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Sain heinäkuun lopulla
suruviestin, joka kosketti
enemmän kuin olisi

voinut kuvitellakaan. Lähiai-
koina on kuolema kulkenut
sukulaisten ja tuttavien keskuu-
dessa, mutta aina on ollut
kysymys vanhasta ihmisestä ja
useimmiten vielä niin sairaasta,
että on ollut helppo ajatella
kuoleman olevan heille
vapautus kivusta ja tuskasta.

   Ihmisestä, Maucasta, jonka
elämällä olisi ollut vielä paljon
antamista niin hänelle itselleen
kuin monille muillekin. Maucca
oli vasta 40-vuotias ja elämän-
janoinen, joten suruviesti
pysäytti niin minut kuin muutkin
hyvin monella tasolla. Olemme
olleet samassa Avomielin-
lehtiprojektissa vuodesta 2003

lähtien ja odotin tapaavani
hänet noin parin viikon kuluttua
seuraavassa kokouksessa.
Aikoinani ensimmäisen kerran
hänet nähdessäni, huomasin
kohdanneeni hyvin persoo-
nallisen ja monella tavoin
lahjakkaan ihmisen. Osa hänen
erikoista persoonaansa selittyi
myöhemmin siten, että se auttoi
ainakin minua ymmärtämään
Mauccaa huomattavasti
paremmin. Huonoinakin päivinä
Maucalta lohkesi palaverin
päätteeksi jokin keventävä
lausahdus tai vitsi ja hymyillen
erosimme tavataksemme taas
sovitun ajan kuluttua.

   Kun mielenterveysyhdistyk-
sessä toimiessaan kuulee
jonkun nuoren ihmisen
menehtyneen, on ensim-

mäisenä mielessä itsemurha.
Maucan kohtaloksi koitui
kuitenkin täysin tahaton
onnettomuus. Kuulin hänen
viettäneen kesäpäivää
ystävänsä kanssa ja ajattelin,
että varmaan hän on kuitenkin
ollut viimeiset hetkensä iloinen,
kenties onnellinenkin. Maucalla
oli aina monta rautaa tulessa ja
palaverit menivät usein päällek-
käin, niinpä hän ei ehtinyt
viimeiseen  yhteiseen lehti-
kokoukseen.

   Muistotilaisuuden lähetessä
olen ajatellut paljon häntä ja
miettinyt, millaisen runon tai
säkeen hänelle kirjoittaisin tai
minkä kukan hänen muistok-
seen  veisin. Näen kuitenkin
koko ajan mielessäni Maucan
nauravat kasvot, minkä vuoksi

tuntuu oudolta ajatella häntä
tällaisessa yhteydessä.

   Olemme traagisesti menet-
täneet lahjakkaan ystävän ja
unohtumattoman persoonan.
Sitä on vaikea hyväksyä, mutta
kaikesta huolimatta uskon
useimpien Maucan tunteneiden
näkevän laillani nauravat kasvot
ja säilyttävän hänen muistonsa
sydämissään.

Tarja Kiviniitty
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Kiitämme lehden tekoon osallistuneita vapaaehtoisia. Seuraava Avomielin-lehti ilmestyy  vuonna 2007.

Lahjakas ystävämme on poissa

Ei se ollut ensi kerta
pois kun minut käännytettiin
vahingossa horjahdin
ehkä kynnykseen liian korkeaan
tahtomattani kompastuin
tai ehkä ennakkoluuloihin
yllättäen taas törmäsin
Ehken ole aivan terve
mieleltäni, ruumiiltani
tahtoisin kuin olla muutkin
päästä minne tahtoisin.

Maucca Glad

Julkaisija:
Espoon Mielenterveysyhdistys EMY ry,
Tukiyhdistys Karvinen ry,
Tukiyhdistys Majakka ry,
Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry,
Kirkkonummen Seudun Mielenterveysyhdistys Kisu ry
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Yksin vai kaksin

Pääkirjoitus

Pappina joudun aina
silloin tällöin
puhumaan rististä.

Aina pitäisi löytää jotain uutta
sanottavaa - rististäkin.
Hiljattain sain oivalluksen. Ei
ristin aina tarvitse rasite olla.
Eikä sen tarvitse tuoda mie-
leen vain negatiivisia ja on-
nettomia ajatuksia, ei vain
kärsimystä ja kuolemaa. Vaan
päinvastoin. Ristin voi ymmär-
tää ja tulkita myös positii-
visesti. Risti voi kannustaa
meitä ja rakentaa.

   Ajatusjuoksuni kulkee
seuraavasti. Kun me kaikki
nyt olemme vain ihmisiä ja
sellaisinaan melko vajavaisia,
voimme ajatella – noin vailla
ahdistusta ja ahdistumatta –
että meissä ihan oikeasti on
kyllä aika paljon sellaista,
jonka eteen voi laittaa miinus-
merkin. Mutta kun elämää ei
koskaan ole viime kädessä
yksin, vaan aina kaksin, niin
kaksi miinus-merkkiä, mies ja
nainen, isä ja äiti saakin
aikaan plus-merkin eli ristin
eli lapsen, minut.

   Oivallus on tämä. Me kaikki
tähän maailmaan syntyneet
olemme siis viime kädessä
plus-merkkejä, positiivisia
ristejä. Tosin ollaksemme
jälleen rehellisiä, olemme
varmaankin ainakin toisinaan
olleet eräänlaisia ristejä
kyllä vanhemmillemme ja
ehkä muillekin läheisillemme.
Ristiin kätkeytyvä kaksinai-
suus löytyy myös kaikesta
elämästä sinänsä. Kaikilla
asioilla on puolensa. Kaikki
riippuu viime kädessä meidän
asennoitumisestamme.

Haluammeko ja yritämmekö
nähdä asioista positiiviset
vai negatiiviset puolet.

   Filosofi ja runoilija sanoo
aivan oikein, että me olem-
me ihmisinä onnettomasti
aina viime kädessä yksin.
Me synnymme yksin tähän
maailman, vaikka olisim-
mekin kaksosia. Me elämme
yksin elämämme, vaikka
olisimmekin onnellisesti
naimisissa ja vaikka meille
olisi annettu kuinka monta
ihanaa lasta sinänsä. Me
sairastumme yksin, me
vanhenemme yksin. Lopulta
kohtalomme on myös kuolla
yksin. Kaikki tämä pitää kyllä
paikkansa, mutta…

   Niin totta kuin me ihan oi-
keasti elämme, meissä elää
aina kaksi, koska elämää ei
koskaan ole yksin vaan aina
kaksin. Me olemme ja tulem-
me aina olemaan vanhem-
piemme lapsia. Näin meitä ei
yksinkertaisesti olisi lainkaan
jos kaikki olisi vain yksin…

   Olen itse suuresta per-
heestä. Pidän itseäni
etuoikeutettuna. Vaikka nyt-
temmin olen saanut kokea
myös paljon tuskaa, kärsi-
mystä, pettymystä ja
ahdistustakin sisarussarjaani
ajatellen, olen kuitenkin
viime kädessä kiitollinen
kaikesta ja jokaisesta. Olen
niin paljon velkaa en vain
vanhemmilleni, vaan jokai-
selle sisarukselleni. Minä en
olisi minä yksin ilman kutakin
läheistäni. Ja olen kiitol-
lisena valmis maksamaan ja
lunastamaan kaikesta kaiken

sen mitä vaaditaan, koska
tiedän, että käteeni jää aina
plus-merkki. Olen aina
rikkaampi kaksin kuin yksin.

   Olemmeko yksin vai
kaksin, elämmekö yksin vai
kaksin, tunnemmeko itsem-
me yksinäisiksi vai emme?
Kaikki riippuu asentees-
tamme. Elämä on täynnä
paradokseja ja näennäisiä
vastakohtia, jotka viime kä-
dessä kuitenkin täydentävät
toisiaan. Saatan olla
ypöyksin vaikka olenkin
suuren joukon keskellä ja
keskipisteenä. Ja vaikka
olen yksin, tunnen voimak-
kaasti rakkaitteni lähei-
syyden juuri siksi, että olen
yksin.Me olemme aina
yksin ja kaksin ja me voim-
me aina hyvin tai pahoin
riippumatta siitä olemmeko
yksin vain kaksin. Tämän
oivaltaminen auttaa meitä
suhtautumaan asioihin
maltillisesti ja tyynesti. Niin
paljon kaikki on kiinni
omasta asennoitumises-
tamme. Näin on ainakin
omalla kohdallani. Vaikka
olenkin yksin ja elän yksin,
olen aina kaksin ja
useamminkin.

Isä Mitro

Isä Mitro on Helsingin
ortodoksisen seurakunnan
pastori  ja Mielenterveyden
Keskusliiton Hyvän Mielen
lähettiläs 2006.



Ihminen kokee yksinäisyyttä
jo lapsena ja nuorena.
Kuluneella 10-vuotiskaudella

tehdyn tutkimuksen mukaan 9 -
12 prosenttia nuorista tuntee
itsensä yksinäiseksi.
   - Pojat tuntevat itsensä tyttöjä
yksinäisimmiksi, sanoo
koulutuspäällikkö Minna Laine.
Hän tietää, mistä puhuu. Hän
työskentelee  Aseman Lapset
ry:ssä erityisalanaan nuorten
hyväksi tehtävä vapaaehtoistyö.

   Mistä nuorten yksinäisyys
sitten johtuu? Laine näkee
siihen monia syitä.Yhä enenevä
stressi ja alinomainen kiire ovat
päätekijöitä. Nuorilta vaaditaan
enemmän ja enemmän. Kaikes-
sa pitäisi olla paras ja sekään ei
aina riitä. Hyväksymisen ja
kiitoksen sanoja kuulee harvoin.

   Aseman Lapset on
työskennellyt nuorten
ongelmien parissa 16 vuotta
Walkers-kahviloidensa avulla.
Kahviloita on 20 eri puolella
Suomea. Ne on tarkoitettu alle
18-vuotiaille nuorille ja niitä
pyörittävät vapaaehtoiset
aikuiset.

   Minna Laine mainostaa
Walkers-kahviloita turvallisina
nuorten perjantai-iltojen
viettopaikkoina.
   -Nuoret  tarvitsevat aikuisiin
todellisia kontakteja. Meidän
kahviloissamme heillä on
mahdollisuus tyydyttää aikuisen
ihmisen nälkäänsä. Meillä
tapaa muitakin kuin opettajia,
psykologeja tai muita ammatti-
ihmisiä. Meidän vapaaehtoi-
semme ovat tavallisia aikuisia,
jotka kykenevät ottamaan
vastaan myös nuorten tunteen-
purkauksia ja kapinoita, sanoo
Minna Laine.

