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- lehti on Avomielin -yhdistysten eli 
neljän pääkaupunkiseudun mielen-
terveysyhdistyksen talkoovoimin 
tekemä lehti.  Tämän lehden tee-
mana on hyvä elämä.
Palaute lehdestä: 
riikka.koola@emy.fi

Sydämesi kallio. Ihollasi nukkuu hiekka.
Varistat. Kasvojesi uomat –
hymy viivyttelee. Poskipäittesi kummut.

Lähdet hitaasti menneisyydestä. Repaleisen kartan 
lehdille
on laskeutunut tuhat askelta. Tiet ovat etsittävä.

Maa kumisee. Puut ojentavat virttyneet oksat.

Kartastosi lepattaa kuin purje.
Meri pyyhkii jään –
ja majakoiden silmissä liu’ut  ohitse kartan.

Taivutat taskuusi. Kuu ui liian lähelle.

Mutta rohkein siipisulin astut kaarnalaivaan.

Majakoiden ohentuneet sormet ja
vilkkuvat silmät.

Aava on etäinen –
ja sen takana toinen ranta.
Tähtisumusta viittoilet.

Tänään ranta hidas ja tuuli puskee venettä.

Kun aika on täysi, saavut aavan yli.

Siellä puut pelottomat ja kaislikot.
Soutanut olet. Etsimäsi läsnä.
Autiorannalla viipyilee ilo.

Ilo tatuoidaan puhurin kepein sormin.
Nimeksesi nimitetään.

Hyvän maan hyvä kuningatar.
Niin mittaamaton onkaan hyvä elämä.
Hyvyyden pikarista malja.

Riemuun on tartuttava, juuri kun sen aika on.
Unohdus vie viistoon ja aurinko laulaa.

Runo ja kuva alla: Laila Nielsen

www.avomielin.fi

Hyvyyden pikarista malja
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Pääkirjoitus

Nykysuomen sanakirja listaa sivun verran merkityksiä ja esimerkkejä 
sanalle ”elämä”, esimerkiksi:

1) elämä biologisena ilmiönä, elintoiminta, elinkyky, elinvoima

2) yksilön elämä, elinaika, elinikä, elämänjuoksu, elämänkulku ja

3) kaikki ne ilmiöt, tapahtumat, joiden keskellä ihminen elää, elä-
mänilmiöt, elämänmeno; ihmistä ympäröivä todellisuus, olevaisuus

Tässä lehdessä vapaaehtoiset kirjoittajat ovat esitelleet osa-alueita 
joko omasta elämästään tai haastattelujen muodossa toisten elä-
mästä. Elämästä on myös kirjoitettu yleisemmällä tai yhteiskunnal-
lisella tasolla. Pohdinnassa on varsinkin ollut ihmisiä iän kaiken mie-
tityttänyt kysymys ”Miten elää hyvää elämää?”. Mielenkiintoisella 
tavalla monet kirjoittajista ja haastateltavista päätyvät joko suoraan 
tai rivien väleistä siihen johtopäätökseen, että ihminen tarvitsee 
muita ihmisiä elääkseen hyvää elämää. Humanistisen ihmiskäsityk-
sen mukaan yksittäisen ihmisen onnellisuus onkin sidoksissa muiden 
ihmisten  hyvinvointiin, ihmiset ovat yhteisöllisiä.

Yhteisöllisyydestä on kyse myös tämän lehden taustavaikuttajien 
toiminnassa: neljä pääkaupunkiseudun mielenterveysyhdistystä 
on jo yli kymmenen vuoden ajan järjestänyt yhteistä toimintaa, jos-
ta tämä lehti on yksi esimerkki. Tärkeimpänä yhdistävänä tekijänä 
kaikkien neljän yhdistyksen toiminnassa on halu tarjota aikaa ja tilaa 
ihmisten väliselle kohtaamiselle. Kuten muutkin Mielenterveyden 
keskusliiton noin 170:stä jäsenyhdistyksestä, mekin haluamme vai-
kuttaa siihen, että toimintaamme osallistuvien elämä olisi mahdolli-
simman hyvää sairaudesta huolimatta ja toivotamme kaikki tervetul-
leiksi mukaan toimintaan.

