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Mielenterveysyhdistykset vahvoilla

E

spoon mielenterveysyhdistys
EMY ry on saavuttanut kunnioitettavan kahdenkymmenen vuoden
iän. Juhlallisuuksia vietettiin 4. maaliskuuta Kauniaisten Työväen Akatemiassa. Paikalla oli runsas vierasjoukko juhlimassa merkkipäivää.
Emy alkoi pienestä vuonna 1985.
Kokoonnuttiin seurakunnan huoneistossa ja jokainen toi jotain mukanaan, kuka paperia, kuka keksejä.
Ajatus yhdistyksen perustamisesta
lähti muutaman ihmisen aloitteesta.
Mukana oli joitakin ammatti-ihmisiä
ja ennen kaikkea potilaita. Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Tomi
Ojala on ollut mukana alusta saakka
ja hän saikin 20-vuotisjuhlissa Mielenterveyden keskusliiton kultaisen
ansiomerkin aktiivisesta toiminnasta
mielenterveystyön hyväksi.
Pienestä alusta Emy on kasvanut
merkittäväksi vaikuttajaksi kolmannella sektorilla mielenterveysrintamalla. Jäseniä nykyisellään Emyssä
on 420 ja yhdistyksen tarve on todettu merkitykselliseksi. Palkattuja työntekijöitä Emyssä on kuusi ja toimintaa
rahoittaa
Rahaautomaattiyhdistys. Kokoontumispaikkoja on jo neljä eri puolilla Espoota: Espoon keskuksessa Lilla Karyll, Kivenlahdessa Meriemy, Matinkylässä korttelitila ja Leppävaarassa
Raitin Pysäkki. Lisäksi emyläiset
pyörittävät kahta kahvilaa jäsenvoimin työtoimintana Jorvin sairaalan
Terassikahviossa ja Auroran vanhainkodin Kahvikulmassa.

paljon kaikenlaista erilaisissa ryhmissä: on luovaa toimintaa, keskusteluryhmiä, sählyä, ompeluseuraa, elokuvakerhoa jne. Kuukausittain ilmestyvä kuukausitiedote kertoo ajankohtaiset tapahtumat uunituoreena. Paljon tehdään myös retkiä ja vierailuja jopa ulkomaille saakka. Viime syksyinen Baltian matka oli varsinainen
suksee.
Emyssä on myös vertaistukitoimintaa, joka on yksi sen lippulaivue. Vertaistuki on lyhytkestoista tukea, jota
antaa toinen mielenterveysongelmia
kokenut tuettavalle. Se ei ole ammattiauttajien kilpailija, vaan sen avulla
voi jakaa kokemuksia ja auttaa esimerkiksi lähtemään kotoa, jos se on
vaikeaa. Vertaistukitoiminta on luottamuksellista ja enemmän kuin varsinainen yhdistyksessä yhdessäolo.
Vertaistuki on saanut paljon kiitosta
ja sille on selvästi tilaus Espoossa.
Mielenterveysyhdistysten merkitys
avohoidon lisääntyessä kasvaa, mutta hoitopaikkoja yhdistykset eivät ole.
Ne ovat kokoontumispaikkoja, kohtauspaikkoja, joissa voi tavata toisen
vertaisen. Yhdistykset voivat tuoda
esille avointa mielenterveyskeskuste-

Yhdistys toimii vertaisuuden periaatteella. Kokemusperäinen vertaisuus
on parasta, mitä yhdistys voi tarjota.
Voi jakaa muiden samankaltaisia asioita kokeneiden kanssa kokemuksia
ja ajatuksia. Yhdessäolo on merkittävä toimintamuoto. Yksinäisyys Espoonkin kokoisessa kaupungissa on
suuri ongelma. Emy omalta osaltaan
voi lievittää ihmisten yksinäisyyttä ja
syrjäytymistä. Emyssä harrastetaan

lua ja ottaa kantaa mielenterveystyöhön. Mielenterveysyhdistykset jakavat tietoa mielen ongelmista monella
saralla, mm. osallistumalla mielenterveysfoorumeihin ja mielenterveysmessuille. Yhdistysten ääni kuuluu
tässä yhteiskunnassa yhä rohkeampana.
Mitä useampi mielenterveyskuntoutuja löytää mielenterveysyhdistyksen
ja liittyy siihen, sitä vahvempia yhdistykset ovat ja sitä vahvempi on myös
yksittäisen jäsenen osa. Pääkaupunkiseudulla toimii useita yhdistyksiä,
joista Avomielin-lehdessä ovat mukana Tukiyhdistys Karvinen, Tukiyhdistys Majakka, Vantaan Hyvät Tuulet ja
Emy. Näissä yhdistyksissä on matala
kynnys ylittää, kunhan vain ottaa yhteyttä ja rohkaistuu tulemaan mukaan. Luvassa on paljon mielekästä
tekemistä ja varmasti jokainen löytää
jotain hyvää itselleen. Oli se sitten
vain kahvikupposen ääressä tuokion
istahtamista tai enemmän vaikuttamista vaikkapa yhdistyksen hallituksessa. Jokainen mielenterveyskuntoutuja on tervetullut ja avomielin
otamme hänet vastaan.
Laila Nielsen

Kuva: Helena Laurikainen

Julkaisija:
Espoon Mielenterveysyhdistys EMY ry, Tukiyhdistys Karvinen ry, Tukiyhdistys Majakka ry,
Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry
Toimituskunta: Tarja Kiviniitty, Tom Kärnä, Laila Nielsen, Maucca Ollonen, Jyrki Paalijärvi, Kati Tarkiainen
Kansikuva: Helena Laurikainen
Taitto: Tom Kärnä Paino: Riihimäen Kirjapaino Oy, Riihimäki, 2005
Seuraava Avomielin-lehti ilmestyy marraskuussa 2005.
Kiitämme Raha-automaattiyhdistystä tuesta.
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Y

leensä keskustellessamme
ihmisten kanssa me arvostelemme, arvioimme ja useasti lähestymme lähimmäistämme negatiivisuuteen ja omaan pahoinvointiin perustuvin keskustelumenetelmin. Arvostelemme ja jopa
haukumme, koska meillä itsellä
on paha olla ja olemme tyytymättömiä omaan persoonaamme.
Eräs filosofi aikoinaan sanoi:
"Osoittaessamme ihmistä yhdellä
sormella, loput neljä osoittavat
itseämme". Suurimmat muutokset
saamme aikaan itsessämme. Emme paljonkaan voi vaikuttaa toisten ihmisten käytökseen, sen sijaan oma käytöksemme on täysin
vaikutusvallassamme. Usein luullaan sellaista ihmistä tyhmäksi,
joka ei vastaa selvään haukkumiseen samoin, vaikka saattaa pikemmin olla, että tämä ihminen
on korkeammalla eettisellä tasolla
ja hän soveltaa kristillistä etiikkaa.
Hän ei halua vastata pahaan pahalla, eikä siten synnyttää ilmiriitoja. Tätä voisi kutsua itsehillinnäksi.
Jos haluat vaikutusvaltaa ja paljon
ystäviä, sinun kannattaa elää
symbioosissa ihmisten kanssa,
erityisesti lähiympäristön kanssa.
Kokeilepa tulevaisuudessa lähestyä lähimmäisiäsi kehumalla ja
tuomalla esiin heissä havaitsemiasi hyviä puolia.

Symbioosissa eläminen tarkoittaa
lyhyesti sitä, että omaksumasi
käytösmallin mukaan sekä sinä ja
lähimmäisesi hyödytte ja voitte
paljon paremmin. Tuodessasi
esiin lähimmäistesi hyviä puolia,
luot ympärillesi myönteisen ilmapiirin ja sinun kanssasi on sekä
mukava että helppo olla. Tästä
johtuen myös sinä itse saat myönteistä palautetta. Sanoohan vanha
suomalainen sananlasku, että
metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan.
Jos sananlaskua sovelletaan ihmisyhteisöön ja saadaan kaikki
noudattamaan mainittua periaatetta, synnytetään myönteisille innovaatioille suotuisat olosuhteet.
Täten korkea luovuuden aste on
mahdollista saavuttaa koko yhteisössä. Myönteisessä ja kannustavassa ilmapiirissä ei pelätä epäonnistumisiakaan, vaan aina uskalletaan yrittää ja näin syntyy
myös uusia toteutumiskelpoisia
ratkaisuja. Uusista myönteisistä
innovaatioista syntyy taloudellinen
pääomavirta yhteisöön eli tullaksesi vauraammaksi sinun kannattaa ajatella myönteisesti ja olla
kannustaja sen sijaan, että olisit
lannistaja. Yksikin myönteinen ja
vauras yksilö säteilee vaurautta
ympäristöönsä.
Jyrki Paalijärvi