   Minkälaista väkeä Walkers-
kahviloissa sitten käy?
   -Suurin osa kävijöistä on ihan
tavallisia nuoria, mutta joukkoon
mahtuu myös kapinoitsijoita.
Me poikkeamme nuorten
kahviloista siinä, että meille
pääsee myös humalassa.
Juoda kahvilassa ei kuitenkaan
saa ja säännöt ovat muutenkin
aika tiukat. Nuorten pitää osata
käyttäytyä "ihmisiksi". Jalkoja ei
saa pitää pöydällä eikä roskata

tai sotkea saa. Säännöt luovat
turvallisuutta näissä tavallisten
aikuisten rakentamissa
"olohuoneissa".

   Projektipäällikkö Laine
puolustaa humalassa olevien
nuorten sisäänpääsyä Walkers-
kahviloihin järkisyillä.
   -Hyväksymme nuoret
päihteissä, mutta itse päihteitä
emme hyväksy.
   -Tällä tavalla saamme
kontaktin alkoholia käyttäviin
nuoriin, vaikka itse juopotteluun
emme välttämättä pysty
vaikuttamaan.
   -Päihteitä käyttävät nuoret
ovat suuressa vaarassa muut-
tua syrjäytyneiksi aikuisiksi,
joiden elämää hallitsevat
alkoholi, rikollisuus ja väkivalta.
Haluamme auttaa ajoissa en-
nen  kuin on liian myöhäistä.
Teemme ennalta ehkäisevää
työtä.

Nuoria yhä vähemmän
kaduilla

   Aseman Lapset ry perustettiin
vuonna 1990, jolloin nuorten
käyttäytyminen keskustan
rautatieasemilla näytti hyvin
huolestuttavalta. Nuoret
tapasivat toisiaan asemilla
suurina joukkoina. Kalja, kilju ja
kotiviini olivat suosittuja. Sitten
tulivat poliisit ja tyhjensivät
pullot viemäriin. Aseman seudut
vähitellen rauhoittuivat.
   - Itse juominen ei kuitenkaan

    -Asemilla ei enää juuri näe
edes maahanmuuttajaporu-
koita, kuten aikaisemmin.
Nuorten ongelmat eivät ole
vähentyneet, ne vain ovat
siirtyneet asemilta muualle.
Walkers-kahviloiden tarve ei ole
vähentynyt. Oikeastaan päin-
vastoin, Minna Laine painottaa.

Vapaaehtoisista huutava
pula

   Pääkaupunkiseudulla toimii
kolme Walkers-kahvilaa,
Kampissa, Tikkurilassa ja
Kivenlahdessa. Ne ovat
avoinna perjantai-iltaisin ja
niihin haetaan jatkuvasti uusia
vapaaehtoisia. Kahviloissa
työskentelevät aikuiset ovat
täysi-ikäisiä, tuikitavallisia,

Yksinäisyys myös nuorten ongelma

huumorintajuisia ja
selväjärkisiä.

   Aseman Lapset kouluttaa ja
tukee vapaaehtoisiaan. Jos olet
kiinnostunut, ota yhteyttä
järjestöön joko puhelimitse
09-654740 tai sähköpostilla
info@asemanlapset.fi.
Lisätietoja saa myös yhdis-
tyksen kotisivuilta
www.asemanlapset.fi.

Teksti ja kuvat:
Ritva Kemppainen
Tukiyhdistys Karvinen ry

Helsingin rautatieasema. Kuvan nuoret eivät liity artikkeliin.

vähentynyt, toteaa Minna Laine.
   -Nuoret siirtyivät lähiöihin ja
yksityistiloihin pois yleisön
silmistä. Välttämättä tämä ei ole
hyvä asia, koska nuorten
juomista on nyt huomattavasti
vaikeampi valvoa.
   -Tämän päivän valtteja
nuorten päihteiden käytössä
ovat gamma ja lakka.
Tosin nuorten alkoholikuo-
lemien määrä ei ole lisääntynyt.
Myös selviämisasemilla on
huomattu, että "rapakunnossa"
olevia nuoria ei  heidän
hoidettavakseen enää viime
vuosikymmenen malliin tuoda.

   -Rautatieasemat olivat ennen
nuorille tärkeitä kokoontumis-
paikkoja.Kännyköitä ei ollut ja
tapaamispaikoista oli vaikea
sopia etukäteen. Kaikki tulivat
assalle. Nykyään tilanne on
matkapuhelimien vuoksi toinen.
Kokoonnutaan entistä pienem-
pinä ryhminä ja tavataan paljon
myös lähiöissä.

Aseman lapset ry:n koulutuspäälikkö Minna Laine
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Kerronpa teille pienen
otteen elämästäni. Minä
onneton olen ollut

monessa mukana. Ei tule
minulle enää uutta kesää.
  Tapasimme toisemme
Järvenpään torilla. Kevät oli
vasta hehkeimmillään ja meistä
tuli liki erottamaton pari. Oli sää
mikä tahansa, olimme aina
menossa mukana. No niin,
alkutaipaleemme siis meni
hyvin, mutta sitten kaikki
muuttui.

   Tämä tapahtui viime talvena.
Me olimme tapamme mukaan
paljon liikenteessä, mutta
liikuimme onneksi paljon autolla
eikä jouduttu liikkumaan
apostolinkyydillä. No, samapa
tuo millä liikuimme, minä olin
aina oikeassa. Olenhan hyvin
korkealuokkainen ja aika leveä
tyyppi. Minä huolehdin, että
matka joutui nopeaan, mutta
myös turvallisesti. No, en siis
valita moisesta, olihan autossa
lämmintä.

   Oikeastaan se mitä minun piti
teille kertoa, oli se, että lopulta

tuosta naisesta tuli tänä talvena
aivan mahdottoman laiska. Hän
ei enää liikkunut omalla
autollaan yhtä paljon kuin
ennen. Hän siirtyi käyttämään
julkisia kulkuvälineitä yhä
enemmän ja enemmän, oli keli
mikälainen tahansa ja se on
kyllä jo kiittämättömyyden
huippu. Kyllä hän voisi ajatella
asioita hiukka pidemmälle, kun
mitä oma nenä näyttää.

  Eräänä päivänäkin oli yli 20
astetta pakkasta ja lunta oli
satanut riittämiin, niin eikö tämä
täti vain lähde ulos
talvipakkaseen. Olen koittanut
vihjailla hänelle, että jättäisi
minut kotiin, mutta ei, täti ei
kuuntele, hän vain mennä
porskuttaa. Täti vain manaa
säätä, eikä omaa päätään,
jonka hän on jo tainnut
palelluttaa, kumma tyyppi.

  Moneen otteeseen olen
yrittänyt suistaa tuon frouvan
kumoon, kun on liukasta, mutta
sekään ei herätä hänen
itsesuojeluvaistoaan. Koen
itseni ajoittain hyvin

yksinäiseksi tällaisilla säillä.
Haluaisin olla kodin lämmössä
tai ainakin haluaisin, että
liikkuisimme omalla autolla,
jotta ei tarvitsisi pakkasessa
kärvistellä. Mutta ei, täti vain
paahtaa olkapäät korvissa
kohden bussipysäkkiä, ei auta
edes narista. Siinä sitten
seistään ja odotetaan linja-
autoa. Paleltaa ja lunta tulee
tupaan. Rouva vain kylmissään
jalkojaan nostelee, ihan kuin se
mitään auttaisi.

  Tiedän olevani oikeassa, olen
aina ollut oikeassa. Elämä on
käynyt hyvin raskaaksi ja
kuluttavaksi. Tunnen nahassani
jo välinpitämättömyyden oireet.
Minun tarpeeni on ohitettu, eikä
minua ole hoidettu asiaan
kuuluvasti. Ei mikään, eikä
kukaan jaksa pitkään, jos häntä
ei oteta huomioon. Tämä frouva
saa syyttää itseään sitten, kun
minä siirryn taivaaseen. Voi sitä
seuraavaa yksilöä, joka tämän
ikeen alle jälkeeni joutuu. Olisi
tälle ihmiselle aivan oikein, jos
hän ei löytäisi minun tilalleni
yhtä uskollista oikeaa.

   Pysähtykää hyvät ihmiset
joskus miettimään, että aina
kun tallotte jonkun toisen
jalkoihinne, altistatte itsenne ja
tallomanne yksinäisyyden
tunteelle. Tämä kevät on minun
viimeiseni. Ei tällainen hyvää
suomalaista laatua oleva
kävelykenkä jaksa vuosikausia
tällaista kohtelua. Kesä taikka
talvi, aina vain menossa
mukana. Ei, rajansa kaikella.

Maj-Lis Voutilainen

Aina oikeassa,aina yksin

Minulla on kiire. Nämä sanat on kiireesti puhkaistava kuin kuplat.
Sateenkaarisaippuakuplat pilvissä, perhoset vatsassa koen tämän ainutkertaisen
unelman. Yksinäisyys on talo, ystävyys on hidas liike liekehtiviin tähtiin.
Jos voin kokea onnen, olen äärimmäinen ja kaunis.
Onnen avaimet peitän kiireellä kämmenteni salaisuuteen.
Otan vastaan kaikki sanat, jotta en voisi unohtaa.
Tämä kaupunki on suuri jalokivi. Se kimaltaa, safiiri, timantti.
Ikkunoiden säihkeessä me kaikki kohtaamme, mutta emme saa unohtaa.
Tämän sanon vain kerran, sillä se on vaarallista kokea. Niin lainaan
runoilijaa, jolla on kasvot ja kädessä kynä.

Laila Nielsen

Espoon Mielenterveysyhdistys
EMY ry

Piirros Helena Laurikainen

Piirros: Risto Hannukka
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Hoitotakuu ei toteudu
psykiatriassa

Vuosi hoitotakuun
käyttöönoton jälkeen
peruspalveluministeri

Hyssälä mainosti kovasti uuden
lain erinomaisuutta ja sen
toteutumista lähestulkoon
menestyksellisesti, hän tuskin
oli tutustunut psykiatristen
potilaiden osuuteen. Hänen olisi
ollut syytä jäädä kuuntelemaan,
mitä kertoivat alan
ammattilaiset: psykiatrit ja
psykologit sekä
mielenterveyskuntoutujien
puolestapuhujat.
Terveydenhuollon
oikeusturvakeskukseen ei ollut
tullut ainuttakaan valitusta
hoitotakuun
toteutumattomuudesta
psykiatrian alueella. Tämä ei
suinkaan merkitse sitä, että
nimenomaan psyykkisten
potilaiden hoito olisi järjestynyt
esimerkillisesti. Asia on täysin
päinvastainen. Kuinka moni
masennuspotilas jaksaa lähteä
peräämään oikeuksiaan
byrokratian rattaisiin, kun heille
on täysi työ päästä edes
suihkuun puhumattakaan
matkasta apteekkiin? Miten
ihminen, joka kokee elävänsä
mustassa tunnelissa, jonka
päässä ei valoa näy, kykenee
täyttämään kaavakkeita ja
soittelemaan puheluita?