Elämää ei voi hallita, mutta pienilläkin valinnoilla voi meistä jokainen 
vaikuttaa oman elämänsä laatuun.

Aloita vaikka tästä:

älä jää tänään yksin kotiin - olet tervetullut mukaan toimintaan oma-
na itsenäsi, juuri sellaisena kuin olet.

Avomielin toimituskunnan ja taustayhdistysten puolesta,

Riikka Koola,
Espoon mielenterveys-

yhdistys Emy ry
riikka.koola@emy.fi

Elämästä
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Avomielin-yhdistysten vilkas vuosi

Koko yhteistyönsä ajan Avo-
mielin-yhdistykset ovat  jär-
jestäneet runsaasti yhteisiä 
tapahtumia, jotka on jäsenis-
tön  ja muiden yhdistyksen toi-
minnassa mukana olevien kes-
kuudessa otettu vastaan vuosi 
vuodelta yhä innostuneemmin. 
Jokaiseen tapahtumaan vali-
taan etukäteen vastuuyhdistys, 
mutta kaikki yhdistykset ovat 
mukana toteuttamassa tapah-
tumia.   

Tässä yhteydessä onkin hyvä 
kiittää kaikkia seuraavaksi esi-
teltyjen tapahtumien järjestäjiä, 
etenkin lukuisia vapaaehtoisia, 
joita ilman emme mitään näistä 
pystyisi järjestämään - lämpi-
mät kiitokset teistä jokaisel-
le!

Mielenterveysmessut 
Perinteisesti olemme yhdessä 
osallistuneet ja osallistumme 
myös tänä vuonna mielenter-
veysmessuille, missä yhdistyk-
sillä on yhteinen osasto. Lisäksi 
Avomielin-yhdistykset pitävät 
messuilla vaatenarikkaa ja saa-
vat narikkatuottojen avulla 
pientä helpotusta messuosas-
ton kuluihin.  

Marrasiltamat
Näitä marraskuun alussa pidet-
täviä naamiaishenkisiä, päih-
teettömiä iltamia on juhlittu jo 
useita vuosia.  Aiempina vuosi-
na juhlat on pidetty Pasilan Rau-
hanasemalla, mutta v.2012 ol-
tiin Pakilan VPK-talolla ja v.2013 

Tikkurilan Vernissassa. Osallis-
tujia on vuosittain 70 - 90 hlöä, 
suurin osa yhdistysten jäseniä ja 
kävijöitä. 

Ohjelma noudattelee yleensä 
tuttua mutta hyväksihavaittua 
”kaavaa”:  elävää musiikkia, ar-
pajaiset, bingoa, tanssia ja ka-
raokea. Sekä tietysti herkullisia 
noutopöydän antimia ja muka-
vaa yhdessäoloa. Naamiaispu-

ku ei ole pakollinen, mutta par-
haimmat puvut kyllä palkitaan. 

Keilaturnaus
Vantaalaiset isännöivät keila-
turnausta maaliskuussa Tikku-
rilassa.  Isäntäjoukkue Hyvät 
tuulet ry voitti turnauksen ja sai 
pokaalin itselleen seuraavaksi 
vuodeksi.

Hyvän Mielen Iltapäivä
Iltapäivä järjestetään Mielen-
terveyden keskusliiton Hyvän 

mielen viikon kunniaksi aina 
huhtikuussa. Paikkana on ollut 
Helsingin keskustassa Rataka-
dulla sijaitseva keskusliiton tila 
Hyvän mielen galleria.  Tämän 
vuoden iltapäivästä voit lukea 
jutun tämän lehden sivulta 11. 

Sinkkuilta galleriassa
Viime vuonna järjestimme 4 
erillistä sinkkuiltaa kussakin yh-
distyksessä, mutta tänä vuonna 

pidimme vain yhden illan 30.5.
MTKL:n Hyvän mielen gallerias-
sa. Paikalla oli n. 30 sinkkua, hie-
noja musiikkiesityksiä, pikadeit-
tausta ja salsaa. Kenties illasta 
seurasi muutama pariskunta-
kin...?