Kuva: Kalevi Murto
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Hoitotakuu mielenterveyskuntoutujan
näkökulmasta
Kansallinen
ma

mielenterveysohjel-

T

iedustelin toukokuun 2004 lopussa peruspalveluministeri Liisa Hyssälältä, mitä toimenpiteitä on
aiheuttanut vihreiden kansanedustaja Kirsi Ojansuun jättämä yli sadan
kansanedustajan allekirjoittama aloite, jossa vaadittiin hallitusta laatimaan kansallinen mielenterveysohjelma. Ministeri Hyssälä pohti kysymystäni puolisen vuotta ja vastasi
minulle 9. marraskuuta 2004, että
käynnissä olevan kansallisen terveyshankkeen yhtenä painopistealueena on ollut mielenterveyspalveluiden
kehittäminen ja niiden pohjana taasen vuonna 2000 julkaistu ”Mielekäs
Elämä” -mielenterveyspalveluiden
kehittämissuositus sekä vuonna
2001 julkaistu mielenterveyspalveluiden laatusuositus. Ministeri Hyssälän mukaan sosiaali- ja terveysministeriö työskentelee edelleen mielenterveyspalveluiden kehittämiseksi
ja tulee tukemaan sairaanhoitopiirejä kyseisten palveluiden kehittämisessä; tavoitteena on kansallinen
mielenterveysohjelma yhteistyössä
sairaanhoitopiirien kanssa.
Hoitotakuu kiireettömissä
tapauksissa
Kuluvan vuoden maaliskuun alusta
saimme paljon puhutun hoitotakuulain, joka on hyvin tulkinnanvarainen. Siinä luvataan hoitoa lähinnä
kiireettömissä tapauksissa. Jos henkilö arvioi tarvitsevansa lääkärin tai
sairaanhoitajan neuvoja, hänen hoidon tarpeensa on arvioitava kolmen
päivän kuluessa yhteydenotosta.
Arvion antajana voi lääkärin sijasta
olla joku muukin terveydenhuollon
ammattihenkilö ja se voidaan tehdä
puhelimessa. Jos hoito katsotaan
lääketieteellisesti tarpeelliseksi, se
on aloitettava viimeistään kolmen
kuukauden kuluessa, hammaslääkärin kohdalla kuuden kuukauden kuluessa. Sairaalassa hoidon tarve on
arvioitava kolmessa viikossa joko
lähetteen tai poliklinikkakutsun perusteella ja mahdollinen hoito on
aloitettava tällöin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa.
Potilas ei voi tutkimusten tai hoidon
viivästymisen takia itse hakeutua
hoitoon muualle, vaan sairaanhoitopiiri tai terveyskeskus järjestää hoi-

don muualla. Potilaalle ilmoitetaan,
milloin ja missä hänet hoidetaan.
Jos aika tai paikka muuttuu, hänelle
ilmoitetaan muutoksen syy sekä uusi hoitoaika ja -paikka. Yksikköjen
odotusaikoja koskevat tiedot ovat
julkisia. Jos potilas ei saa lääkärin
tarpeelliseksi toteamaa hoitoa määräajassa eikä sitä järjestetä hänelle
muualla, hän voi tehdä muistutuksen
hoitopaikan johtavalle lääkärille. Potilasasiamiehet neuvovat myös hoitoaikoja koskevissa kysymyksissä.
Viime kädessä viivästymisestä voi
kannella lääninhallitukseen. Kantelujen käsittely kestää kuitenkin aika
kauan, joten ongelmat kannattaa
ensin yrittää selvittää ao. yksikössä.
Tässä herää kysymys, kuinka moni
mielenterveyspotilas tai vanhus kykenee lähtemään paperisotaan, jonka lopputulos todennäköisesti ei ole
ainakaan potilaalle myönteinen.
Entä kiireelliset tapaukset?
Kiireelliset hoitoa vaativat sairaudet
hoidetaan välittömästi kuten tähänkin saakka. Mutta kuka määrittelee
hoidon kiireellisyyden? Terveydenhoitajako, joka vastaa puhelimeen ja
on oikeutettu arvioimaan hoidontarpeen? Laki sinänsä on hyvä, mutta
siinä on liikaa porsaanreikiä ja se on
liian ylimalkainen. Valtakunnan merkittävimmät eri alojen lääkärit ovat
istuneet ohjeistamassa sairauksia.
Osa diagnooseista on jo hyvinkin
yksityiskohtaisesti kuvattu, mutta
osa on vielä alkutekijöissään. Lisäksi monissa jo ohjeistetuissa sairauksissa asiantuntijalääkärit ovat olleet
lopputuloksesta hyvinkin eri mieltä,
joten ohjeistus ei välttämättä tule
aina toteutumaan. Osa ohjeistusta
tekemässä olleista asiantuntijoista
on ollut jo pitkään tutkimustyössä tai
hallinnollisissa tehtävissä, joten heidän näkemyksensä saattavat olla
hyvinkin kaukana siitä ruohonjuuritasosta, jossa käytännön työ ja ongelmat kohtaavat.
Kuka auttaa mielenterveys
potilasta?
Miten käy mielenterveyspotilaiden?
Ne, jotka ovat jo päässeet erikoissairaanhoidon piiriin, saattavat pysyä siellä jatkossakin, mutta on
merkkejä siitä, että heitäkin pyritään
siivoamaan mielenterveystoimiston
asiakaskunnasta terveyskeskuksiin

reseptien uusijoiksi. Onpa ollut sellaisiakin, jotka on väkisin yritetty siirtää työttömiksi työnhakijoiksi tai alkoholistihoitoon, vaikka ongelman
ydin on selkeästi mielenterveydessä, jota alkoholilla lääkitään eikä
näin ollen säännöllisestä työssä käymisestä voi puhuakaan. Tietenkin on
paljon sellaisia mielenterveyskuntoutujia, jotka eivät muuta hoitoa tarvitsekaan kuin säännöllisen lääkityksen, jolloin riittää, että hän käy esimerkiksi kolmen kuukauden välein
terveyskeskuslääkärin vastaanotolla
uusimassa reseptit. On kuitenkin
paljon sellaisia mielenterveyspotilaita, joiden kunto heittelehtii viikon,
kuukauden tai vuodenkin sisällä hyvästä huonoon tai suorastaan sairaalakuntoon. Heidän lääkityksensä
on jatkuvaa tasapainoilua ja annostuksen etsimistä. Miten tällaisessa
tapauksessa terveyskeskuslääkäri
15 minuutin potilasajallaan kykenee
toteamaan muutoksen potilaan tilan
huononemisessa? Kun päivystysklinikat ovat olleet jo ennen hoitotakuutakin tupaten täynnä ja odotusajat pitkät, ei näytä kovin todennäköiseltä, että mielenterveyspotilaat
lähtisivät odottamaan tunneiksi terveyskeskuspäivystykseen lähetettä
sairaalaan - etenkin, jos lääkäri toteaa, ettei tässä nyt mitään hätää ole.
Jaksaako potilas odottaa?
Ennen hoitotakuutakin monelle
psyykkisesti sairastuneelle hoidon
saaminen normaalin työajan ulkopuolella on ollut niin suuri kynnys,
että he ovat riistäneet hengen itseltään. Kiireettömän hoidon järjestäminen on alueellisesti hyvin eritasoista. Pääkaupunkiseudun kunnissa on psykiatrian avovastaanottoja, joissa kaikki erikoislääkärin virat
ovat täyttämättä tai ne toimivat kaiken aikaa alimiehityksellä. Miten siis
järjestetään kiireellinen hoito, jos
voimavarat eivät riitä uuden hoitotakuun suositteleman kiireettömänkään hoidon toteuttamiseen. Myös
sairaaloiden osastolääkäreiden virkoja on jatkuvasti avoinna ja ammattihenkilöiden vaihtuvuus suuri, mikä
psyykkisesti sairastuneen ihmisen
auttamisessa on todella turhauttavaa, sillä aina ei jaksa eikä kykene
kertomaan samaa tarinaa uudelleen
ja uudelleen. Luottamuksellisen lääkäri-potilas-suhteen luominen on ensiarvoisen tärkeää.
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Koskaan aiemmin ei Suomessa ole
ollut niin paljon koulutettuja yleis- ja
erikoislääkäreitä asukasta kohden
kuin nykyisin. Missä nämä ammattilaiset ovat? Jotta kunnat selviäisivät
hoitotakuun velvoitteista, on niiden
ostettava palveluja yksityisiltä lääkäriasemilta ja palveluiden tuottajilta
verovaroilla. Jopa peruspalveluministeri Liisa Hyssälä sanoo maaliskuun 7. päivänä 2005 valtakunnallisessa lehdessä, että sairaanhoidon
erikoispalveluita on pakko karsia,
koska raha ei riitä nykyiseen määrään ”täyden palvelun taloja”.

kovin sairaalta, vaikka hän kertoisi
unettomuudesta, toivottomuudesta,
itsetuhoajatuksista.

Uskotaanko
potilasta?

m ie l e n t e r ve ys -

Luvataan paljon, mutta ei saada
mitään

Jos ihminen sairastuu henkisesti,
hänen on hakeuduttava ensin terveyskeskukseen tai työterveyshoitoon.
Kolmen päivän odotus saattaa vielä
onnistua, mutta kolme kuukautta on
ehdottomasti liikaa. Masentunut ihminen ei välttämättä ulospäin näytä

Meillä ei ole vielä kovinkaan paljon
kokemuksia hoitotakuun toteutumisesta. Aika näyttää, kuinka siinä tulee käymään. Kovin optimistisesti en
asiaa voi nähdä, sillä esimerkiksi
hammashoidon saattaminen kaikkiin
ikäluokkiin, on tuonut monille kunnil-

Jos hän on pukeutunut siististi, kammannut hiuksensa ja pystyy puhumaan selkeästi, hänen hoidon tarpeensa saatetaan aliarvioida, mikä
voi olla kohtalokasta. Jos psykiatrian
erikoislääkärin on todistetusti kuultu
neuvovan akuuttihoitoon hakeutuvaa potilasta menemään kylpylään
lepäämään osastohoidon sijasta niin
antaako kiireinen terveyskeskuslääkäri lipun Linnanmäelle?

le niin suuria ongelmia, etteivät ne
yksinkertaisesti selviydy omin voimin
tilanteesta. Niinpä on jouduttu tekemään priorisointia ja valikoimaan
asiakkaita kunnalliseen hoitoon,
muut lähetetään yksityiselle. Ja miten käy niiden mielenterveyskuntoutujien, jotka siirtyvät uusimaan reseptinsä ja tarkastuttamaan kuntonsa terveyskeskukseen? Tähän saakka he ovat saaneet käydä ilmaiseksi
mielenterveystoimistossa tai psykiatrisella avohoitoklinikalla. Minunkin
kotikunnassani terveyskeskusmaksu
on kolmelta ensimmäiseltä käynniltä
11 € ja vasta sen jälkeen maksutonta. Emme puhu suurista summista,
mutta kohtuuttoman pienillä eläkkeillä kituuttavat ihmiset saattavat ostaa
mieluummin tupakkaa kuin maksaa
terveyskeskukselle reseptien uusimisesta.
Tarja Kiviniitty