Etuudet täytyy itse etsiä

   Yhteiskunnalla on erilaisia
tukijärjestelmiä, mutta niitä
täytyy osata itse etsiä. On
jaksettava lukea Kelan
kapulakieltä ja täytettävä
lomakkeita sekä vaatia
hoitavalta taholta lausuntoja
näitä tukia ja etuja saadakseen.
Ei Kelan edustajat sen
enempää kuin psykiatrisilla
avoklinikoillakaan kukaan kerro,
että mielenterveyspotilaalla on
oikeus saada eläkkeensaajan
hoitotukea. Moniko tietää
terapiassa ja lääkärissä
käydessään, että hänen
hoitomatkoihin käyttämällään
rahalla on maksukatto, jonka

ylittyessä hän saa loput kulut
takaisin?

   Hoitotakuusta puhuttiin ja sitä
valmisteltiin vuosia. Kunnilla oli
mahdollisuus varautua siihen,
mutta harvassa paikassa näin
tehtiin. Etenkin ruuhkaisella
pääkaupunkiseudulla, jossa
avun tarvekin on usein suurin,
on hoitotakuun toteutumisen
suhteen epäonnistuttu. Tämä
taas on johtanut tilastojen
siivoamiseen eli käytännössä
avun tarvitsijoita luokitellaan,
priorisoidaan ja siirrellään
omavaltaisesti potilaan
mielipidettä kysymättä.

Kuka auttaa niitä, jotka
eivät osaa vaatia?

   Omalla kohdallani olen 16
vuotta psyykkistä sairautta
kokeneena saanut kohtalaisen
hyvää hoitoa, ajoittain jopa
kiitettävää. Suurin osa minua
hoitaneista lääkäreistä,
terapeuteista,
sosiaalityöntekijöistä ja muista
henkilöistä on ollut
ammattitaitoisia, asiansa
osaavia ja siihen paneutuvia
ihmisiä. Joissakin harvoissa
tapauksissa olen kohdannut
jopa inhimillistä empaattisuutta,
jota psykiatrisessa hoivatyössä
ei kovin helposti potilaalle jaeta.
Käyttäytymistä perustellaan
sillä, että hoitaja-potilassuhde
täytyy olla puhtaasti
ammatillinen ja potilaan
mahdollista kiintymistä
hoitajaan pyritään välttämään
viimeiseen saakka. Minulla on
kuitenkin ollut se etu, että
vaikeistakin ajoista huolimatta
olen jaksanut vaatia hoitoa.
Minulla on yhä myös perhe,
mikä ei näissä piireissä ole
lainkaan itsestäänselvää. Kun
kotiin astuu psyykkinen sairaus,
sairastuu koko perhe ja varsin
usein lopputuloksena on
sairaan ihmisen jääminen yksin.

Tarja Kiviniitty
Kirkkonummen Seudun
Mielenterveysyhdistys Kisu ry

Mistä saat tietoa
Mielenterveyden keskusliiton Tietopalvelu Propellissa toimii käyntipiste,
puhelinpalvelu ja vertaistukipuhelin. Propelli tarjoaa tietoa mielenterveys-
kuntoutuksen eri palvelumuodoista ja etuuksista mielenterveyskuntoutujille,
omaisille ja kuntoutuksen ammattihenkilöstölle. Soittamalla Propellin numeroon
0203 91920 ma, ti, to klo 9-14, ke klo 9-16 (kuntoutusneuvojat) ja pe 10-15
(vertaistukineuvojat) saat lisätietoa Propellin palveluista ja apua mahdolliseen
ongelmaasi. Propellista on myös mahdollista saada oikeus- ja sosiaalineuvontaa.
Lisätietoja Propellin toiminnasta saat myös internetsivuilta www.mtkl.fi

Etuuksista pitäisi kertoa potilaalle

Piirros: Jari Mettälä
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Isäni löytyi ensimmäisenä
marraskuuta viime vuonna
kuolleena kotoaan. Se oli

äkkilähtö. Laajamittainen
aivoverenvuoto, sanottiin
ruumiinavauspöytäkirjassa.

   Siinä lähti 76-vuotias vireä,
elämässä kiinni oleva,
suunnitelmia täysi mies. Kaatui
saappaat jalassa. Lähtö oli
oikeastaan armollinen. Se tuli
kuin salama kirkkaalta taivaalta
ja vei isäni heti. Ei joutunut
kärsimään, ei jäänyt
puolikkaaksi ihmiseksi.

   Olimme päivittäin isäni
kanssa yhteydessä. Olen ainoa
lapsi ja välimme olivat  erityisen
läheiset. Tapanamme oli soitella
aamuisin toisillemme
kuulumiset. Sinä aamunakin
soitin ja soitin ja aavistin, ettei
kaikki ole kunnossa. Viimein
poliisi vastasi puhelimeen ja
sanoi, että isäni on kuollut.

   Minulle se oli kova shokki.
Kun menin isäni luo, poliisi
odotti siellä. Kummallisinta oli
se, etten puhjennut itkuun. Olin
aivan kuiva, jotenkin pettävän
tyyni. Tapahtuma jähmetti minut
ja olin jotenkin cool. Olin
ulkopuolelta oleva tarkkailija,
kun näin isäni siinä keittiön
lattialla. Silmät ummessa, jalat
koukussa. Jotenkin
kutistuneena.

   Seuraavalla viikolla poliisi
antoi luvan
hautajaisjärjestelyjen
aloittamiseen.  Olin kärsinyt
koko syksyn vakavasta
masennuksesta. Nyt minun piti
olla vahva. Masennus haipui
hetkessä pois. Minun oli oltava
järkevä ja saattaa asiat
järjestykseen.

   Hautajaiset olivat kahden
viikon kuluttua. Silloin kaikki
padot puhkesivat. Ensimmäisen
kerran pystyin itkemään. Olin
saavuttanut suruni pohjan. Sitä
itkua jatkuu yhä, useiden
kuukausien jälkeen kuolemasta.

   Kuukaudet olivat täynnä
asioiden hoitamista. Jouduin
soittamaan kymmeniä puheluita
eri paikkoihin, aloittamalla
sanoin “asia koskee kuollutta
isääni”. Jouduin keskelle
kaaottista paperisotaa.

   Jossain vaiheessa en aina
muistanut, minne olin ottanut
yhteyttä, minne en. Ja saatoin
soittaa saman asian takia
uudelleen samaan paikkaan.
En enää hallinnut
kokonaisuutta.

   Kuoleminen ei ole halpaa
puuhaa. Vaikka meillä oli pienet
hautajaiset, vain lähimmät
omaiset ja ystävät. Kaikkeen
kului rahaa.

   Kaiken tämän sekasorron
keskellä olin päivä päivältä yhä
yksinäisempi. Joka päivä siihen
aikaan, kun minulla oli tapana
puhua isäni kanssa
puhelimessa, puhkesin itkuun.
Rinnallani oli aviomies. Mutta
henkilökohtaisen suruni
kohtasin itse.

   Minulla on aika vahva
psyyken lääkitys, koska
sairastan kaksisuuntaista
mielialahäiriötä. Lääkärini oli
huolissaan selviämisestäni ja
nosti vielä lääkitystä. Lääkkeet
eivät onneksi turruttaneet
minua. Olin edelleen oma
itseni, tunteineni kaikkineni.
Isäni jättämä aukko eli
sydämessäni. Laajentuen,
pakahduttaen.

   Päiväni kuluivat kaiken
järjestelyssä. Oli perunkirjoitus,
johon tarvitsin lakimiestä. Oli
perinnön setvimistä, vaikka
olinkin ainoa perillinen. Menin
isäni kotiin useasti vain
istumaan. Tyhjä koti. Istuin vain
sohvalla kykenemättä
tekemään mitään. Olisi pitänyt
alkaa tavaroiden järjestäminen,
mutta voimani eivät siihen
riittäneet. Kuljin pitkän matkan
Espoosta Helsingin toiselle

laidalle. Monta kertaa viikossa.
Koin, että isäni on jotenkin
lähempänä siellä.

   Kun vihdoin pystyin tutkimaan
isäni jäämistöä, löysin hänestä
aivan uusia puolia, joista en
tiennyt mitään. Se kaikki
kosketti minua. Sisälläni huusi
kipu, jolla ei ollut sanoja.

   Äitini oli kuollut jo kymmenen
vuotta sitten, joten olin nyt
jäänyt tavallaan täysorvoksi,
vaikka olen viisikymmenvuotias.
Olen aina heidän lapsensa.
Heidän lapsensa. Ja nyt minulla
ei ollut heitä.

   Itkuni laukaisee päivittäin
mikä tahansa asia.
Lehtikirjoitus, kuva, sävelmä.
Surutyöni ei ole vielä valmis.
Minun yksin on se käytävä läpi.
Se voi kestää vuosia, elämän
läpi, aina jossain muodossa.

   Haudalle tulivat kesällä
kukkaistutukset. En ole
haudalla surija. Minulla suru on
syvällä oman ihoni alla. Kesällä
käyn haudalla, sytytän kynttilän.
Jouluna vien myös kynttilän.
Siellä vanhempani ovat
yhdessä, samassa haudassa
tai taivaalla enkeleinä.