Kesäretki Tampereelle 
Täysi bussilastillinen matkaili-
joita Espoon Emystä ja Vantaan 
Hyvistä Tuulista osallistui kesä-
retkelle Tampereelle 26.6. Lisää 
retkestä tämän lehden keski-

aukeamalta. Mihinköhän ensi 
vuonna matkataan...? 

Onkiturnaus
Yli 20 kilpailijaa osallistui tu-
kiyhdistys Karvisen elokuussa 
järjestämään onkiturnaukseen 
Vanhankaupunginkoskella Hel-
singissä. Kalaa saatiin narratuk-
si noin kolme kiloa. Voittajaksi 
selviytyi Espoon Emy ry 1030 
gramman yhteistuloksella. 

Minigolfturnaus
Majakka ry järjesti golfkisan ja 
mukavan päivän toukokuussa 
Taivallahdessa. Isäntäjoukkue 
voitti jälleen kerran!

Biljarditurnaus
Tämän vuoden turnaus on tätä 
kirjoittaessa vasta tulossa: Emy 
ry järjestää biljarditurnauksen 
Espoon Kivenlahdessa ke 27.11., 
joten voittajan voit lukea ensi 
vuoden Avomielin -lehdestä.  

Edellä mainittujen tapahtumi-
en lisäksi yhdistysten luotta-
mushenkilöt eli hallitusten jä-
senet kokoontuvat pari kertaa 
vuodessa vapaamuotoiseen 
tapaamiseen ja ”Tukijat” eli yh-
distysten kuukausipalkkaiset 
työntekijä tapaavat toisiaan sa-
moin kerran pari vuodessa. 

Riikka Koola, 
Espoon mielenterveysyhdistys 

Emy ry

kuva: Salla Aatsinki
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Karvinen 15 vuotta

Perjantaina  24.05.2013 Tukiyh-
distys Karvinen täytti 15 vuotta. 
Näihin vuosiin mahtuu monia 
erilaisia toiminnan kokeiluja  
sekä monenlaista tapahtumaa. 
Onnistumisia ja epäonnistumi-
sia. Osaamista ja osaamatto-
muutta.  Juhla pidettiin omis-
sa tiloissa Malminraitti 19:ssä. 
Ovet avattiin kello 13.00, jolloin 
yhdistyksen johto otti vastaan 
onnitteluja yhteistyökumppa-
neilta ja jäsenistöltä. Jäseniä oli 
paikalla runsaasti ennakkoon 
ilmoittautuneita, 80 henkilöä 
sekä yhteistyökumppaneita, 
noin  20 toimijaa edustettuna. 
Juhlat oli päätetty järjestää 

omin voimin mahdollisimman 
laajasti ja ostaa vain välttämä-
tön.  Olimme saaneet lahjoi-
tuksena rahat uuden pianon 
ostoon ja olimme hankkineet 
sen. Nyt  oli hyvä tilaisuus saa-
da soitin ”vihityksi” käyttöön. 
Myös osa keittiötä on uudistet-
tu ja ulospäin näkyvänä merkit-
tävänä muutoksena on keittiön 
tarjoilutiskin käyttökorkeuden 

muuttaminen aikuistasolle. 
Tervetulotoivotuspuheessaan 
puheenjohtaja korosti pehmei-
den arvojen merkitystä ja itsek-
kyydestä luopumisen mahdolli-
suutta. Kaikki toiminta perustuu 
vapaaehtoistyölle. Tästä yhdis-
tyksen tulee pitää kiinni. Toki 
yhdistys saa avustusta RAY:ltä 
toiminnan ohjaajan palkkaan 
(yleisavustus)  ja toimitiloihin 
Helsingin kaupungilta. Myös 
pienempiä summia tulee yksit-
täisiltä toimijoilta. Jäsenmaksut 
eivät kata kuin murto-osan toi-
minnan kustannuksista. 