Runo keväälle

Vielä valkeat nietokset
peltojen yllä
ne taakkana painavat
maaemon pintaa.
Tuokio vain, niin syleilyllä
lämpö kohtaa maaemon rintaa.
Hohtava hanki sohjona sulaa,
nöyrtyvät notkot, nuortuvat lehdot,
ne tulisuudelman auringon huulilta

Olet koko maailman valon
ja lämmön lähde,
Sinun säteesi voimalla murtuu routa,
kevättaivaalla pilvetön pouta.
Silmujen silmät lämpösi avaa,
kuloruohosta voimaa kevätesikot saa
martona maannut maa
kevätsateista sykkeen saa.
Sinivuokko sammalmättäältään
nyt katsoo sinisilmillään
se on pieni, se on kaunis
sen herätti aurinko säteellään
kohta lehikot vihreän pukunsa saa
purot laulavat solinalauluaan.
Muuttolinnut palaavat pohjoiseen
yötön yö katkaisee kaamoksen.
Matti Kujansalo
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Laulaen ihmisten sydämiin

S

yyskuussa 2001 oli Joutsassa
Mielenterveyden Keskusliiton
viikonlopun kestävät koulutuspäivät
entisille kurssilaisille. Etukäteen en
tiennyt laisinkaan, tapaisinko siellä
tuttuja, mutta ohjelma oli houkutteleva erilaisine luentoineen ja pienryhmineen. Minulla oli ollut poikkeuksellisen pitkä hyvä jakso takana, tosin
takapakkiakin oli tullut, mutta tunsin
kuitenkin olevani kiinnostunut ja vastaanottavainen uusille virikkeille.
Illalla, ryhmätöiden, luentojen ja ruokapöydässä herkuttelun jälkeen oli
kevyempää ohjelmaa. En muista,
oliko se ensimmäisenä, viimeisenä
tai minä päivänä hyvänsä, kun Ulla
Maria esiintyi meille. Olin kyllä kuullut hänen toimivan MTKL:n kursseilla vertaisohjaajana, mutta luultavasti
tämä Joutsan viikonloppu oli ensimmäinen kerta, jolloin hän lauloi minun sydämeeni.
Lauluihin liittyy aina tarina
Punatukkainen ja pippurisen tuntuinen pieni Ulla Maria ottaa esiintyessään yleisön täydellisesti; odotettavissa ei ole pelkkää laulua, vaan hänen tapansa on kertoa, miksi hän on
valinnut juuri sen laulun ja yleensä
sanat ovat ne, jotka herättävät hänen kiinnostuksensa ottaa ohjelmistoonsa joku tietty sävellys. Tuona
iltana hän esitti montakin kaunista
laulua vahvalla ja persoonallisella
äänellään. Tavallisesti hänen aviomiehensä oli säestänyt pianolla,
mutta nyt paikalla oli Eero Lehtinen,
sillä Ulla Maria kertoi laulujensa lomassa avioliittonsa olevan vakavassa kriisissä - ja pian tämän jälkeen
se ajautuikin eroon.

MTKL:n tilaisuuksissa ja ostanut häneltä omakustanteina tehtyjä tallenteita. Hän on julkaissut kaikkiaan
kolme laulelmalevyä, joista henkilökohtaisesti minua koskettavin on
Muuttuvat laulut. Muut ovat Rakkaus-merkillinen maa ja Suvisia Suruja.
Espoon Mielenterveysyhdistyksen
täyttäessä maaliskuun alussa 20
vuotta, saimme idean kutsua Ulla
Maria esiintymään juhlassamme.
Hän otti jälleen kerran yleisönsä niin
täydellisesti, että myöhemmin ihmiset kysyivät, kuka tuo henkilö on.
Siitä sain ajatuksen haastatella häntä ja kertoa hänestä muillekin hieman enemmän; etenkin, kun eräs
yhdistyksemme jäsen kertoi kyenneensä itkemään vuosien lukkiutumisen jälkeen Ulla Marian laulaessa.
Elämän koettelema
Ulla Maria on vähän yli viisikymppinen nainen Keski-Suomesta. Hän
on kotoisin 7-lapsisesta vanhalestadiolaisesta kodista, jossa hyvinkin
tavalliset asioista vaiettiin täysin. Ulla Maria synnytti ensimmäisen ja ainoan lapsensa 14-vuotiaana.
Hän joutui kyllä kantamaan seuraukset varsin raskaasti, sillä hänet erotettiin koulusta ja lapsen isä katosi
hyvin nopeasti kuvioista. Vanhempiensa avulla Ulla Maria kasvatti lastaan ja meni töihin ansaitakseen
elantonsa. Aika varhain hän huoma-

si paniikkihäiriön oireita, mutta muutti Tampereelle ja aloitti yliopistossa
psykologian, sosiaalipolitiikan ja
kansanterveystieteen opinnot.
Kolmekymppisenä hän tapasi miehensä, joka pian seurustelun jälkeen
sairastui kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön, joka puolisossa ilmeni
maanisuutena. He muuttivat Helsinkiin, koska isossa paikassa ympäristön paineet eivät ole aivan niin voimakkaat psyykkisesti sairastunutta
kohtaan. Elämä oli kuitenkin varsin
vaikeaa, sillä puoliso oli ajoin sairaalassa ja pääkaupunkiseutua tuntemattomana he joutuivat opettelemaan erilaiset keinot saada apua
kriisitilanteissa.
Taistelu omaisen puolesta
Koko ajan myös Ulla Maria voi henkisesti hyvin huonosti. Hänellä oli
jatkuvia paniikkihäiriöoireita ja hän
tunsi olevansa katkera, vihainen,
elämänhaluton, mutta tunsi kuitenkin
velvollisuudekseen pitää perhettä
koossa ja selvitä jotenkin elämästä,
vaikkakin se oli äärimmäisen kovaa
ja armottoman tuntuista. Ulla Maria
työskenteli erilaisissa sosiaalialan
tehtävissä, opiskeli lisää ja pätevöityi mm. sosiaalijohtajaksi. Samalla
hän oli mukana perustamassa
Omaiset Mielenterveystyön tukena yhdistystä, koska koki, ettei omaisia
huomioitu mitenkään, vaikka he joutuivat kohtaamaan ilman palkkaa,
alalle hakeutumista, työaikaa, työnohjausta samoja asioita, joista hoito-

Viimeisenä lauluna Ulla Maria esitti
Syyslaulun. Hän aloitti hienosti ja
eteni, kunnes tuli kohtaan "kiirehdi
rakkain, ilta jo saapuu…" ja silloin
häneltä murtui ääni. Voimakas
psyykkinen paine toi tunteet pintaan
ja laulun sanat herättivät muistoja,
jotka satuttivat. Hetken yleisö ja ohjaajat olivat aivan hiljaa, sitten jostain joku alkoi jatkaa laulua, siihen
yhtyi yhä useampi ja vähitellen myös
Ulla Maria sai ääneensä voimaa ja
lauloimme tuon Syyslaulun yhdessä
loppuun. Kyyneleet kimaltelivat Ulla
Marian lisäksi hyvin monen kuuntelijankin poskilla.
Olen tavannut Ulla Mariaa tuon
Joutsan viikonlopun jälkeenkin

Ulla Maria Linjama; kuva: Eero Lehtinen
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alan ammattilaiset kieltäytyivät puhumasta edes siltä osin kuin se olisi
ollut tarpeen.
Ironista kuitenkin, että kun Ulla Maria lopulta itse murtui henkisesti, hänen perustamansa ryhmä hylkäsi
hänet, koska hän ei enää pystynyt
käymään töissä ja olemaan se
"normaali" perheenjäsen. Ulla Maria
miettii miten määritellään sairaus ja
terveys; hänestä oli lopulta tervettä
sairastua niissä oloissa ja että se oli
parasta mitä siinä saattoi tapahtua,
koska siten alkoi saada apua.
Ulla Maria ei itse ole koskaan ollut
sairaalahoidossa, vaikka itse sanookin, että olisi ehkä ollut hyvä, jos olisi uskaltanut olla hoidettavana.
Eräässä elämänvaiheessa hän kuitenkin ryhtyi etsimään jotain apua ja
löysi miespuolisen teologin, joka oli
saanut myös psykologin koulutuksen, jonka kanssa ryhtyi purkamaan
elämänsä taakkaa. Myöhemmin tuo
mies totesi, että pitkään hän suorastaan pelkäsi Ulla Mariaa, kun tämä
oli niin vihainen ja katkera, että melkein salamat leiskuivat hänen jotain
sanoessaan. Kun kaikki pettymykset
ja viha oli läpikäyty, tuli tilaa myös
armolle, anteeksiannolle itselle ja
muille, myös elämälle ja terveelle
hengellisyydelle. Ulla Marialle oli kotona opetettu, että vain lestadiolaiset
pääsevät taivaaseen, mutta hän ei
voinut uskoa edes lapsena, että Ju-

mala olisi niin pieni, ettei päästäisi
afrikkalaista taivaaseen, vaikka tämä ei olisi koskaan kuullut lestadiolaisuudesta.
Onnellisuus pienistä asioista
Ulla Maria on oppinut hyväksymään,
että hän käyttää lääkkeitä paniikkioireisiin ja hänen on elettävä sairautensa kanssa. Avioliitto purkautui
ja Joutsan koulutuspäiville pikaisesti
säestäjäksi pyydetystä Eero Lehtisestä - taiteilijanimeltään Nikolai
Bladista tuli ensin ystävä ja rakastettu, viime kesänä myös puoliso.
Ulla Maria on opiskellut laulua ja
musiikkia. Hänen suvussaan on paljon kirkkomuusikkoja ja mm. hänen
setänsä on säveltänyt olympiahymnin Helsingin vuoden 1952 olympialaisiin. Tällä hetkellä Ulla Marialla ja
Eerolla on Joutsan läheisyydessä
kesäpaikka, jossa heillä on kaksi Islanninhevosta (kesällä myös muita
eläimiä) ja siellä he pyrkivät järjestämään hieman erilaisia elämystilaisuuksia luonnon, kädentaitojen, konserttien ja erilaisten pienten hyvää
tekevien kokemusten merkeissä.
Siellä voi myös majoittaa vaatimattomasti pieniä ryhmiä.
Ulla Maria ja hänen miehensä esiintyvät edelleen Mielenterveyden Keskusliiton tilaisuuksissa, mutta mielellään myös vaikka syntymäpäivillä,