Laila Nielsen

Yksinäisyyden sydämessä
kyyneleet puhkeavat

kuvat::Tapio Kortelainen

Espoon Mielenterveysyhdistys
Emy ry
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Toiminta-ajatukset
Vertaistuki
Tasavertaisuus
Vapaaehtoisuus
Yksilön kunnioittaminen
Ihmisten kohtaaminen
Edunvalvonta
Jäsenten aktivointi
Yhteisöllisyys

Toimintamuodot
Harrastusryhmät
Oma-apuryhmät
Retket ja matkat
Työtoiminta
Koulutus
Tiedotus
Kahviotoiminta
Talkootoiminta

Jäsentalo Lilla Karyll
Pappilantie 7, 02770 Espoo
p. 09–859 2057
Avoinna: ma–pe klo 9–16.30, joka su klo 12–16

Jäsentila Meriemy
Merenkäynti 3, 02320 Espoo
p. 09–863 2031
Avoinna: ma–pe klo 9–16.30, joka la klo 12–16

Tapiolan Emy-piste
Espoon Järjestötalo, Kauppamiehentie 6, 2 krs, 02100 Espoo
p. 09-859 2057/Lilla Karyll

Terassikahvio
Jorvin sairaala (psyk.yks.)
Turuntie 150, 02740 Espoo
Avoinna: ma–pe klo 9–15

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

Muu EMY-toiminta:
perjantaisin Raitin Pysäkillä Leppävaarassa,
aamupuuro Matinkylän korttelitilassa ma-pe.
Lisätietoja yllä olevista puhelinnumeroista.
sähköposti: espoonmielenterveys@emy.fi
kotisivut: www.emy.fi

Tukiyhdistys Karvinen ry

Soidintie 3
PL 4
00700 Helsinki
p. 09–350 8620 toimisto
p. 09–350 86213 jäsenet
sähköposti: karvinen@tukiyhdistyskarvinen.fi
Avoinna: ma–pe klo 9–15, la klo 10–15
kotisivut: www.tukiyhdistyskarvinen.fi

Vantaan Mielenterveysyhdistys
Hyvät Tuulet ry

Lauhatuuli
Hiekkaharjuntie 13 A
01300 Vantaa
p. 09-873 4386
sähköposti: lauhatuuli@hyvanmielentuulet.fi
Avoinna: ma–ti ja to–pe klo 9–15, ke 9–12, su klo 12–15

Myöhätuuli
Lammaslammentie 17 A
01710 Vantaa
p. 09–853 2328
sähköposti: myohatuuli@hyvanmielentuulet.fi
Avoinna: ma–ti ja to–pe klo 9–15, ke 9–12, la klo 12–15
kotisivut: www.hyvanmielentuulet.fi

Espoon Mielenterveysyhdistys
Esbo Mentalhygieniska
förening
EMY ry

Kirkkonummen Seudun
Mielenterveysyhdistys
KISU ry
www.kirkkonummenkisu.fi
s-posti: yhdistys@kirkkonummenkisu.fi

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
Nuoret aikuiset p. 041–547 8363
sähköposti: tuuliviiri@kolumbus.fi
kotisivut: www.kolumbus.fi/majakka.ry

Kiitämme Raha-automaattiyhdistystä toimintamme tukemisesta.
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Suomen Moniääniset ry:n
puheenjohtajalla, Pekka
Turusella (53) on oma-

kohtainen, perusteellinen
kokemus äänien kuulemisesta.
On kulunut 31 vuotta siitä, kun
hänet pitkän ryyppy- ja biletys-
kauden päätteeksi suljettiin
mielisairaalaan.
   -Tuolloin oli myös joitakin
huumekokeiluja. Olin kuoleman-
väsynyt. Sitten aivoissa jokin
naksahti. Näin näkyjä ja kuulin
ääniä. Puoli seuraavaa vuotta
meni sairaalakierteessä. Sain
sähköshokkejakin äänien
hillitsemiseksi. Kun lopulta
pääsin sairaalasta, psykoosit
jäivät sinne - ääniä kuulen vielä
tänä päivänä.
   Pekka Turunen liittyi

moniäänisiin v.-99 ja on toiminut
nyt vuoden yhdistyksen
nokkamiehenä. Hän on
huomannut, että ilmapiiri ääniä
kuulevia kohtaan on koko ajan
parantunut.
   -Enää meitä ei pidetä seinä-
hulluina. Ymmärretään, että
olemme normaaleja ihmisiä.
Meillä on vain tämä "vaiva", joka
ei juuri sosiaalisia suhteitamme
häiritse.
   Turunen pitää vertaistukea
yhdistyksensä tärkeimpänä
voimavarana. -Kyllä se aluksi oli
yhtä helvettiä näiden äänien
kanssa. Tunsin itseni hirveän
orvoksi, turvattomaksi ja
yksinäiseksi, kun kuvittelin
olevani ainoa ääniä kuuleva
maailmassa. Kun tulin järjestön

toimintaan mukaan, ymmärsin,
ettei tämä nyt niin kuoleman-
vakava asia olekaan. Koke-
musten vaihtaminen helpottaa ja
äänille voi jopa nauraa.
   Pekka Turunen on
huomannut,että kun äänien
kuulemisen kanssa pääsee
sinuiksi, ne muuttuvat entistä
positiivisemmiksi ja helpommin
kestettäviksi. - Äänet olivat
aluksi tosi pelottavia ja käskeviä,
kuten " hyppää auton alle " tai
että "sä kuolet syksyyn
mennessä". Vähitellen
aggressiiviset äänet ovat
muuttuneet jouhevimmiksi
eivätkä ne enää juuri häiritse
psyykkistä elämääni.
  -Postiiviset äänet ovat hyvin
miellyttäviä. Ne rauhoittelevat ja

elävät myötä. Arkipäivän
rutiineissä äänet jäävät taustalle
ja vaimenevat.
   Turunen kuvailee ääniä
kuulevaa maailmaansa ikään
kuin hänellä olisi radio pään
sisällä. Pään sisältä kuuluu
selostusta, mutta kun sitä ryhtyy
kuuntelemaan tarkemmin,siitä ei
saa mitään tolkkua.Täyttä
hölynpölyä kaikki.
   Pekka Turunen on
persoonana iloinen ja
positiivinen kaveri. Hän on ollut
eläkkeellä kaksi vuotta. Mies
asustelee Espoossa. Oma
vaimo on hyvin ymmärtäväinen.
Hän elää myötä, kun Pekka on
joskus hiljainen ääniensä
keskellä.

    Valtiotieteen lisensiaatti Päivi
Rissanen (40) kuuli ääniä
kahdeksan vuotta, mutta ne
eivät kuitenkaan estäneet häntä
jatkamasta  opiskelua.  Kun
äänet häipyivät hänen elämäs-
tään, opiskelu jatkui kiivaana.
Viime joulukuussa hän valmistui
valtiotieteen lisensiaatiksi
lopputyön aiheenaan - kuinkas
muuten - skitsofreniasta
kuntoutuminen. Mielenterveyden
Keskusliitto kiinnostui Päivin
lopputyöstä niin, että julkaisee
sen kirjana. Siinä haastatellaan
kuntoutuksessa mukana ollutta
hoitohenkilökuntaa.
   Päivi sairastui käsityksensä
mukaan siitä, että sattui mene-
mään tyystin epäsopivaan

työhön. -Työ stressasi ja
masensi, enkä tajunnut luopua
siitä ajoissa. Kun unirytmi
rikkoutui, väsyin täysin. Ja sitten
kuoli hyvä ystäväni. Muuta siinä
sitten ei enää tarvittu.
   Päivi ajautui pitkään sairaala-
kierteeseen. Hän oli hoidetta-
vana mielisairaaloissa noin 30
kertaa seitsemän vuoden
aikana. Pelottavat äänet valtasi-
vat  hänen sisäisen maailmansa.
Peikot ja vampyyrit olivat
jokapäiväistä arkea. Lopulta
lääkkeet ja kuntoutus alkoivat
purra. Olo parani ja äänet
vähitellen hävisivät. Nyt ne ovat
olleet poissa jo nelisen vuotta.
   Suomen Moniääniset Päivi
löysi viime vuodenvaihteessa.

Hänestä tuli aktiivijäsen alusta
alkaen. Hän on käynyt mm.
puhumassa äänien kuulemisesta
sairaanhoidon opiskeli-
joille.Tikkurilassa hän vetää
ystävänsä kanssa vertaistuki-
ryhmää aiheinaan mm. tulevai-
suuden haaveet ja positiivinen
ajattelu. Yhdistys on tuonut
Päiville tervetullutta toimintaa ja
tukea. Tällä hetkellä hän on
eläkkeellä ja tekee lisäksi
satunnaisia töitä. Sairautta
hoidetaan avohoidossa, mutta
irtautumisvaihe siitä on
meneillään.
   -Äänien kuuleminen ei ole
ihmiselle mikään
maailmanloppu, Päivi
lohduttelee. Toivoa ei missään

nimessä kannata menettää. Itse
henkilökohtaisesti olen käynyt
tämän asian kanssa hyvin
syvällä ja nyt koen tulevaisuu-
den hyvin optimistisena.
   -Eihän sitä koskaan tiedä,
vaikka vielä jonakin päivänä
kuljeskelisin tohtorin hattu
päässä.  Aiheena tietysti
jatkossakin mielenterveystyö.
-Aloitan marraskuussa osa-
aikatyön eräässä projektissa,
jolloin tietotaitoni pääisi
oikeuksiinsa.

Ritva Kemppainen
Tukiyhdistys Karvinen ry

Suomen Moniääniset ry 10 vuotta
Pekka kuullut ääniä 31 vuotta: Joskus tämä on yhtä helvettiä, välillä naurattaa...

Äänet eivät estä opiskelua

MYÖS TERVEET VOIVAT KUULLA ÄÄNIÄ
Suomessa on noin 200.000 ihmistä,  jotka kuulevat tai ovat kuulleet ääniä,joita oikeasti ei ole olemassa. He kaikki eivät suinkaan pode
psyykkistä sairautta. Ankara stressi voi laukaista äänien kuulemisen kenelle tahansa meistä.

Ääniä kuulevilla on oma yhdistys. Suomen Moniääniset ry perustettiin 10 vuotta sitten. Yhdistyksen projektipäällikkö Laura Barck
toteaa, että yhdistyksen tärkein tehtävä on vertaistuki. Halutaan tehdä selväksi, että ääniä kuuleva ei ole vaivansa kanssa yksin.
Yhdistyksellä on asiaan pyhittäytyneitä keskusteluryhmiä 28 eri paikkakunnalla.

Raha-automaattiyhdistys on myös tullut hätiin auttaakseen ääniä kuulevia. Se myönsi kolme vuotta sitten neljäksi vuodeksi rahoituksen
asian tunnetuksi tekemiseksi. - Työ on alkanut tuottaa hedelmää, sanoo Laura Barck. -Tämä asia oli ennen tabu, josta ei voinut oikein
puhuakaan. Pelättiin koko asiaa ja yritettiin kieltää se vaikenemalla. Nyt aletaan ymmärtää, mistä on kysymys. Yleisön kiinnostus on
herännyt. Meiltä pyydetään kovasti informaatiota ja käymme luennoimassa asiasta.