Vain vapaaehtoistyö mahdollis-
taa nykyisen laajuisen toimin-
nan. Eihän ihminen ole olemas-
sa taloutta varten vaan talous 
on ihmistä varten. Jokainen 
ihminen on arvokas juuri sel-
laisena kun hän on. Hänellä on 
ihmisarvo ja kyky ja halu elää 
itselleen, omista lähtökohdista 
lähtevää elämää. Näitä arvoja 
Karvinen tukee jäsenten itsen-
sä määrittelemällä tavalla. Eli 
lähtökohdat ja toiminnan tavat 
ovat jäsenlähtöisiä. Toimintaa 
arvioidaan vuosittain tehtävällä 
jäsenkyselyllä sekä aloitelaatik-
ko on jatkuvassa käytössä. 

Juhlassa palkittiin kolme Karvi-
sen aktiivijäsentä keskusliiton  
kunniamerkillä. Merkit saivat 
Tuula Vuorinen, Eero Aalto ja 
Ritva Kemppainen. Yläkuvassa 
henkilöt ovat vasemmalta oike-
alle tässä järjestyksessä. Juhlan 
ohjelmasta vastasivat Karvisen 
jäsenet. Mieskuoro ja pianon 
soitto, yksinlaulu ja tilaisuutta 
varten tehty runo täyttivät oh-
jelmaosuuden. Pianon soitosta 
vastasivat Tiina ja Samuli.

Seppo Hölttä
Tukiyhdistys Karvinen ry, pj.

Juhlaosanottajia
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1.  Ystävät.

2.  Kyllä.

3.  Pääsen liikkeelle, näkee kavereita.
Eija 46 v. Karvisesta

1. Jääkaapissa ruokaa, hyvä mieli, ystävällisiä ih-
misiä lähellä sekä aktiivisuus; itse olen tehnyt 
vapaaehtoistyötä.
2. Kyllä nykyään, kun on kolme lasta, he tuovat 
hyvän elämän ja on ihanaa olla isänä.
3. Esimerkiksi tullessani Karviseen, avatessani 
ulko-oven, sisälle tullessani koen hyvän mielen 
sisälläni. Lämmin tunnelma.

Harri 65 v. Karvisesta

1. Terveys, ystävät ja harrastukset.

2. Kyllä.

3. Harrastuksia ja seuraa.
Veikko 72 v. Karvisesta

1. Siihen kuuluu henkinen ja fyysinen hyvin-
vointi. Ympäristön hyväksyntä.

2. Osittain.

3. Tukiyhdistyksissä käyminen piristää.
Pekka 61 v. Karvisesta

1. Harrastukset ja ryhmät.

2. Parempaa kuin ennen.

3. Vapaaehtoisuus ja tuki ongelmiin.
Channa 49 v. Karvisesta

Mini-gallup Hyvästä elämästä

1. Riittävästi rahaa, riittävästi terveyttä ja hyvät 
elämäntavat.

2. En koe vielä, mutta parempaan päin ollaan 
menossa.

3. Jokainen Karvisessa käynti nostattaa pikkui-
sen mielialaa ylöspäin.

Raimo 66 v. Karvisesta

1. Kissan kanssa oleminen, luonnossa käveleminen.
2. Koen.
3. Minulla on henkilökohtainen avustaja , joka auttaa minua.

Aimo 69 v. Karvisesta

1. Ystävät, liikunta.
2. Kyllä, olen kuntoutunut pahan romahduksen jälkeen hyvin.
3. Olen saanut paljon tukea.

Merja 55 v. Karvisesta

Kysymykset:
    1. Mitä sinun mielestäsi kuuluu ”hyvään elämään”?
    2. Koetko itse eläväsi hyvää elämää?
    3. Millaista tukea saat tai voisit saada mielenterveysyhdistyksiltä hyvään elämään?

1. Tasapaino yksilön ja maailman välillä. Että voi 
luottaa tulevaisuuteen ja nykyhetkeen ilman 
pelkoa,  ollen samalla kyllin vahva reagoimaan 
ja ratkaisemaan elämän yllättäviä käänteitä. 
Jokainen tarvitsee muita ihmisiä.
2. Joskus askel kohti ”normaalia” tulee kuin 
itsestään. Joskus taas tekee mieli luovuttaa. 
Vaikean askeleen ottamisen jälkeen helpottaa 
aina.
3. Turvattomuudentunteen lievittäminen ja 
jatkuvuuden/”elämä voittaa” tunteen lisääminen. 
Aurinkoa ja toivoa ja itsensä ilmaisemista mm. taiteen ja musiikin 
avulla.