kotikonserteissa tai perhejuhlissa.
He konsertoivat tämän kevään aikana myös Helsingissä teatteriravintola Arenassa ja isänpäiväksikin on
sovittu konsertti Hollolan keskiaikaiseen kivikirkkoon.
Kysyessäni Ulla Marialta, miten hän
pystyy kohtaamaan yleisön, kun
taustalla on kuitenkin paniikkihäiriö,
hän vastasi, että "pitää vain kestää
sen, että muut katsovat ja ajatella,
että niinhän sitä itsekin katsoo muita". Ja jos tietää saavansa laulullaan
kosketuksen yhdenkin kuulijan sydämeen, se palkitsee parhaiten.
Ulla Maria ei tavoittele laulamisella
rahaa ja kuuluisuutta, vaan laulaa
saadakseen yhteyden muihin ihmisiin ja niihin puoliin muissa, joita itsessään on oppinut rakastamaan.
Enää ei ole tarvetta vakuutella, että
täältä "pesee, huuhtelee ja linkoaa"
vaan hän haluaa antaa myös kuulijalle mahdollisuuden kokea herkkiä,
pieniä, väheksyttyjä tunteita, koska
hän sallii nykyisin ne myös itselleen.
Elämä tuntuu mielekkäältä ja laulamisen ohessa voi aina puuhata jotain sellaista mikä ilahduttaa.
Ulla Marian tuotannosta kiinnostuneille, yhteystiedot ohessa:
ulla.maria.linjama@kolumbus.fi
Tarja Kiviniitty

JUHLAT
miten tuoksuvat lihapadat, miten höyryävät muhennokset, miten raikkaita ovatkaan hedelmät
tule ja istuudu tähän verrattomaan seuraan
ota tuoli allesi ja tartu maljaan, murra leipä
tervetuloa te uljaat jumalat, joita tuskin tohdin nimeltä mainita, miten
onnellinen olenkaan seurastanne
illallinen on katettu kuutamopöytään, tähdet tuoleina, pilvet lautasliinoina
tämä jumalten illallinen on valmis ja seura taattu
riemukas on seurue ja bakkantit tanssivat jo ensitahtejaan
viini virtaa, taivas rusottaa kuin pehmeä vatsa
kylläinen mieli on aina tyytyväinen
kemuissaan jumalat yön yli nauttivat, aamulla tähdet sammuvat,
uneen kaikki vaipuvat
Laila Nielsen
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A v o m i e l i n - l e h d e n ta u s ta y h d i s t y k s e t
Espoon Mielenterveysyhdistys
Esbo Mentalhygieniska förening
EMY ry
Jäsentalo Lilla Karyll
Pappilantie 7, 02770 Espoo
p. 09-859 2057

Tukiyhdistys
Karvinen ry
Soidintie 3
PL 4
00700 Helsinki
p. 09-350 8620 toimisto
p. 09-350 86213 jäsenet

Avoinna: ma-pe klo 9-16.30, joka su klo 12-16

sähköposti: karvinen@tukiyhdistyskarvinen.fi
kotisivut: www.tukiyhdistyskarvinen.fi

Jäsentila Meriemy
Merenkäynti 3, 02320 Espoo
p. 09-863 2031

Avoinna: ma-pe klo 9-15, la klo 10-15

Avoinna: ma-pe klo 9-16.30, joka la klo 12-16

Terassikahvio
Jorvin sairaala (psyk.yks.)
Turuntie 150, 02740 Espoo
Avoinna: ma-pe klo 10—15

Kahvikulma
Aurora-koti, Träskändan puisto
Kuninkaantie 43, 02940 Espoo
Avoinna: ma-to klo 9—12 ja 12.15—16
sekä su klo 12—16

Vantaan Mielenterveysyhdistys
Hyvät Tuulet ry

Muu EMY-toiminta:
Keskiviikkoisin Matinkylän korttelitilassa,
perjantaisin Raitin Pysäkillä Leppävaarassa.
Lisätietoja yllä olevista puhelinnumeroista.

Lauhatuuli
Hiekkaharjuntie 13 A
01300 Vantaa
p. 09-873 4386
sähköposti: lauhatuuli@hyvanmielentuulet.fi

sähköposti: espoonmielenterveys@emyry.org
kotisivut: www.emyry.org

Avoinna: ma-pe klo 9-15, su klo 12-15

Tukiyhdistys Majakka ry
Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki
p. 09-145 028
fax. 09-145 028
Anne Niemi p. 050 469 8222
sähköposti: majakka.ry@kolumbus.fi
kotisivut: www.kolumbus.fi/majakka.ry
Nuoret aikuiset p. 041 547 8363
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Myöhätuuli
Lammaslammentie 17 A
01710 Vantaa
p. 09-853 2328
sähköposti: myohatuuli@hyvanmielentuulet.fi
Avoinna: ma-pe klo 9-15, la klo 12-15

kotisivut: www.hyvanmielentuulet.fi

Toiminta-ajatukset

Toimintamuodot

Vertaistuki
Tasavertaisuus
Vapaaehtoisuus
Yksilön kunnioittaminen
Ihmisten kohtaaminen
Edunvalvonta
Jäsenten aktivointi
Yhteisöllisyys

Harrastusryhmät
Oma-apuryhmät
Retket ja matkat
Työtoiminta
Koulutus
Tiedotus
Kahviotoiminta
Talkootoiminta
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Mielenterveysyhdistykset ovat eriarvoisessa
asemassa maassamme

S

uurkaupunkeihin muuttaa maaseudulta mm. töitä ja koulutusta
hakemaan erityisesti nuorta väestöä. Ilmiö on täysin kansainvälinen
ja jatkunut vuosikymmeniä. Muuttajat ovat yleensä lähtöseutujensa uskaliainta ja yritteliäintä väkeä. Näin
mm. Suomen pääkaupunkiseutu on
saanut muualta Suomesta lahjakkainta ja innovatiivisinta väkeä, joka
monin tavoin voimistaa ja kehittää
pääkaupunkiseutua.
Samalla muuttoliikkeen myötä ihmiset tempaistaan juuriltaan ja monet
kokevat itsensä yksinäisiksi sekä
juurettomiksi. Tässä tilanteessa mielenterveys saattaa joutua kovalle
koetukselle. Kiireettömästä maalaisyhteisöstä sopeutuminen hektiseen kaupunkiympäristöön vaatii
veronsa. Esimerkiksi Helsingissä
asuvien opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat olleet lisääntymässä. Pääkaupunkiseudun korkeammat asuntojen hinnat asettavat suuria taloudellisia rasituksia koko alueen väestölle ja opiskelijoita asuntoongelmat kohtaavat kärjistetymmin
pienempien taloudellisten resurssien
vuoksi.
Nuoreen opiskelevaan ja työtä tekevään väestöön kohdistuu monenlai-

sia paineita. Toisaalta ovat edessä
parisuhteen ongelmat, toisaalta koulutuksesta ja työssäkäynnistä johtuvat ongelmat. Jos nämä ongelmat
kohdistuvat yhteen ihmiseen pitkäaikaisesti, saattaa syntyä mielenterveyden kannalta kestämättömiä ongelmia ja ihminen saattaa joutua
kohtaamaan pahojakin henkisen uupumuksen ja masentuneisuuden tiloja.
Pääkaupunkiseudun mielenterveysyhdistyksiin kohdistuu yhä kasvavia
odotuksia sekä henkisesti että taloudellisesti. Ihannetilanne mielenterveystyössä olisi, jos ongelmia pystyttäisiin ennalta ehkäisemään valistuksella ja muuttamalla elintapoja,
eivätkä mielenterveyden kriisit näin
pääsisi puhkeamaan. Paineita mielenterveyskuntoutujille aiheuttaa
myös muiden kansalaisten suhtautuminen. Edelleenkin liian usein mielenterveysongelmat koetaan turhan
poikkeuksellisina ja eriskummallisina
sairauksina. Ihmisten on helpompi
puhua vaikka syövästä sen sijaan,
että tunnustaisivat skitsofreniansa
tai neuroosinsa. Monia psyyken sairauksia vieroksutaan. Kuitenkin nämä ongelmat kohdistuvat erityisesti
pääkaupunkiseudulle, jossa usein
puuttuu potilaalta lähimmäisten tur-

vallinen yhteisö kuten pienessä
maalaisidyllissä saattaa olla. Sen
vuoksi pääkaupunkiseudun mielenterveystyön resursseja on edelleen
lisättävä.
Monen pääkaupunkiseudun mielenterveysyhdistykseltä puuttuu varma
tieto rahoituksesta pitkällä aikavälillä. Tampere ja Turku ovat saaneet
Raha-automaattiyhdistykseltä moninkertaisesti väestömääräänsä
nähden kuin Vantaa. Vantaan Hyvät
Tuulet ry sai Ray:lta vuodeksi 2005
93 000 euroa, Turun ITU ry. 191 000
euroa ja Tampereen Taimi ry. 428
000 euroa. Turun yhdistyksenkin
saama summa on yli kaksinkertainen Vantaan saamaan summaan
nähden! Tampereeseen nähden
Vantaan budjetti on minimaalinen.
Tukien epätasapainoa on selitetty
väestörakenteen erilaisuudella, Turun väestö on vanhusvoittoista, kun
taas Vantaalla väestö on nuorempaa. Vanhusten mielenterveysongelmat ovat päättäjien mielestä suuremmat. Minusta kuitenkin kannattaisi sijoittaa nuoriin, sillä heissä on
Suomen tulevaisuus.
Jyrki Paalijärvi