Projektipäällikkö Barck korostaa, että omaisten tuki ääniä kuulevalle on erityisen tärkeää. -Kyllähän se on selvä,että äänien
kuuleminen on koko perheen ongelma. Haluamme tukea myös omaisia. Moniäänisten palveleva puhelin jakaa tietoa kaikille
kiinnostuneille.

Moniäänisistä saa tietoa yhdistyksen sähköpostisivuilta osoitteesta www.kolumbus.fi/suomen.moniaaniset.ry.
Sähköpostiin voi kirjoittaa suomen.moniaaniset.ry@kolumbus.fi ja puhelimitse 040-830 9663. Ritva Kemppainen
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On orvon variksen olo.
Haluan sillä sanoa, että
olen ollut yksinäinen jo

lapsuudessa ja nuoruudessa.
Muistan hyvin, kuinka harvoja
ystäviä minulla oli asuessamme
Helsingin Herttoniemessä. Minulla
oli toki nuorempi veljeni ja
lapsuudenystävistä muistan
Henryn, joka heitettiin ulos
kellarikerrosasunnosta varhain
aamuisin. Muita ystäviä olivat
rapun yläkerran veljekset.
Samassa rapussa perheemme
kanssa asui myös nykyisin
kuuluisa säveltäjä Joonas
Kokkonen.

   Minua kiusattiin seurakunnan
päiväkerhossa. Myös
jengitappeluita oli aika paljon 50-
luvun lopun Herttoniemessä.
Nämä syyt vaikuttivat siihen, että
perheemme muutti maaseudulle
Espoon Gumböleen.

   Kultainen lapsuus päättyi
aikoinaan siihen, kun menin
Gumbölen tiiliseen alakouluun.
Olin alakoulussa arka ja hiljainen
lapsi. Koulussa minua pelottivat
järjestyshäiriöt. Oli vaikea

keskittyä itse oppimiseen eikä
ystäviä löytynyt. Pelkäsin sitäkin
kertaa, kun menimme Lagstadin
koulun hammaslääkäriin. Silloin ei
juuri tunnettu puudutuspiikkejä.
Porattiin ja revittiin.

   Selvisin luokaltani ja pääsin
Niittylän kansakoulun toiselle
luokalle. Nykyisin koulu tunnetaan
Karhusuon peruskouluna.
Kansakouluvuodet 60-luvun
alussa olivat nujakointia ja
kiusaamista. Täytyy tunnustaa,
että minäkin laitoin vahingon
kiertämään eli kiusasin
pienempiäni kunnes opettajat
ilmoittivat asiasta isälleni. Lopetin
kiusaamisen.

   Hyviä ystäviä ei ollut
Niittylässäkään. Olin edelleen
aika yksinäinen. Parasta oli kylän
lasten 4-maalikisat niin sanotussa
”valtion metsässä”. Isä kutsui
minut ja veljeni syömään
soittamalla trumpettia. Olin ylpeä
isästäni.

   Vuonna 1963 pääsin
Viherlaakson oppikouluun.
Ensimmäisen luokan ajan sain
olla vapaa kiusantekijöistä.

   Olen käynyt kivikovan tien; on
16 jaksoa Tammiharjun
sairaalassa, 4-5 jaksoa Veikkolan
parantolassa sekä välillä hoitoa
Dalkullassa ja kerran Pellon
hoitokodissa.

   Uskollisimmat ystävät ovat ne,
jotka olen tavannut mielisairaala-
ja mielenterveyskuvioissa. Olen
myös antanut ystäville kalleinta
aikaani. Iloinen asia on, että voin
sanoa ”minulla on ystäviä.”
Ihmeellistä on se, että jotkut
entisistä vihollisistani ovat tulleet
kättelemään.

Sepe-Susi, KISU ry

PS. Ystävää ei tule jättää hädän
hetkelläkään, sillä silloin
punnitaan ystävyyden kestävyys.

“Tiedän että on yö, kun saavut
kotiisi pimeään. Yksinäisyys
lyö, sanomatta nimeään. Kun

luet kirjeeni kaiun kuulet, tahrat
näet, joita sateeksi luulet.” Näillä
sanoilla alkaa Eppu Normaalin
iskelmä “Tahroja paperilla”. Tuon
laulun sanoihin on hyvin kiteytyy
yksinäisyyden olemus: sen
kipeys ja joskus myös sen kerta-
kaikkinen käsin kosketeltavuus.

   Yksinäisyyttäkin on monen-
laista. Erilaisista syistä johtuen
jokainen ihminen kokee
normaalisti joskus voimakas-
takin tarvetta olla yksin. On
olemassa myös ihmisiä, joille
yksin oleminen saattaa olla oma
valinta. Se voi siis olla
luonnekysymys, jolloin voidaan
puhua erakkoluonteista.

   Tavallisimmin kuitenkin
yksinäisyys tulee tahtomattaan
erilaisten elämäntilanteiden
mukana. Jonkinlainen elämän-
muutos voi olla taustalla.
Kyseessä saattaa olla
esimerkiksi maahanmuuttaja,
jonka omaiset ovat syystä tai
toisesta joutuneet jäämään
kotimaahansa. Hän on voinut
tulla maahan joko pakolaisena

tai vaikkapa työn perässä.
Vastassa on usein kulttuuri-
shokki. Kaikki on uutta, kieli
saattaa olla täysin outo:
yksinäisyys konkretisoituu.
Maahanmuuttaja laitetaan
yleensä kielikurssille ja häntä
aletaan kotouttaa, mutta usein
hän törmää rasismiin ja epä-
luuloihin jo pelkän ulkonäkönsä
perusteella. Kaikki tämä vain
korostaa yksinäisyyden tunnetta.
Pahimmassa tapauksessa hän
saattaa tulla torjutuksi vieläpä
yrittäessään päästä sisään
oman kotimaahansa täkäläiseen
yhteisöön.

   Oma lukunsa ovat valitettavan
yleiset perheiden hajoamiset ja
avioerot. Tällaisessa tapauk-
sessa ihminen saattaa huomata
äkillisesti jääneensä aivan yksin.
Usein käy niin, että erotilanteen
jälkeen entiset ystävät ja perhe-
tutut yksinkertaisesti lakkaavat
pitämästä yhteyttä. Sinkkuna
varsinkin jää helposti perheel-
listen piirin ulkopuolelle.
Sinkuilla on onneksi omia
ryhmiä ja kerhoja, joissa he
voivat sentään tavat toisiaan,
mutta varsinaista yksinäisyyden
ongelmaa se ei ratkaise;

sinkkuus käytännössä tarkoittaa
varsinkin siihen vihkiytyneille
juuri sitä mitä se onkin: pysyvää
sinkkuutta.

   Myös erilaisuus johtaa usein
yksinäisyyteen. Jollain tavalla
poikkeavia katsotaan helposti
vinoon ja kartellaan. Olet yksin
erilaisuutesi kanssa. Kyseessä
saattaa olla sairaus tai
vammaisuus. Yleensä se on
asia, jolle ihminen itse ei mahda
mitään: se voi olla  synnyn-
näistäkin. Surullista on joutua
yksinäiseksi ja syrjityksi syystä
jolle itse et mahda mitään.

   Olipa yksinäisyyden syy mikä
tahansa, niin olisi hyvä löytää
ulospääsy  tilanteesta.
Esimerkiksi liikuntavammaiselle
se saattaa olla yllättävän
vaikeaa, jos ei kerta kaikkiaan
pääse liikkeelle. Puhelin ja
internetyhteys saattavat olla
silloin ainoat henkireiät ulko-
maailmaan. Mutta on olemassa
ystäväpalveluita, esimerkiksi eri
seurakunnilla.

Yksinäisen kannatta lähteä itse
liikkeelle, täytyy olla
aloitteellinen: tuskin kannatta

jäädä odottelemaan että joku
tulisi sattumalta soittamaan
ovikelloa. Lähde vaikka kirjas-
toon, ja etsi sieltä joitain
harrastekirjoja. Kenties voisit
aloittaa uuden harrastuksen.
Uusia ystäviä voi löytyä
harrasteiden parista. Varmasti
löytyy jokin sinulle sopiva
harrastus. Kenties olet masen-
nuksen takia niin väsynyt, että
tuntuu mahdottomalta lähteä
minnekään. Ponnista voimasi!
Myös masentuneilla on omia
ryhmiään. Usein juuri liikkeelle
lähtö on se kaikkein vaikein. Heti
kun olet päässyt kotiovestasi
ulos huomaat että voima
lisääntyvät eitä mukaa!

   Oma vakaumukseni on, että
uskossa ja rukouksessa piilee
mahtavia voimavaroja; myös
yksinäisyydessä. Jos joudut
jostain syystä olemaan joitain
aikoja yksin, niin se on erityisen
hyvää aikaa viettää
mietiskellen, tutkien ja rukoillen.

Jukka Piipponen
Vantaan mielenterveysyhdistys
Hyvät tuulet ry

Yksin

Kuin orpo varis
Synkät pilvet alkoivat kasaantua
siksi, että olin luokan ainut poika,
joka lauloi virsiä
aamuhartaudessa. Tämä erotti
minut muista enkä saanut ystäviä.
Raaka kisuaaminen johti siihen,
että otin selviytymiskeinoksi
luokan pellen roolin. Koin
kuitenkin sisäistä pahaa oloa.
Pääsin lukioon ja huokasin
helpotuksesta, kun kiusaajani
poistuivat kuka minnekin.
Lukiossa sain muutaman ystävän,
jopa tyttöjäkin.

   Valmistuin ylioppilaaksi 1973.
Kävin armeijan, Matinkylän
ammattikoulun ja olin
työelämässä rakennuksilla ja
Espoon hautausmaalla
puistotyöntekijänä.

   Sairastuin kesän 1978 –
tammikuun 1979 välillä. Vasta
sairastumiseni ja Tammiharjun
hoito karisti tekoystävät ja seuloi
esiin pitkäaikaiset ja uskolliset
tosiystävät. Tulin uskoon
pääsiäisenä 1975, joten sisäinen
yksinäisyyteni päättyi siihen.
Saatoin kertoa Taivaanisälle ilot ja
surut.
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Maailman laajuisen
Punaisen Ristin
keskeinen ajatus on

ihmisarvon kunnioittaminen.
Suomessa toiminta on monimuo-
toista aina verenluovutuksesta
ystävätoimintaan ja katastrofi-
päivystykseen. Kaikki toiminta on
pääosin vapaaehtoistyötä.