Meidi 27 v. Emystä

1. Oma koti, josta pystyy huolehtimaan, ystäviä 
ja läheisiä, harrastuksia ja toimintaa.

2.  Melko hyvää, olisi parannettavaa.

3. Yhteistä toimintaa ja ystäviä kuten on ollut-
kin tähän asti.

Lassi 39 v. Emystä

1. Rehellisyys, avoimuus, toisten kunnioittaminen, ystävällisyys.
2. Kyllä.
3. Esim tukea vertaisryhmistä.

Nina 44 v. Karvisesta1. Terveys, raha ja perhe.
2. Kyllä
3. Mulla oli aikaisemmin paljon stressiä, MieliHyvä-ryhmä auttaa 
minua paljon.

Zainab 48 v., Asukastalo Kylämajasta

1. Terveys, opiskelu
2. En
3. MieliHyvä-ryhmän kautta mä vähennän mun stressiä.

Kholoud 22 v., Kylämajasta
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3. Millaista tukea saat tai voisit saada mielenterveysyhdistyk-
siltä hyvään elämään?
-  Työelämään siirtymisessä, kun vaatimukset ovat kovat.
-  Vertaistukea ja apua lapseni hoitamisessa.
-  Vertaistuki ja toiminnallinen terapia, hyvä ruoka, avohoidossa olo 
    mahdollisuus.
-  Majakka on edistänyt terveyttä, koska ystävyyssuhteet ja 
   mahdollisuus tavata ihmisiä edistänyt psyykkistä terveyttä. 
   Kun olen itseni varassa, on Majakka ry ollut turva ja tuki.

Majakka ry:n vertaistukiryhmäläiset

1. Saa olla mahdollisimman terve tai ellei, saa 
kunnon apua lääkäristä. Jos ei ole puolisoa niin 

joku kumppani olisi hyvä ja jos ei sitäkään niin 
ainakin ihmissuhteita tuttaviin. Tulee talou-
dellisesti kohtalaisen hyvin toimeen. On mah-
dollisimman paljon virikkeitä ja jaksaa toteut-
taa kiinnostuksen kohteita.

2. Vaihtelee, joskus paremmin, joskus huo-
nommin.

3. On paikka missä saa tehdä itseä kiinnostavia 
asioita esim. Emyn talkoot sekä tavata muita.

      Maarit 59 v., Emystä

1. Terveys, ystävät, perhe ja taloudellisesti vakaa tilanne.
2. En toisin
3. Päiviin tekemistä, apua arjen ongelmiin, vertaistukea. Kotiin olisi 
kiva saada kotihoitoapua.

”Äitee ” 30 v., Kylämajasta

Mikä mahtava Hyvän mielen 
iltapäivä. Olin todella kahden 
vaiheilla, lähdenkö/jaksanko 
lähteä. Alkuviikon sairastelu oli 
vienyt voimia. Onneksi lähdin 
vaikkakin ihan viime tipasssa.  
Meriemyssä tapasin mukavan, 
nuoren ”seuralaiseni” - Ekin. 
Matka meni sujuvasti ja kerke-
simme just’just kahdeksi pai-
kalle. (Opin että 10:n ratikka 
on paras, pysäkki on lähinnä 
Mielenterveyden keskusliiton 
Hyvän mielen galleriaa, Rata-
katu 9).  Oli mukava olla ker-
rankin vain ns. vieraana, eikä 
tiskin takana. Sain seurata koko 
ohjelman ihan rauhassa. Ola-
vi Sydänmaanlakan, MTKL:n 
uuden pomon, avajaispuheen 
aikana maistelin tarjolla ollut-
ta simaa ja hedelmäsalaattia, 
molemmat hyviä. Samoin puhe.   
 