Kuva: Helena Laurikainen
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Elämä ei päästä helpolla

P

arikymppisenä nuori ihminen kokee usein elämän olevan mittaamattoman pitkä ja täynnä mahdollisuuksia. Edessä on uran luominen
ammatissa, matkustaminen, harrastukset, asunnon hankkiminen, parisuhteen luominen ja perheen perustaminen. Näin on varmasti ollut
aina, mutta ehkä minun ikäluokkani
piirissä monet näistä asioista ovat
olleet hieman eri tärkeysjärjestyksessä ja itsenäistyminen on tapahtunut
jo huomattavasti aiemmin. Samaa on
kuitenkin ollut se, että nuorena ei kykene ajattelemaan vanhuutta ja sairautta. Ehkä se on hyväkin, sillä jos
niin olisi, tuskin jaksaisi omaa elämäänsä kovin iloisin mielin rakentaa.
En ole vielä viittäkymmentä, mutta
elämänkouluni on ollut melkoisen
raskas ja aina, kun on näyttänyt
seesteiseltä, on miltei varmasti tiennyt jotain vaikeaa taas tulevan. Monessa asiassa olen ollut onnekas.
Olen saanut hyvissä työpaikoissa
tehdä työtä, josta pidän. Olen tavannut miehen, jonka kanssa taival jatkuu edelleen ja meillä on kaksi nyt jo
aikuista lasta, joita rakastan yli kaiken. Emme koskaan ole kieriskelleet
rahassa, mutta taloudellisesti eläen
olemme kyenneet rakentamaan perheellemme talon, jossa yhä asumme.
Arvomaailmani on aina ollut ehkä
valtaväestöstä poikkeava. Lukeminen ja elokuvat ovat olleet intohimoni, mutta varsin valikoiden. Televisiostakin olen mieluummin katsonut jotain järkevää, vaikka se onkin aiheuttanut suorastaan globaalista tuskaa,
kun saa huomata olevansa lähestulkoon kyvytön tekemään mitään kaikelle sille pahoinvoinnille, jota ympäri
maailmaa koetaan. Ehkä sairastuin
masennukseenkin, koska liian helposti otan kannettavakseni muidenkin tuskan ja murheet. Lukuisista yrityksistä huolimatta en enää kuntoutunut takaisin työelämään, mutta
mielekkään tekemisen tarpeeni olen
voinut korvata toimimalla vapaaehtoistyössä ja luottamustoimessa mielenterveysyhdistyksessä. Sielläkin
tavoitteeni ovat kuitenkin aika korkealla, sillä koen yhdistyksen paikaksi,
jossa minulla on mahdollisuus vaikuttaa kaikkien mielenterveyskuntoutujien elämän parantamiseen.
Tyttäreni tullessa murrosikään alkoi
elämässäni hyvin vaikea jakso. Tuntui, että hän purki minuun kaiken
mahdollisen negatiivisen, mitä hänen
arjessa ja pyhissään oli. Minua lohdutettiin sanomalla, että näin toimies-

saan tytär osoittaa luottavansa siihen, että minä kestän; että olen tarpeeksi vahva, enkä jätä häntä yksin
pahan olonsa kanssa. En niin tehnytkään, mutta oma sisimpäni oli todella
rikki. Monen monta kertaa ajattelin,
ettei mitään sen pahempaa minulle
voi enää tapahtua. Oli myös niitä,
jotka sanoivat, että annan liian helposti periksi ja annan tyttäreni käyttää itseäni sylkykuppina. Voi olla, että sellaistakin tapahtui, mutta rakastin tytärtäni niin paljon, että sen avulla kahlasin päivästä toiseen.
Nyt nuo ajat ovat ohitse ja tyttäreni
alkaa hiljakseen rakentaa itselleen
omaa elämäänsä asumalla poissa
kotoa, opiskelemalla ja tekemällä töitä. Hän on todellakin alkanut kääntyä
puoleeni pulmatilanteissa ja muutenkin suhteemme on muuttunut enemmän sellaiseksi kuin joskus kuvittelin
äidin ja tyttären suhteen aina olevan.
Vielä astelen hyvin varovasti, sillä
tuntuu, että välillämme on haurasta
jäätä, joka voi milloin vain murtua ja
joudumme aloittamaan alusta - tai
mikä pahinta - etäännymme toisistamme kokonaan.

kun tämä ei enää löydä itse kotinsa
vessaan eikä tunne puolisoaan, jonka kanssa on asunut vuosikymmeniä? Vanhukselle tarjotaan viikonparin intervallijaksoja, jotta omaiset
saisivat levätä, mutta vasta sitten,
kun omainen alkaa luhistua, ryhdytään miettimään pysyvää hoitopaikkaa dementoituneelle vanhukselle.
Tämän paikan etsiminen kestää ja
kestää. Väsyneelle omaiselle annetaan neuvo, että jos sairas puoliso
vaikka kaatuu, voi tilata ambulanssin
ja ilmoittaa sairaalaan, ettei enää ota
tätä takaisin kotiin. Se ei kuitenkaan
takaa paikkaa jossain inhimillisessä
vanhustenkodissa, vaan kuukausien,
ehkä vuosienkin jonotusta kunnallisen sairaalan vuodeosastolla, josta
puuttuvat kaikki virikkeet ja jopa riittävä määrä istuimia niille, jotka eivät
jaksa koko päivää maata sängyissään.

Elämä ei kuitenkaan voi olla niin yksinkertaista, että kun joku asia helpottaa, voi ryhtyä auvoisena kuvittelemaan, että loppu onkin pelkkää
ruusuilla tanssimista. Kun lapset aikuistuvat ja löytävät oman itsenäisen
tiensä elämään, alkavat ukit ja mummit, vaarit ja isoäidit oireilla. Alkaa
voimia kuluttava vastuunkantaminen
niin vielä raakileista omista lapsista
kuin sairastelevista vanhemmistakin.
Sydänsairaudet, dementia, keuhkokuumeet, kaatumiset ja myös mielenterveysongelmat.

Ehdin hetken tuntea, että asiat ympärilläni ja sen kautta myös omassa
sisimmässäni rauhoittuisivat, kun tyttäreni elämä alkoi järjestyä. Ehdin
unohtaa sen huolen ja tuskan määrän, kun mietin, miten lastani autan
ja etsin tahoja, joista saisin tukea hänelle. Ei sitä löytynyt, mutta onneksi
aika oli puolellani. Nyt tuo rauhaisa
hetki on taas ohimennyttä, sillä omista vanhemmista on tullut ”lapsia”,
joista on huolehdittava - jaksoi tai ei.
Kun täältä ruohonjuurelta tilannetta
tarkkailee, näyttävät ratkaisut hyvin
yksinkertaisilta ja helposti hoidettavilta, mutta näin ei kuitenkaan ole.
Apua saavat vain ne, joilla on riittävästi rahaa maksaa siitä ja ne, jotka
oman terveytensä uhallakin taistelevat kynsin hampain byrokratian rattaissa.

Yllättävää kyllä, noin 200 vanhusta
tekee vuosittain itsemurhan. Tämä
luku on se, joka on selkeästi pystytty
määrittelemään, mutta kuinka paljon
on niitä, jotka jäävät tulkinnanvaraisiksi. 20-30 -luvulla syntyneet ihmiset
kokevat mielenterveysongelmat suurena tabuna, josta ei keskustella eikä
missään nimessä myönnetä, että sitä
olisi omassa elämässä. Miten auttaa
omaa vanhempaansa, kun hän ei
suostu myöntämään, että tarvitsee
ammattiauttajaa. Miten jaksaa päivästä toiseen, viikosta toiseen kuunnella asioita, jotka kuuluisivat puolueettomalla terapeutille eikä minulle,
jonka omakin henkinen tasapaino
tarvitsee jatkuvaa tukea ja lääkitystä?

Meidät on kasvatettu siihen, että kun
vanhempamme ovat aikanaan huolehtineet meistä, tulee meidän huolehtia nyt heistä, kun he apua tarvitsevat. Emme kuitenkaan enää elä
maalaismaisessa pihapiirikulttuurissa, jossa vanhukset saattoivat siirtyä
asumaan talon toiseen päähän tai
piharakennukseen. Kuinka voi vanhempiaan auttaa mielenterveyskuntoutuja, jolla on täysi työ pitää itsensä kasassa ja siinä samalla tukea
aikuistuvia lapsiaan? Kyse ei ole
vastuunpakoilusta, kyse on asioista,
jotka olisi hyvin helppo ratkaista,
kunhan vain unohdettaisiin liiallisuuksiin mennyt oman edun tavoittelu ja
ryhdyttäisiin pitämään ihmisiä ihmisinä eikä pelkkinä lukuina tilastoissa.