   Suomessa tarvitaan kipeästi
mm. ystäviä vanhuksille, maa-
hanmuuttajille, vangeille, vam-
maisille ja mielenterveyskun-
toutujille. Ystäväksi voi alkaa
kuka tahansa tavallinen kansa-
lainen yhteiskuntaluokasta tai
ammatista riippumatta. Tärkeintä
on halu auttaa.

Mukana  voi olla silloin tällöin
tai säännöllisesti

   Ystävä voi olla mukana silloin
tällöin tai säännöllisesti. Jos
ystävä haluaa toimia vain silloin
tällöin, hän voi ryhtyä saattajaksi
vaikkapa lääkärille tai apteekkiin,
jos asiakkaalla ei ole voimia tai
on rajoitteita mennä yksin. Saat-
tamistehtäviin tarvittaisiin yhä
enemmän ystäviä  resurssit ovat
liian vähäiset. Säänöllisesti
toimiva ystävä sitoutuu esimer-
kiksi pitkäaikaiseen suhteeseen
vanhuksen luona käymisessä.

   Suomen Punaisen Ristin avus-
tustoiminnan suunnittelija Anita
Hartikka kertoo, että vapaa-
ehtoisia koulutetaan ystävä-

kursseilla ja esimerkiksi ystävä-
toiminnan ryhmän vetäjien kurs-
seilla.

Pääosassa ystävätoiminnassa
vanhukset

   Väestö ikääntyy ja tulevaisuu-
dessa kontaktien tarve vain

kasvaa. Juuri vanhuksille kaivat-
taisiin säännöllisesti sitoutuneita
ystäviä. Uusia ystäviä tarvittaisiin
jatkuvasti.

   Vanhukset voivat kärsiä kovas-
takin yksinäisyydestä. Kotihoito ei
ehdi antaa aikaa vanhukselle.
Ystävän läsnäolo on ensi arvoi-
sen tärkeää kuuntelijana tai

kävelylle lähtijänä. Ystävä ei ole
esimerkiksi siivooja, mutta pieniä
askareita voidaan siinä juttelun
yhteydessä tehdä. Kahvikuppo-
sen keittäminen ja yhdessä juo-
minen luovat lämpimän tuokion
vanhuksen ehkä hyvinkin hiljai-
seen arkeen.

Mielenterveyskuntoutujat
tarvitsevat ystäviä

   Myös mielenterveyskuntoutujille
on vaikea löytää ystäviä, kertoo
vapaaehtoistyöntekijä Simo-
Pekka Hämäläinen. Hän vetää
kuukausittain mielenterveys-
kuntoutujille tarkoitettua ruoka-
kerhoa, joka saattaa olla jopa

ainoa kontakti kuntoutujalle kuu-
kauden mittaan. Hämäläinen on
myös huomannut, että ruoka-
kerhossa tehtävä lämmin ateria
voi olla kuntoutujan ainoa kunnon
ruoka koko kuukautena.

   Mielenterveyskuntoutujan
omaksi ystäväksi voi myös ryh-
tyä. Mutta on huomattu ongel-
maksi se, että pelätään, että
tehtävä on liian vaikea. Ja juuri
mielenterveyskuntoutujien yksi-
näisyys voi olla hyvinkin vaikeaa
monien syiden takia.

Ryhmätoimintojen
kehittäminen

   Anita Hartikka korostaa, että
juuri ryhmätoimintaa kehitetään
jatkuvasti. Ystävät voivat tehdä
vanhusten kanssa retkiä tai vetää
vanhusten kerhoja, joissa on oh-
jelmaa ja kahvinjuontia. Tärkeää
on yhdessä olo. Näin luodaan
ehkä ystäväverkostoja ja tapah-
tumia hiljaisten päivien ketjuun.
Vanhukset saavat läheisyyttä
toisistaan ja saavat puhekump-
paneita.

   Mielenterveyskuntoujien ryh-
missä voidaan käydä tärkeitäkin
pohdintoja hyvän hengen puit-
teissa. Huumoria ei unohdeta.
Sairaudesta puhuminen jää
yleensä taka-alalle. Diagnooseilla
ei ole väliä.

Kaikki perustuu tasa-
arvoisuudelle

   Anita Hartikka sanoo, että
tärkeintä Punaisen Ristin
toiminnassa on se, että kaikki
perustuu tasa-arvoisuudelle.
Miehiä kaivattaisiin enemmän
ystäviksi, naiset lähtevät helpom-
min mukaan. Punaisella Ristillä
on Suomessa paikallistoimistot,
joiden kautta pääsee toimintaan
mukaan. Niiden kautta voi etsiä
myös itselleen ystävää ystävä-
palvelusta. Joko tarjoutumalla
ystäväksi tai haluamalla ystävää
itselleen. Näin he voivat kohdata
toisensa.

Laila Nielsen
Espoon Mielenterveysyhdistys
EMY ry

Vaihtoehto yksinäisyydelle

Espoon järjestöjen yhteisö ry
perustettiin vuonna 2004. Yhteis-
työorganisaatioksi tarkoitettua
järjestöä oli alun perin perus-
tamassa parisenkymmentä
sosiaali- ja terveysalan yhdistystä
ja järjestöä. Tätä ennen järjestöjen
yhteistyötä oli jo kehitelty Espoon
Diakoniasäätiön Amicus-projektin
puitteissa. Nyt oman tilan myötä
järjestöjen uskotaan saavan
paremmat toimintaedellytykset
sekä kaivattuja ryhmä-, koulutus-,
ja kokoontumistiloja. Mallia taloon
on haettu muun muassa Joen-
suun, Jyväskylän ja Seinäjoen
järjestötaloista.

   ”Järjestötalon on tarkoitus olla
informaatiokeskus, johon kan-
salaiset voivat kävellä anonyymisti
ja saada kootusti tietoa eri järjes-
töjen toiminnasta. Myös ammat-
tilaisten on helpompi ohjata

asiakkaansa sopivan vertaistuen
piiriin”, kiteytti Espoon järjestöjen
yhteisö ry:n toiminnanjohtaja Mika
Luukkainen yhteisötalon perus-
tehtävän. Helmikuussa 2006
käynnistyi TE-keskuksen rahoit-
tama Sektori-hanke, jonka
tavoitteena on yhteistyössä
Espoon työvoimaviranomaisten
kanssa työllistää 15-25 henkilöä
vuosittain kolmannen sektorin
työpaikkoihin.

   Tällä haavaa Espoon järjestöjen
yhteisö ry:hyn kuuluu 35 järjestöä.
Henkilöjäseniä siinä on tätä kautta
jo lähes 20 000. Espoon Mielen-
terveysyhdistys EMY ry on ollut
alusta saakka mukana visioimassa
ja toteuttamassa hanketta. Emyllä
on myös työpiste järjestötalossa,
jonka työnimenä on Emy-neuvon-
tapiste.

Järjestötalo avattu Espoon Tapiolaan lokakuussa 2006

   ”Mielenterveyden ongelmista
kärsivälle Emyn toimipiste järjestö-
talossa tarjoaa yhä helpomman
mahdollisuuden saada tietoa
tarjolla olevista tukitoimista.
Järjestötalo ei anonyymisyydes-
sään kuitenkaan leimaa tulijaansa.
Kynnys vertaistuen ja oma-apu-
ryhmien piiriin madaltuu merkit-
tävästi”, toteaa EMY ry:n toimin-
nanjohtaja Kaj Järvisalo.

ESPOON JÄRJESTÖJEN
YHTEISÖ RY
Kauppamiehentie 6, 2 krs
02100 Espoo
Kotisivut: www.ejy.fi

Lisätietoja Emy-neuvontapisteen
toiminnasta saa Emy ry:stä, p.09-
859 2057.

Anita Järvisalo

11
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Haabersti Klubimajalla eli
Tallinnan Klubitalolla oli täysi
tohina päällä,kun
pääkaupunkiseudun mielen-
terveysyhdistyksen edustajat
pistäytyivät siellä vierailulla
Tallinnan reissullaan viime
toukokuussa.Talon johtaja
Margit Laurson ohjaili jouk-
koaan iloisena ja energisenä.
 -“See maja on mulle armas”,
hän toteaa tyytyväisenä. Hän
on johtanut klubitaloa sen
perustamisesta asti eli täydet
10 vuotta.

   Mielihyvään Margitilla on
todella aihetta.Yhditys muutti
uusiin tiloihin viime vuonna.
Kaikki 400 m2 kiiltelevät

uutuuttaan.Koneet ovat
ajanmukaiset ja tilat
käytännölliset.Tallinnan
kaupunki rakennutti ne varta
vasten klubin käyttöön ja Margit
oli mukana suunnittelutyössä.
 -”Kaupunki pitää työtämme
mielenterveyskuntoutujien
parissa suuressa arvossa”,
johtaja toteaa.

   Tallinnan Klubitalossa
toimitaan samoin periaattein
kuin maailman muissakin
klubitaloissa. Jäsenet käyvät
töissä ulkopuolisissa yrityksissä
ja saavat siitä palkkaa. Klubin
ajanmukainen keittiö työllistää
myös ja suo samalla jäse-
nistölle mahdollisuuden edulli-

seen ruokailuun. Lisäksi talon
suojissa on mahdollisuus mm.
kielten opiskeluun ja
konttorityöhön. Kaiken toimin-
nan päämääränä on palauttaa
jäsenistölle tuntuma arjen
elämään ja työhön.

   Tallinnalaiset  yritykset ovat
ottaneet klubitalon tarjoaman
työvoiman erittäin kiitettävästi
vastaan. Alkuvuosina työpai-
koista oli huutava pula. Nyt
paikkoja on tarjolla enemmän
kuin on tekijöitä.Tallinnan
Klubitalossa on noin 130
jäsentä, joista puolet toimivat
hyvin aktiivisesti. Miehet ovat
suurena enemmistönä, naisia
jäsenistä on vain kolmannes.

Jäsenten keski-ikä on 37
vuotta. Raha-automaatti-
yhdistykseen verrattava
yhdistys on ojentanut niin ikään
auttavan kätensä. Se on
rahoittanut mm. projektin, jolla
pyritään kartoittamaan nuorten
eli 19-24 vuotiaiden mielen-
terveysongelmia ja niiden
helpottamista.

   Margit Laurson on onnellinen
sponsoreista, jotka kustantavat
jäsenten uimahallissa käynnit.
Lahjoituksena klubitalolle on
myös saatu sähköpiano.

