

Espoon mielenterveysyhdistys 
EMY ry
Esbo mentalhälsoförening 
EMF rf

Kiitämme Raha-automaattiyhdistystä ja kuntia toimintamme tukemisesta.

Toiminta-ajatuksemme
Vertaistuki
Tasavertaisuus
Vapaaehtoisuus
Yksilön kunnioittaminen
Ihmisten kohtaaminen
Kävijöiden osallistaminen
Etujen valvonta
Yhteisöllisyys

Toimintamuotomme
Harrastusryhmät
Oma-apuryhmät
Retket, matkat ja leirit
Työtoiminta
Koulutus
Tiedotus
Kahviotoiminta
Talkootoiminta

www.avomielin.fi

Tukiyhdistys Karvinen ry
sähköposti: tukiyhdistys@kolumbus.fi
kotisivut: www.tukiyhdistyskarvinen.fi
Facebook: Tukiyhdistys Karvinen ry

Malmin raitti 19
00700 Helsinki
p. 050 554 3115
avoinna: ma–pe klo 9–15,
la klo 10–13 (talvikaudella)

Kirkkonummen Seudun Mielenterveysyhdistys 
Kisu ry
Kyrkslättnejdens Mentalhälsoförening Kisu rf
Kotisivut: www.kirkkonummenkisu.fi
Sähköpostiosoite: yhdistys@kirkkonummenkisu.fi

Kohtaamispaikka Katinkontti
Kuninkaantie 5-7 A, Kerhotila 1
02400 Kirkkonummi
p. 046 939 5190 (ma-pe klo 10–14, Katinkontti/toimisto)

avoinna: ma-pe klo 10–14, ke iltasin klo 16.30–19.00

sähköposti: espoonmielenterveys@emy.fi
kotisivut: www.emy.fi
Facebook: Espoon mielenterveysyhdistys EmY ry
Lisätietoja alla olevista puhelinnumeroista.

Lehden teossa mukana olevat mielenterveysyhdistykset