Miten hoitaa dementoituvaa isäänsä,

Tarja Kiviniitty
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Kasteiset
Seitit
Kaislikossa
Lumpeet
Uneksivat
Katseeni
Liukuu
Ohi
Mielikuvieni
Taivaan
Kuvan kaipuusta
Lähteestä
Katkenneesta kuvasta
Kosketuksesta

Kevään
Raikas tuuli
Koivujen
Lehtiverhot
Maisemani
Sateenkaari
Piirtyy
Kaukana
Ja
Elämäni
Liekki
Tuli
Rovio
Taivasta
Koskettaen
Pilviä
Siivilläni

Ystävyytemme
Lumottujen aavojen tuulet
Sielussasi aamun valo
Kevään silmut sydämelläni
Silmäsi satavat valoa
Maalauksemme taivas
Runojen meri

Olli Salokangas

Olli Salokangas

PAKO
menneisyyden hidas vaate valahtaa harteiltani: otan vastaan sanat, lausumattomatkin,
olen paljas, olen ajatusteni simpukassa kytevä helmi, niin lumen valkea, että
silmiin koskee
otan vastaan kaiken, sillä menneisyyden talo nousee eteeni tahtomattani
ja astun ovesta väistämättä sisään
sinun kätesi minun kädessäni, viivyttelemme
kunnes olemme valmiit
se vie vuosia, vuosia
valkea eläin on ystäväni näillä pituuksilla, joilla
nimet kuiskataan toisin päin ja askeleet johtavat ihon alaisiin kudoksiin
valkea eläin laulaa yön kehtolaulun iltahetken aikaan,
kun vaivun unettomaan uneen, jossa enkelit tanssivat ja
talot nousevat ja laskevat
kuoleman laiva on kulkenut ohitseni ja jättänyt vanan,
siinä viivyttelen, vaikka minun pitäisi jo joutua muihin maanosiin
olen autio ja kaunis, olen olemassa kuin perhonen, päivä on lyhyt
Laila Nielsen
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”Eetun elämää”
”Ei ennen maistunut elämältä
rööki maistui paremmalta
alkoholi antoi unen
lääkkeet mielen sumensivat
huumeet päivät rumensivat
pelkoja ja ahdistusta
alituista masennusta
päivät kului pötkötellen
televisiota tuijotellen
yö ja päivä samanlaista
elämää ei Eetu maista

E

simerkkiruno on kuvitteellinen
runo Eetusta, 20-vuotiaasta tavallisesta komeasta nuoresta miehestä, joka jo 16-vuotiaana joutui
huumeiden, lääkkeiden ja alkoholin
ansaan. Hauskuus muuttui painajaiseksi... niin kaikkihan me tiedämme
tällaisia tarinoita. Toisilla on muut
syyt johtaneet masennukseen ja sairaalakierteeseen ym. ongelmiin.
Toivottavasti tarina ei jää vain sen
alkupuoliskon tilanteeseen, vaan
myös loppu toteutuu. Siksi Tukiyhdistys Majakassa halutaan todella
panostaa nuoriin aikuisiin pääkaupunkiseudulla. RAY:lle on lähtenyt
projektitukianomus nimellä TUKIPILARI, joka hyvin kuvastaa sitä tukea, jota 18-40-vuotiaat mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat. Ja koska
tämä vuosi on myös MTKL:ssä
suunnattu juuri nuorille aikuisille, tiedämme että olemme täysin oikeilla

”Kuuli sitten Majakasta
tukipilarista mahtavasta
Maanantaisin makoisasti
Tiistait tiedustelevasti
Keskiviikkona kevyemmin
Torstait toimintaa täynnä
Perjantaisin pelailemaan
Lauantait laiskemmin
Sunnuntaina suunnitellen

”Taas maistuu Eetun elämältä
ruoka maistuu makealta
päivät kuluu joutuisasti
saa toisten kanssa jakaa turha lasti
nuorten kanssa puuhastellen
sinne tänne juoksennellen
ei päivää kahta samanlaista
elämää Eetun kanssa maista”

linjoilla suunnitellessamme tällaista
projektia.
Mutta aika näyttää saammeko tukea
käynnistääksemme tuon arvokkaan
työ. Kuten runon keskivaiheilla osoitetaan, olisi tarkoitus löytää ja kehittää jokaiselle viikonpäivälle ja jokaiseen makuun ja tarpeeseen jonkinlaista ohjelmaa. Kokkausta, kodinhoitoa, askartelua, teatteria, retkiä ja
pelejä ym. ym. Vain mielikuvitus ja
kiinnostus on rajana.
Esimerkiksi ”Tiistai tiedustellen” päivä keskittyisi nuorten henkilökohtaisiin tulevaisuudensuunnitelmiin.
Silloin etsittäisiin tietoa koulutus- ja
kurssimahdollisuuksista ja etsittäisiin
sopivia työpaikkoja tai kuntoutustöitä
jokaisen nuoren tarpeita ja terveydentilaa kunnioittaen. Samalla opeteltaisiin tekstinkäsittelyn ja netin
käytön ym. hyödyllisiä taitoja.

Jos sinua kiinnostaa ideoida tai
muuten tukea TUKIPILARI-hanketta,
ota reippaasti yhteyttä Majakkaan.
Olemme avanneet myös sähköpostiosoitteen, jonne voi lähettää kommentteja ja mielipiteitä asian tiimoilta. Osoite on:
studio.majakka@kolumbus.fi
Edellisessä lehdessä lupailin makupaloja depressiokoulusta, mutta
malttakaahan vielä odotella. Kyllä
se vielä ilmestyy. Jos saamme tuon
projektirahoituksen, aion laatia noiden viikonpäivien ohjelman pitkälti
depressiokoulun oppien mukaisesti.
Tarkoituksena on saada nuoret ottamaan oma elämänsä hallintaansa,
niin kuin Eetulle kävi onnellisesti runon lopussa.
Maucca Glad
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Mielen jonglööri on päässyt irti
itini opetti minut jynssäämään
Ä
kodin viimeistä piirtoa myöten.
Pölyhiukkastakaan ei saanut olla ja
kaiken piti kiiltää viimeisen päälle.
Köyhää sai olla, mutta ei likaista.
Siinäpä äitini vankkumaton opetus.
Vuodet vierivät ja äidistäkin aika jätti. Minä koin paljon kolhuja elämän
tiellä. Kävin depression alamaissa.
Olin syvissä vesissä, olin hukkua.
Mutta pääsin pinnalle.
Ja mitä teinkään. Aloin siivota. Se
alkoi pikkuhiljaa, salakavalasti. Ensin se oli pölyjen kevyttä pyyhkimistä. Siitä se jatkui ankarana imuroimisena. Kylpyhuoneessa koin jo hurmoksen. Peilin pinnalla tanssin piruettia pölyrätin kanssa. Siitä sukelsin vauhdilla kaappeihin. Hyllyt nujersin yksi kerrallaan, kunnes kaikki
kamat olivat suloisessa sovussa. Ja
minä olin ihanassa kaaoksessa. Olin
saavuttanut siivoamisen kliimaksin jota kesti tasan viikon. Hurja vauhti
oli kuin höyryjuna, jota ei pidätellyt
mikään. Olin karkuteillä oleva juna,
joka oli pääosassa katastrofielokuvassa. Vauhtini kiihtyi joka kaarteessa, kunnes jarrut vain vingahtivat,
kun menivät rikki. Siinä oli menossa
pitelemistä - mutta puhdasta tuli.
Mieheni katseli sivusta touhujani,
mutta minä vain vakuutin, että olen
tehokas. Ja tehokkaammaksi tulen.
Tajuntani ei antanut itselleni myöten,
että nyt meni liian lujaa. Minähän
olin elämäni parhaimmassa kunnossa, koti siisti ja minä vedossa. Mitä
enempää voisi elämältä pyytää. Ajatuksetkin lensivät kuin kepeät linnut
päässäni, ja siivoamasta päästyäni
ryhdyin runoilemaan. Olin vapaa ja
rento.
Sitten koitti se lauantai. Tismalleen
lauantaina kello kaksi se alkoi. Masennus. Se iski juuri, kun olin menossa kirpputorille. Olen hulluna
kirppareihin ja odotin vain mukavaa
ostosriehaa. Mutta yhtäkkiä, pihalla,
se löi minuun kuin salama. Tiesin
heti, että tämä on sitä. Siivoaminen
oli ollut viikon mittainen tähdenlento,
jonka tuloksena putosin kuin loppuun palanut meteori autiomaahan.
Olin ihan yksin, olin pudonnut syvälle kuiluun. Käteni ja jalkani olivat
raskaat kuin kankea rauta, ja ajatukseni tekivät täydellisen stopin. Runosuoni ei enää virrannut, jäseniini
virtasi nyt upottavat voimat. Mikään
ei kannatellut, vaan vajosin tuokiossa maan uumeniin. Olin kuollut. Niin
kuollut kuin olla voi.

Kuva: Aki Månsson

Kaksisuuntainen mielialahäiriö ei ole
leikin asia. Siinä heittää ajatus volttia, suuntaan ja toiseen. Tasapainoilu kahden navan välillä on varsinaista taiteilua. Tunnen itseni toisinaan
varsinaiseksi jonglööriksi sirkuksessa, jota elämä on häiriöni kanssa.
Kunhan jokseenkin järkevänä selviän tästä maailmasta, olen aika tyytyväinen. Toistaiseksi olen varjeltunut siivoamista pahemmilta manioilta, mutta depressiot ovat olleet kohtalokkaampia. Ihme, että olen selvinnyt niistä suht ehjin nahoin. Arpikohtia parantelen yhä, mutta toisaalta
tiedän, että elämän mittaista tautia
poden, ja uusia arpia saattaa tulla.
Tämä sairaus on viisaiden ihmisten
tauti. Olen luova, olen dynaaminen,
olen rikas itseni kanssa. Kunpa
muistaisin sen myös depression iskiessä veitsellään ja ihoni vuotaessa
tuskaisaa verta. Maniassa aistin kaikilla aisteilla kuin villieläin. Olen
herkkä ja äärimmäisen vapaa. Siinä
juuri piilee myös sairauden vaara: ei
osaa varoa, vaan syöksyy suinpäin
eteenpäin. Sairaudelleni ominaista
on se, ettei osaa oppia menneestä,
vaan eksyy aina uudelleen seikkailuihin. Olivatpa ne sitten rajua siivoamista tai jotain muuta. Luovuus

ja hulluus ovat käsi kädessä tässä
sairaudessa. Onnellinen se, joka ei
sitä joudu kokemaan. Mutta onnellinen se, joka sen kokee! Tämä sairaus on extreme-laji, sietokyvyn rajoilla kuljetaan koko ajan. Mahtavaa on
kokea hurmos, mutta mahtavaa on
kokea myös depressio - etenkin, kun
siitä alkaa toipua.
Masennus on manian kääntöpuoli.
Se on kuin takkia kääntäisi. Se tulee
varmasti. Ilman depressioitani en
olisi se ihminen, joka olen. Ne jos
mitkä kasvattavat. Jos mittaisin itseäni vuosia jatkuneiden depressioiden summalla, olisin kai jättiläinen.
Mutta olen vain ihmisen mittainen.
Maniasta putoaminen taas kutistaa
kummasti. Mahtipontinen minä katsoo peiliin ja nipistyy pieneksi pisteeksi. Siitä alkaa masennus. Olen
kuitenkin aika tasapäisenä olemassa. Voin siivota viikkosiivouksen aika rauhallisin mielin tänä viikkona.
Rätti ei huuda kaapissa, eikä imuri
vaadi erityistä huomiota.
Laila Nielsen
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Luulosairautta vai fibromyalgiaa?