Ritva Kemppainen
Tukiyhdistys Karvinen ry

Klubitalo Tallinnassa jo 10 vuotta
“See maja on mulle armas!”

Mikä on klubitalo

♦ Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja henkilökunnan yhteisyritys, jossa
kuntoutujaa autetaan palautumaan itsenäiseen ja omatoimiseen elämään.
♦ Klubitaloja ylläpidetään julkisilla varoilla. Jäsenmaksuja ei peritä. Klubitalot ovat osa
psykiatrista avohoitoa, mutta hoidollisia palveluja ne eivät korvaa.
♦ Erilaisten kurssien ja vapaa-ajan toiminnan ohella tärkeä päämäärä on
työllistäminen. Klubilaiset voivat käydä palkkatyössä (ns. siirtymätyö) klubitalon
valvonnassa.
♦ Klubitaloliike sai alkunsa New Yorkissa v. 1944, sen perustivat mielisairaalasta
päässeet potilaat lieventääkseen yksinäisyyttään ja eristyneisyyttään. Ensimmäinen
klubitalo eli Fountain House perustettiin v. 1948.
♦ Klubitaloaate on levinnyt ympäri maailmaan, taloja on perustettu 22 eri maahan.
Suomessa Klubitaloja on 18. Suomen ensimmäinen klubitalo avattiin Tampereelle 1995.

Ritva Kemppainen
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Mielenterveyden keskusliitto jo 35-vuotias
Mielenterveyden keskusliitto juhlisti 35-vuotista taivaltaan syyskuussa Turussa.

Juhlaseminaari pidettiin  Turun Mauno Koivisto-keskuksessa ja
iltajuhlaa vietettiin Akatemian Juhlasalissa 22.9.2006.

Mielenterveyden keskusliitto on mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä itsenäinen kansalaisjärjestö.
Liiton perustivat mielenterveyspotilaat ja heidän läheisensä sekä uudistusmieliset ammattilaiset 1971.

Keskusliittoon kuuluu n. 170 jäsenyhdistystä ympäri Suomea,
esimerkkeinä mainittakoon tämän lehden taustayhdistykset.

Lähitulevaisuuden hankkeista mainittakoon, että vuoden 2007 yhteisvastuukeräyksen
kotimaisena kohteena MTKL:n lasten ja nuorten hanke “Ehjä lapsen mieli”.

Keräystuotoilla autetaan niiden perheiden lapsia ja nuoria, joiden vanhemmilla on mielenterveysongelmia.
Seurakunnat toteuttavat yhteisvastuukeräyksen helmi-toukokuussa 2007.

Lisätietoja liiton kotisivuilta: www.mtkl.fi



Sana yksinäinen on usein
käsitetty väärin tai
sekoitettu siihen että joku

asuu yksin. Kuitenkin  yksinäi-
nen voi olla suuressa joukossa
ja kaikkea muuta kuin yksinäi-
nen asuessaan yksin.

   Minulle tuo sana tuo mieleen
syntymän, eli sen että synnyin,
siihen aikaan häpeällisesti, yk-
sinäisenä eli niin sanottuna
“lehtolapsena”. Se sana oli
lapsuuteni kirosana. Siihen liittyi
myös se että asuin ukin ja
mummon luona, äitini lähdettyä
piiaksi jonnekkin. Ja siellä olin
taas ihan yksin, ilman ikäistäni
seuraa. Välimatkat olivat pitkät,
enkä välittänyt tytöistä, jotka
olivat mielestäni omituisia. Siis
seuranani olivat pojat ja eläi-
met. Myöhemmin kun pojat ei-
vät enää olleet halukkaita otta-

maan pientä, hidasta tyttöä mu-
kaansa, jäi vain eläimet, kirjat ja
vilkas mielikuvitus. Koulu oli
myös se pelastava enkeli. Myö-
hemmin joku tyttökin, mutta
vasta toisella kymmenellä olles-
sani.

   Sitäkin enemmän yksin olin
siinä 18-19 vanhana. Silloin olin
entistä arempi. Hyvin harva tyt-
tö (ja nekin vain pienillä iltakä-
velyillä) kuului seuraani. Poikia
rupesin pelkäämään. Viinan
avulla  se vasta poistui. Noina
vuosina sain opettajaltani  Raa-
matun ja kehotuksen lukea sitä
“niinä yksinäisinä iltoina siellä
vanhusten seurassa” kuten hän
kirjoitti Raamattuuni. Ehkäpä
myös oli silloin se “uskovaisin”
kauteni. “Etsikkoaika” sanoisi
uskovaiset.

   Viinallahan sekin meni ohitse.
Ja sitten seurasi nuoruus ja se
oli raju, silloin ei ollut tietoakan
yksinäisyydestä.

   Vasta sitten kun olin vii-
meisessä avioliitossani tuli tuo
yksinäisyyden hirviö vastaani.
Siis jopa keskellä ravintolaa,
meluisan kansan keskellä olin
yksin. Join ja taas join ja tunsin
etten saa kosketusta kehen-
kään. Kotona sama asia. Silloin
laulu “liian monta yötä yksin,
mä vietin, vaikka olit vierelläin!”
oli totta. Loppua kohti tuntui
kuin luja seinä olisi ollut  Hänen
ja minun välillä. Toiselle puolelle
ei ollut asiaa. Sama jatkui vielä
pitkän aikaa sittenkin kun olin jo
raitistunut. Vieläpä silloinkin kun
mieheni oli raittiina ne  viisi
vuottaan. Sekään ei helpottanut

yksinäisyyden tunnetta. Kun
Hän sitten viimein lähti ja sain
eron oli kuin kivi olisi vierähtä-
nyt hartioilta.

   Nykyisen suhteeni aikana en
sitä vastoin ole koskaan tun-
tenut itseäni yksinäiseksi, vaik-
ka useinkin olemme molemmat
omissa harrasteissamme tai
omien kavereiden kanssa me-
nossa. Kotona saatamme olla
hiljaa ja lukea tai tehdä jotain
omaa puuhaa ja silti läheisyys
säilyy. Tunne on aivan erilainen.

   Kaikesta päätellen on siis
kyse eräänlaisesta turvatto-
muuden tunteesta. Jos olen
ollut yksinkin olen tuntenut että
minulla on kaikki hyvin.

Aili Toivanen
Espoon Mielenterveysyhdistys
EMY ry

Syntynyt yksinäisenä

Ammattilaisetkin uupuvat
Ei ole mikään salaisuus, että
sairaalaosastolla huonekave-
rina onkin hoitoalan ammat-
tilainen, joka on uupunut työs-
sään ja kokee, ettei hänellä ole
enää mitään annettavaa kenel-
lekään. Sosiaali- ja terveys-
toimesta on nipistetty varoja jo
aivan riittävästi. Ei ole kyse
siitä, etteikö ammattilaisia olisi
saatavissa, kunhan heille mak-
settaisiin kunnon palkka ja an-
nettaisiin säännöllinen virka
pätkätöiden sijasta. Kumpi tulee
yhteiskunnalle halvemmaksi;
ammattitaitoiset ja motivoitu-
neet hoitajat sekä ajoissa riittä-
vän laadukasta apua saavat
potilaat, kuin nykyinen tilanne,
jossa kaikki voivat huonosti?
Potilaat ja hoitohenkilöstö!

Tarja Kiviniitty
Kirkkonummen Seudun
Mielenterveysyhdistys Kisu ry

Vanhusten sairastuminen

Tällä hetkellä puhutaan
paljon erityisesti
vanhusten  yksinäisyy-

destä. Se on kiistaton asia.
Harva tietää, että vuosittain 200
vanhusta päätyy itsemurhaan.
On hieno asia, että itsemurhien
kokonaismäärä maassamme on
laskenut noin tuhanteen
henkilöön  vuodessa, mutta
milloin tästä asiasta esitetään
huolestuneita kommentteja
uutisissa? Tieliikenteessä kuo-
lee runsas 400 henkilöä
vuodessa ja tavoitteena on
laskea näitä surullisia tapauksia
200:een. Milloin joku toimikunta
esimerkiksi eduskunnassa
istahtaa miettimään, miten
saisimme itsemurhaluvut piene-
nemään vaikkapa puoleen?
Laitoshoidossa oleville van-
huksille syötetään masennus-,
rauhoittavia- ja unilääkkeitä,
jotta he olisivat helppohoitoisia
ja siten pärjätään pienemmällä
henkilökunnalla.

Onko tällainen ihmisarvoista
elämää? Miten moni hoitaja
joutuu ummistamaan silmänsä
pakon edessä, vaikka joskus
ammattiin hakeutuessaan on
kuvitellut kykenevänsä teke-
mään työtä ihmisten kanssa ja
inhimillisesti.

Nuorten psyykkinen
sairastuminen lohdutonta

Erityisen huolestunut olen
nuorista, joita on yhä enemmän
sairaalaosastoilla. Vaikka luulisi,
että psykiatrisessa hoidossakin
oltaisiin menty eteenpäin, hoito
on edelleen sitä samaa pyörö-
ovisysteemiä. Samat ihmiset
palaavat kerta toisensa jälkeen
osastolle, koska heillä ei ole
varaa lääkkeisiin eikä kunnon
terapiaan. Surullista nähdä 20-
vuotias nuori nainen, jolla ei ole
minkäänlaisia positiivisia
odotuksia tulevaisuudelta.

  Kun hoitoalallakin alkaa olla
sukupolven vaihdos meneillään,
on vaikea kuvitella, että juuri
valmistuneet  mielenterveys-
hoitajat pystyvät kovin syväl-
lisiin keskusteluihin potilaidensa
kanssa. Usein psyykkisesti
sairaan hoidossa ammattilaisen
elämänkokemuksella on
merkittävä rooli.

Ammattilaisetkin uupuvat

Tällä hetkellä HUS:n alueella
olevat hoitopaikat ovat täynnä
ja akuuttihoitoonkin joutuu
jonottamaan.  Avohoidossa on
pitkä jono ja kunnallisia virkoja
on täyttämättä niin lääkärien
kuin hoitajienkin osalta. Tässä
ei ole kysymys ainoastaan
potilaista vaan myös hoitohen-
kilöstöstä. Miten kukaan voi
kuvitella, että nämä alipalkatut
kolmivuorotyötä tekevät ihmiset
jaksaisivat loputtomiin vastata
yhä suuremmasta ja vaikeampi-
hoitoisesta potilasjoukosta.