A

amu alkoi hyvin tyypillisesti. Oli
taas suuria vaikeuksia päästä
sängystä ylös. Pää oli niin kipeä, että
tuntui kuin joku olisi ottanut pääni
puurokattilaksi ja keittäisi sen sisällä
aamupuuroa. Ja kyllä ajatuksetkin
tuntuivat hiljalleen puuroutuvilta kaurahiutaleilta. Hartioissa ja niskassa
kolotti ja särki. Yritin itse hieroa kipeitä kohtia jotta saisin päätä käännettyä
edes johonkin suuntaan. Haukottelin
makeasti, itse asiassa tunsin itseni
väsyneemmäksi kuin illalla nukkumaan mennessäni.
Olin kuitenkin
nukkunut melkein 9 tuntia. Hyvänen
aika, kello on kohta 12. Eipä taas ehdi
tänäänkään muuta kuin valmistautua
töihin lähtöön. Taisin taas pyöriä kolmeen asti aamua. Toisaalta olin sentään nukkunut! Joinakin öinä, jopa
useina peräkkäin, en ole saanut lainkaan unta tai olen herännyt usein yön
aikana, nukkuen niin sanotusti koiran
unta.
No, olin jo tottunut siihen. Kolmisen
vuotta olin kokenut samanlaisen herätyksen lähes joka aamu. Muutamia
päiviä tai joskus kesällä parikin kuukautta oli tosin ollut helpompaa ja lähes kivuttomia päiviä. Lisäksi tiesin,
että suihkun ja pienen venyttelyn jälkeen päivä lähtee käyntiin ja illemmalla olisin jo aika pirteä.
Olin menossa iltavuoroon. Se merkitsi
jälleen sitä, että illalla en saisi unta
kuin vasta joskus aamuyöstä. Niinpä
ilahduin kun rakkain ystäväni halusi
nähdä minut töiden jälkeen. Tapasimme keskustassa ja vaihdoimme kuulumisia. Yllättäen kuulin jonkun kutsuvan minua nimeltäni. En voinut uskoa
silmiäni. Ystäväni, jota en ollut nähnyt
ainakaan kuuteen vuoteen, seisoi
edessäni ja näytti olevan elämänsä
kunnossa. Minä puolestani kerroin
millaisia minun aamuni ovat yleensä
ja kuinka yritän joka päivä kamppailla
kipujeni ja vaivojeni kanssa.
”Ei voi olla totta! Kuinka noin nuori
ihminen voi olla noin sairas?” hän ihmetteli. Kerroin hänelle sairastavani
fibromyalgiaa, pehmytkudosreumaa.
Koska hän ei ollut kuullutkaan koskaan moisesta sairaudesta, halusin
antaa mahdollisimman yksityiskohtaisia tietoja sairaudestani. Niinpä meidän täytyi siirtyä nettikahvilan puolelle
ja löysimmekin hyvin valaisevaa aineistoa Reumaliiton sivuilta. Lisäksi
tällaisten keskustelujen varalta olin
säilyttänyt Jehovan todistajain julkaiseman, vuoden 1998 kesäkuun 8. päivän Herätkää!-lehden kirjoituksen.
Käytin myös ajatuksia, joita muistin
lukeneeni RAY ja Pelit-lehdestä
2/2000 Saila Hiitolan artikkelista.

”Mikä ihmeen fibromyalgia?”
Määritelmän sentään muistin lähes
ulkoa: ”Fibro tarkoittaa sidekudosta ja
myalgia kipua lihaksissa. Fibromyalgia on siten tila, jossa potilaalla on
tuntemattomasta syystä johtuvaa kipua lihaksissa ja niiden pintakalvoissa
sekä muualla sidekudoksessa.
Yleisintä fibromyalgia on keski-ikäisillä
naisilla, joista noin 5 % sairastaa sitä.
Vanhuksilla sen esiintyvyys näyttää
olevan vähäisempää. Lapsilla ja nuorilla se on harvinaista. Koska kuulun
siihen ryhmään, joilla se on aika harvinaista, lääkäritkään eivät moneen
vuoteen tajunneet edes epäillä sitä.
Ajattelivat kai luulosairaaksi tai jotain,
koska kaikki laboratoriotulokset ym.
kokeetkin olivat täysin normaaleja”,
valistin ystävääni ajasta, jonka tahdoimme nyt kuroa keskustellen umpeen.
Oppituntimme fibromyalgian saloihin
ystäväni kanssa jatkui hänen tiedustellessaan:
”Miten ihmeessä se on sinuun
iskenyt?”
”Totta puhuen, Kukaan ei ole vielä
saanut selville fibromyalgian täsmällistä syytä. Sen sijaan teorioita on kyllä useita ja monet erilaiset syyt saattavat johtaa sen syntymiseen. Huono
uni oli aiemmin suosittu teoria. Tähän
voi olla syynä uneen vaikuttavan serotoniinin epätasapaino. Syvän unen
aikana aivolisäke erittää kasvuhormonia, jolla on anabolista eli kudoksia
vahvistavaa vaikutusta. Kun syvä uni
puuttuu, kasvuhormonia ei erity. Samasta syystä myös kehon luonnollisten kivunlievittäjien, endorfiinien määrä vähenee. Näiden kaltaiset hormonierityksen häiriöt voivat vaikuttaa
keskushermostoon siten, että kivun
kokeminen voimistuu ja aiempaa vähäisemmätkin ärsykkeet aistitaan kipuna.
”Vaikka fibromyalgiapotilaiden lihakset
näyttävät mikroskoopissa terveiltä,
solujen energiaa tuottavat osat eivät
ehkä toimi normaalisti. Syytä ja parannuskeinoa ei tunneta. Monet yhdistävät oireiden alkamisen infektioon,
vammaan tai muuhun kipua aiheuttaneeseen tilaan. Paikallisena alkanut
kipu muuttuu tuntemattomasta syystä
yleiseksi kipuherkkyydeksi. Joillakin
on yliliikkuvat nivelet, toisilla sosiaalisia tai psyykkisiä ongelmia. On kuitenkin syytä korostaa, ettei fibromyalgiaa
sairastavilla ole todettu psyykkisiä sairauksia useammin kuin väestössä
keskimäärin.