Piirros: Jari Mettälä
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Mielenterveyden
Keskusliitossa on jo
kauan ollut tavalla tai

toisella naistoimintaa. Turku-
lainen Virpi Vesterinen lähti 1990-
luvulla kehittämään liitolle omaa
naistoimikuntaa. Naistoimi-
kunnan nykyisen puheenjohtajan
Päivi Palinin näkemyksen mu-
kaan liiton naistoiminnan tarkoi-
tus on yhdistää naispuolisia
mielenterveyskuntoujia.

   Naisena olemiseen liittyy paljon
erilaisia tunteita. Monilla on myös
kokemuksia väkivallasta ja sek-
suaalisesta ahdistelusta. Äiteys,
sen puuttuminen elämästä, las-
ten huostaanotot  ja muut juuri
naisia koskevat asiat on usein
helpompi purkaa ja pohtia juuri
”naisten kesken”.

   Liiton naistoiminnan tarkoituk-
sena on kerätä tietoa siitä, mitä
erityispiirteitä koetaan nimeno-
maan naiseuden ja mielenter-
veyden suhteesta. Yhtenä tavoit-
teena on järjestää naisten ver-
taistapaamisia ja käynnistää
naistoimintaa paikallisyhdistyk-
sissä. Naistoimintaa voisi  kuvata
lyhyesti: vertaistuki, tiedotta-
minen ja verkostoituminen.

Myyttinen nainen
   Päivi Palinin mielestä nyky-
päivän nainen elää suuren pai-
neen alla – toisaalta hänen pitäisi
olla tasaveroinen työntekijä ja
toimija miesten kanssa – toi-
saalta pullantuoksuinen äiti-myyt-
ti elää syvällä asenteissa.

   Mielenterveyskuntoutujanaiset
eivät ole homogeeninen joukko
ihmisiä. Päivi Palin näkee, että
moni nuorena sairastunut jää
ilman parisuhdetta ja perhettä.
Toisaalta perheen perustanut
sairastunut joutuu tuntemaaan
syyllisyyttä, kestämään huonoa
kohtelua parisuhteessa ja riit-
tämättömyyttä vanhempana.
Jotkut  onnelliset löytävät myös
ymmärtävän partnerin ja saavat
elää taysipainoista elämää.

   Eläkkeelle jääminen on toisille
helpotus, toisille pettymys ja itse-
tuntoa nakertava asia. Ihminen
saattaa tuntea itsensä epäonnis-
tuneeksi ja mihinkään kelpaa-
mattomaksi ihmiseksi kaikin ta-
voin.

   Suomalaisen naisen yksinäi-
syys voi olla oma valinta tai

olosuhteiden pakko. Päivi Palin
katsoo, että yksinasuminen ei tee
välttämättä ketään yksinäiseksi.
Toisaalta parisuhde tai lapsi ei
aina poista yksinäisyyttä.

Tarina lapsuudesta, josta
kasvoi tulevaisuus
   Palin kuvaa omaa suhdettaan
elämäänsä ja yksinäisyyteensä
kertomalla tarinan lapsuudes-
taan. Se on kertomus säröilleestä
kupista. Kotona oli ns. arkikupit,
joista kolme oli ehjää ja saman-
laisia, yksi säröillä ja erilainen.
Kattaessaan pöytää Päivi laittoi
aina itselleen säröisen kupin,
koska ei halunnut kenenkään
rakkaistaan kokevan itseään eri-
laiseksi. Pian kaikki tekivät sa-
moin.

   Vasta viime vuosina hän kuuli
veljeltään, että
tämä luuli, että
Päivi piti siitä
erilaisesta säröi-
sestä kupista. Ja
Päivi koki, että
kuppi oli ruma ja
yksinäinen,
mihinkään
kuulumaton.
 Päivi tuntee yhä
syvää yhteen-
kuuluvuutta sen
kupin kanssa. Hän
näki, että sehän
hän oli, ruma,
erilainen ja rik-
kinäinen. Sellainen, joka ei
kenellekään kelvannut. Tämä
johti siihen, että Päivi tunsi niin
aina viime vuosiin saakka, ja yritti
ansaita olemassaolonsa
kiltteydellä ja miellyttämisellä.

Nainen tasa-arvoisena
yhteiskunnassa
Tasa-arvo on nuori asia. Vietim-
me juuri naisten äänioikeuden
100-vuotisjuhlia Suomessa.
Kuitenkin saimme sen toisena
maana maailmassa ja ensim-
mäisenä Euroopassa. Vasta
viime vuosikymmenien aikana
naisella on ollut realistinen
taloudellinen mahdollisuus lähteä
huonosta parisuhteesta.

   Nykynaisella on mahdollisuus
valita, mitä elämältään haluaa.
Yksinäinen nainen ei ole enää
vanhapiika, joka ei ole saanut
miestä. Ns. vanhanpojan- ja
piianvero poistui Suomesta vasta
1970-luvulla.

   Päivi Palin korostaa, että naiset
tekevät kokoaikatyötä, siinä si-
vussa hoitavat kotityöt ja lapset.
Suunta on alkanut olla toisin ny-
kymaailmassa. Nuoret isät ovat
ruvenneet jo ottamaan vastuuta
lapsista ja kotitöistä yhä enem-
män. Mutta kuitenkin edelleen
elää syvällä käsitys naisesta hoi-
vaajana ja palvelijana ja sosiaa-
lisen vastuun kantajana. Mies
nähdään kehittäjänä, teknisenä
osaajana ja perheen pääasial-
lisena elättäjänä. Siksi naisval-
taisten alojen palkat ovat pää-
sääntöisesti pienempiä kuin
miesvaltaisten.

Perhe naisen elämässä
   Nykyisin perheet ovat erilaisia,
pian perinteinen perhe alkaa olla
vain jäänne menneisyydestä.
Päivi Palin näkee, että on vaikea
määritellä naisen roolia, koska

niitä on paljon – ja
erilaisia.

   Lapsien merkitys
naisen elämässä on
nykyisin monimuo-
toinen. Lapset ovat
monelle naiselle tär-
keitä, mutta äitiys ei ole
enää kuitenkaan sel-
lainen myytti kuin
aikaisemmin. Lapset-
tomuus saattaa olla
oma, tietoinen  valinta
– tai pakon sanelema
kipeä kohtalo. Palin

toteaa, että yhä tänäkään päi-
vänä ei jokainen lapsi synny
toivottuna ja rakastettuna.

Nainen ei ole uhri
   Päivi Palin uskoo, että naisiin
kohdistuvaan väkivaltaan löytyisi
apua naisten itsetunnon kohot-
tamisella, samoin miesten. Hän
näkee, että ihmiset, jotka eivät
ole omalla paikallaan elämässä,
satuttavat ja tulevat satutetuiksi.
Asennekasvatuksella pitäisi opet-
taa, että uhri ei ole syyllinen,
vaan väkivallan tekijä.

   Naisten turvakodit antavat
naisille paikan olla turvassa
väkivallalta ja miehiin kohdistu-
valta pelolta. Niissä saa aikaa
pohtia omaa elämäntilannettan ja
tukea elämässä eteenpäin me-
noon. Kuitenkin moni nainen pa-
laa takaisin sietämättömään
elämään.

Nainen – äiti vai vaikuttaja
   Naiseuden merkitys on jokai-
sella naisella omanlaisensa, ehkä
erilainen kuin toisilla. Omassa
kultturissamme nainen on yhä se
hoivaaja, mutta toisaalta ei enää
tarvitse asettua tiettyyn muottiin.
Enää ei tarvitse olla sidoksissa
miehen statukseen. On myös oi-
keus elää yksin tai yhdessä. On
rikkaus valintojen suhteen.

   Päivi Palin huomauttaa, ettei
ole olemassa yhtä vastausta,
onko vain äiti vai onko vaikuttaja.
Voi olla molempia. Ja juuri äitinä
nainen on suuri vaikuttaja opet-
taessaan lapsilleen elämänar-
voja.

   On suuri ero, miten puhutaan
miehen roolista. Se on kulttuuri-
sidonnaista. Naiset ja miehet
katsovat aina eri tavalla maail-
maa. Näin tarvitaan molempia
sukupuolia. Päätöksenteossa voi
nykynainen myös tuoda oman
näkökulmansa.

   Usein sanotaan, että nainen on
se ”heikompi astia”. Palin näkee
asian toisin: juuri naiset huoleh-
tivat itsestään enemmän ja nais-
ten keski-ikä on korkeampi. Mm.
näillä mittapuilla mitattaessa
mies taitaakin olla se”heikompi
astia”, vaikka onkin fyysisesti
naista vahvempi.

Oman elämän valttikortit
   Päivi Palin näkee naisen
valttikortteina omassa elämäs-
sään sen, että on saanut kokea
hyvän ja rikkaan elämän. Aina on
voinut saada uuden mahdol-
lisuuden. Elämä ei ole ikäsidon-
nainen, vaan tärkeintä on oman
itsensä hyväksyminen.

   Naisen tulevaisuus on Päivi
Palinin mielestä tulevissa uusissa
sukupolvissa. Niissä polvissa,
jotka tulevat meidän jälkeemme.
Heillä on itsenäisempi tausta ja
tasapaino sukupuolirooleissa.
Nykyisin molemmat ovat jotenkin
hukassa. Tulevaisuudessa ei
tarvitse enää puhua, mikä on
naisen rooli, mikä miehen.

Laila Nielsen
Espoon Mielenterveysyhdistys
EMY ry

piirros: Risto Hannukka

Perspektiivi naiseen ja naiseuteen nyt ja
tulevaisuudessa
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Tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua toimistomaailman perustuotteista
innovatiivisin uutuuksiin.
Kysy meiltä käyttämiäsi tuotteita tai uutuuksia.

Kotimaista laatua tutkitusti markkinoiden edullisimpaan hintaan!

Timo Itkonen Innovaatiotuotteet
0400 884 784 Projekti/koulutus-tuotteet
timo.itkonen@everyman.fi Toimistotuotteet
Valuraudantie 12 Mainostuotteet
00700 Helsinki

Sovi tapaaminen yritykseesi tai tule tutustumaan tuotteisiin toimistollemme
(sovithan kuitenkin etukäteen).

Kiitämme seuraavia tahoja yhteistyöstä:



Avomielin yhteistyö

Espoon Mielenterveysyhdistys
Esbo Mentalhygieniska förening EMY ry

Tukiyhdistys Karvinen ry

Tukiyhdistys Majakka ry

Vantaan Mielenterveysyhdistys
Hyvät Tuulet ry

Kirkkonummen Seudun Mielenterveysyhdistys
Kisu ry