”Sairauden syntymekanismiksi on
myös ajateltu toistuvaa ja jatkuvaa
ulkoista ärsykettä. Niitä voivat olla
stressiä aiheuttava työ, ihmissuhteet,
rahahuolet, työttömyys tai mikä tahansa asia, joka aiheuttaa pahaa mieltä
ja ahdistusta. Tällöin puhutaan virallisemmin alistumisstressistä. Siihenkin
elimistö reagoi siten, että useiden hormonien eritys muuttuu. Toisaalta
stressi voi yhtä hyvin olla seuraus pitkäaikaisesta ja kivuliaasta taudista.”
Jatkoimme keskustelua oireista ja ystävääni kiinnosti tietää:
”Kokevatko kaikki potilaat samankaltaisia oireita?”
”Niin, no itse en ole tavannut kovinkaan monta fibromyalgiapotilasta heidän sairautensa akuutimmassa vaiheessa, jota itse tällä hetkellä elän,
mutta lehtitietojen valossa olen kyllä
saanut sen kuvan, että kaikilla yhteisenä ja tärkeimpänä oireena on ollut
monissa paikoissa tuntuva jatkuva
kipu. Eri potilaat kuvaavat kipua erilaisilla tavoilla: kolottavaa, jäytävää,
polttavaa, kirvelevää, viiltävää. Olisikin hyvä, jos syksyllä pääsisi oleskelemaan kuivan ja lämpimän ilmanalan
maihin, sillä säiden muututtua kylmiksi, vetoisiksi ja kosteiksi kivut vain pahenevat ja psyykkinen stressi lisääntyy.
”Voin todella allekirjoittaa tuon, sillä
kaikkea noita jouduin kokemaan viime
talven aikana! Asuntoni oli niin kylmä
koko talven, että jouduin nukkumaan
monen täkin alla ja vieraat istuivat takki päällä sisällä. Samoin olen kokenut
todeksi sen, että toisaalta saunassa
kipu lievittyy, mutta saunan jälkeen
kivut pahenevat. Jotkut leikkisästi
ovatkin kuvanneet tätä olotilaa
”saunakrapulaksi ”. Kivut eivät rajoitu
pelkästään lihaksiin vaan voi esiintyä
myös päänsärkyä, kuukautis-, mahaja virtsaelinkipuja. Kivun lisäksi väsymys, uupumus ja voimattomuus, turvotuksen ja puutumisen tunne ovat
yleisiä. Muitakin oireita on, osa niistä
on samantyyppisiä kuin kroonisessa
väsymysoireyhtymässä. Itse asiassa
monilla fibromyalgiapotilailla on myös
krooninen väsymysoireyhtymä.”
Ystäväni oli nyt saanut jo aika kattavan kuvan sairaudestani, mutta pari
asiaa häntä vielä askarrutti. Valttikorttina taskustaan hän vetäisi ajatuksen,
jonka hän oli jostain kuullut:
”Kuvailemaasi fibromyalgiaa muistuttavia pehmeiden kudosten kiputiloja
niskassa ja hartioissa esiintyy myös
yksitoikkoista ja yksipuolisesti kuormittavaa työtä tekevillä. Eräät muutkin
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taudit, kuten nivelreuma, SLE, Sjögrenin tauti, infektiot ja jopa syöpä voivat
aiheuttaa fibromyalgian kaltaisia kipuja”. Kun tämän jälkeen tulimme siihen
tulokseen, että kaikkien fibromyalgiaa
sairastavien verikokeiden tulokset
ovat normaalit, hän joutui tokaisemaan:
”Miten ihmeessä tauti voidaan
määritellä juuri fibromyalgiaksi?”
Ja oikeassahan hän oli. Eikä hän toki
ole ainoa, joka näin ajattelee. Jatkoin
saarnaani sekä omien kokemusteni
pohjalta että monien tuhansien yhteisellä suulla, todeten kuinka jopa yhä
vieläkin lääkärit vähättelevät fibromyalgian oireita. Onneksi heidän suhtautumisensa on paranemaan päin. Joskus tällaiset potilaat leimattiin luulosairaiksi ja kieltämättä se kävi itselläkin
mielessä minun kohdallani, kun mitään konkreettista ei löytynyt.
Tässä vaiheessa ojensin hänen käteensä edellisen Avomielen-lehden,
josta hän luki tarkemmin kokemukseni
siitä prosessista, jonka olin käynyt läpi
elämässäni. Kuten kirjoitin silloin, laukaisevaksi tekijäksi masennukselleni
mielsin juuri sairastumiseni fibromyalgiaan. Jatkoin ikään kuin kaneettina
tuolle kirjoitukselle:
”Niin, kuten huomaat, selvän syyn
saaminen oli osaltaan edesauttamassa minua masentumisestani toipumiseen. Toki vieläkin aika-ajoin tulee
kausia, jolloin veto on poissa ja tunnen itseni myös masentuneeksi, mutta onneksi ne ovat enää pieniä piikkejä elämässäni! Juuri tämän syy- ja
seuraussuhteen ymmärtämisen valossa onkin helppo yhtyä siihen tutkimustuloksen, että fibromyalgiapotilaat eivät ole muita alttiimpia masentumaan
tai kärsimään muita psyykkisiä sairauksia. Ehken olisi minäkään kokenut
sitä, jos sairaus olisi diagnosoitu heti.
Silti olen iloinen, kuten luit juuri lehdestä, että olen kokenut nuo syvät
vedet, sillä masennus oli minulle todella voimaannuttava tekijä elämässäni.”
Aika riensi! Kohta oli viimeisten bussien lähdön aika Rautatientorilta, minulla Sörnäisiin, ystävällä Laajalahteen.
Kävelymatkalla asemalle kerroin lääketieteen edistysaskeleista, joita alkoi
tapahtua vasta 1990-luvulla.
”Silloin sovittiin diagnoosille selkeät
kriteerit. Diagnoosi tehdään oireiden
ja lääkärin suorittaman kliinisen tutkimuksen avulla sekä sulkemalla pois
suuri joukko kipuoireita aiheuttavia
muita sairauksia. Kriteereiksi hyväksytään laaja-alainen ja pitkäaikainen leposärky, unihäiriöt sekä nk. kosketuspistemenetelmä. Jos fysiatri tai reumatologi löytää kehon eri alueita sor-

min paineltaessa vähintään 11 ennalta sovituista 18 kipupisteestä, jotka
ovat olleet riittävän kauan arkoja, voidaan lähes varmuudella sanoa, että
kyse on fibromyalgiasta eikä todellakaan mistään luulosairaudesta. Tyypillisimmät kipupisteet ovat polvien ja
nilkkojen sisäsivuilla, kyynärseuduissa, hartioissa. Myös rinnan etuosassa
sekä lantion sivuilla ja takana on kosketusarkuutta.”
Koska meillä oli sama alkumatka,
hyppäsimme bussiin 86N, joka lähti
kohti Sörnäisten rantatietä. Tuon lyhyen yhteisen matkamme aikana ehdin
vastata vielä yhteen tärkeään kysymykseen:
”Entäs, onko siihen minkäänlaista
hoitoa olemassa?”
”Valitettavasti tilanne on edelleen se,
että fibromyalgiaan ei ole sellaista hoitoa, joka auttaa kaikille siitä kärsiville.
Tämä kuvastaa ehkä sitä, että fibromyalgian syyt saattavat olla erilaisia
eri ihmisillä.
”Lääkäri voi ehdottaa lievää unen laatua ja mielialaa parantavaa lääkettä,
mutta lääkkeiltä ei pidä odottaa suurta
apua. Minä söin vähän aikaa Triptyliä, mutta se teki entistä pökerryttävämmän olon aamulla, kuin olisi metrin halolla isketty päähän. Pahimman
krapulankaan en edes kuvittele olevan sellaista, varsinkin kun se vielä
yhdistetään niskasta heijastuvaan alituisen pääkipuun. Tavallisista kipulääkkeistä ei ole juuri mitään apua.
Monet tulevatkin niille melko pian immuuneiksi.
”Fibromyalgian hoitoon näyttääkin
muodostuneen erilaisia koulukuntia.
Joidenkin
koulukuntien mukaan
stressin välttäminen ja mielihyvän lisääminen lämpimillä kylvyillä, hieronnalla, erilaisilla venyttelyillä ja muilla
pehmeillä fysioterapian keinoilla sekä
keskusteluryhmät ja psykologinen tuki
ovat yksi hoidon periaate. Tässä hoitomallissa liikuntaa ei suositella.
”Täysin vastakkainen hoito perustuu
elimistön karkaisuun kylmällä, kuten
avantouinti tai kylmäkammio, jota olen
kuullut mm. Heinolassa käytettävän,
sekä vähitellen lisääntyvällä liikuntaohjelmalla. Näiden hoitojen ajatellaan
voimistavan elimistön omia kivun lievitysmekanismeja. Itse en ole hoitoihin
vielä päässyt ja siksi mainitsinkin nuo
fysiatrian ja reumatologian erikoislääkärit. Jos esimerkiksi haluaa Kelan
tukemaan kuntoutukseen, ei todellakaan riitä minkä tahansa ’puoskarin’,
ei edes monen lääketieteenalan erikoislääkärin lausunto, vaan käy niin
kuin minulle, että hakemus Heinolan
reumakuntoutuskotiin tulee bumerangina takaisin. No nyt minulla on noi-

den molempien fibromyalgiaan ja muihin reumasairauksiin erikoistuneiden
lääkäreiden lausunto ja näin uusi
mahdollisuus hakeutua kuntoutukseen.
”Toisaalta liikunnasta on julkaistu
myös myönteisiä hoitotuloksia. Se
mm. lisää alentunutta kasvuhormonin
eritystä fibromyalgiaa sairastavilla.
Jatkuvan säryn tai väsymyksen vuoksi
voi liikunnan harrastaminen kuitenkin
tuntua mahdottomalta. Siksi suositellaankin sen aloittamista varovasti ja
asteittain lisäten. Kuitenkin ennen
kunto-ohjelman aloittamista kannattaa
ehdottomasti neuvotella asiasta lääkärin kanssa. Uusia hoitoja kehitetään
ja tutkitaan kaiken aikaa ja, koska hyvää hoitoa ei vielä ole, niin myös omia
ja hyviksi koettuja itsehoitoja voidaan
käyttää. Joskus hoidoksi riittää tieto
taudin yleisyydestä ja hyvänlaatuisuudesta. On helpompi sietää kipua kun
tietää, että miljoonat ihmiset eri puolilla maailmaa painiskelevat saman ongelman kanssa. Edellytyksenä kuitenkin on, että potilas on tutkittu tarkasti
ja muut kipua aiheuttavat sairaudet on
suljettu pois.”
Juuri kun olin jo hyppäämässä pysäkilleni, ystäväni vielä hädissään kysyi:
”Parantuuko siitä vai voiko siihen
vaikka kuolla?”
”Hei, älä oo tommonen! Nyt ei pääse
enää käymään niin, ettemme tapaisi
kuuteen vuoteen! Ja vaikka kuluisikin
pitkä aika, et silti joudu työntämään
minua pyörätuolissa seuraavalla kertaa, sillä fibromyalgia ei myöskään
aiheuta epämuodostumia eikä vammauta. Se ei tuhoa kudoksia eikä riko
niveliä.
”Ei siihen toki parantavaakaan hoitoa
ole vielä keksitty, mutta myönteinen
asia fibromyalgiassa, verrattuna esimerkiksi nivelreumaan on kuitenkin
se, että sen ennuste on hyvä. Se ei
ole paheneva sairaus, vaikka onkin
aaltoileva. Ja vaikkei se minua hirveästi lohdutakaan lähimpään 20–30
vuoteen, niin väestötutkimusten mukaan oireet lievittyvät muutaman vuoden kuluessa useimmilla, joskaan ei
kaikilla, ja alkavat vähentyä noin 60
ikävuoden jälkeen.
”Toisaalta, saattaahan välillä tulla
ajanjaksoja, jolloin ei ole kovia särkyjä
eteenkin jos tulee oikein kuuma kesä.
Sitähän toki monet muutkin kuin fibromyalgiapotilaat aina toivovat.”
Vielä ennen kuin ovet sulkeutuivat takanani, ehdin huikkaista ovenraosta
lohduttavasti: ”Älä pelkää, Mika kulta!
Ei tähän sairauteen kuole.”
Maucca Glad
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Espoon Mielenterveysyhdistys
Esbo Mentalhygieniska förening EMY ry
Tukiyhdistys Karvinen ry
Tukiyhdistys Majakka ry
Vantaan Mielenterveysyhdistys
Hyvät Tuulet ry
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