Karvisen porukka oli keksinyt 
pienen seuraleikin, joka olikin 
liikuntatuokio. 3 askelta oike-
alle, kumarrus, 3 vasemmalle 
kumarrus, 3 oikeallekin ja niia-

us jne. Sitten tuli lisäksi naa-
purin käsillä koskettelu, aina 
vaan nopeammassa tahdissa, 
kunnes porukka oli ihan se-
kaisin missä mennään ja purs-
kahti hillittömään nauruun.  
 
Seuraavaksi juontaja ja Emyn 
Tiina metsästivät pääesiintyjiä 
Duo Primaa ja Meiju Suvas-
ta. Sillä välin Mika soitti pia-
noa todella hienosti. Kun Meiju 
sitten (pienen myöhästymisen 
takia) ilmestyi lavalle ”poikien-
sa” kanssa, taputuksista ei 
meinannut tulla loppua. Meiju 
on Vantaan Hyvät tuulet ry:n 
kummi, vähän tuli kade tunne, 
koska hän myös käy siellä eikä 
ole vain nimi jossain listassa.  
 
Meiju otti yleisönsä heti ihan 
mahtavalla tavalla, hän todel-
la huomioi yleisönsä ja otti 
mukaan huumorilla, flirtillä ja 
kappaleillaan, jotka oli todella 
miettinyt etukäteen yleisölle 
sopiviksi. Jokaisen kappaleen 
jälkeen tuli mahtavat aploo-

dit. Loppupuolella rohkeim-
mat menivät tanssimaan, Mika 
ekana. Lopuksi hän uskalsi ha-
kea jopa minuakin. Tanssi oli 
mukava lisä iltapäivään, sillä 
tunsin itseni kevyeksi ja sula-
vaksi, vaikka enää sitä niin ole-
kaan, mutta Mika vei hyvin.  
 
Meijun lopetettua laulamisen, 
hän alkoi jakaa nimikirjoituksi-
aan kortteihin jossa oli hänen 
kuvansa. — Mitä kaikkea ihmi-
set todella pyysivätkin häntä 
kirjoittamaan, muutakin kuin 
nimensä, hän hymyillen ja vä-
symystä tai närkästystä näyt-
tämättä jatkoi hymyillen ja 
mukavia jutellen. Sinä aikana 
Kalle Junnilla, toinen duosta, 
aloitteli musiikkipuolta, lau-
loi. Mikä ihana mahtava ääni ja 
ihania kappaleita. Siis ainakin 
meidän vähän varttuneempi-
en mielestä. Mutta kyllä nuo-
retkin tanssivat ja jammailivat.  
 
Kahvi ja munkit kaiken lo-
puksi tekivät kummasti 

kauppansa, mutta riittivät, 
vaikka olikin ennätyspaljon po-
rukkaa. Alun ohjelmasta muu-
ten unohtui duo joka laulatti 
ja yhteislaulu raikui iloisesti.  
 
En uskonut olevani loppuun 
asti, mutta niin siinä vain kävi. 
Kivana lisäbonuksena oli tuttu-
jen tapaaminen ja kuulumisten 
vaihtaminen. Camilla oli hehke-
än oloisena vappunaamaripa-
jassa, mikä oli mukava yllätys.  
 
Takaisin tullessa ratikka ja bussi 
tulivat kuin tilauksesta, eli ko-
timatkakin oli vielä iltapäivän 
päätteeksi mukava, ei odotusta,  
ei juoksemista. Mikä mahtava 
päivä! Kannatti todella lähteä. 
Se piristi ihan kummasti tätä 
omaa harmaata arkea. Suositte-
len kaikille muistettavaksi ensi 
vuodeksi!

Eija N. 
Espoon mielenterveysyhdistys 

Emy ry

Hyvän mielen iltapäivä 24.4.2013 Ratakadulla

1. Mitä on hyvä elämä?
Sitä, että voi elää täysipainoista elämää, on 

mielekästä työtä tehtävänä ja on asunto, paik-
ka missä levätä ja ladata akkuja. Ystävät ovat 
myös erittäin tärkeitä; voi vaihtaa mielipiteitä, 
keskustella asioista. 

2. Hyvään elämään kuuluvat myös ylä- ja ala-
mäet. Sellainen elämä ei tyydytä ketään, jossa 

on pelkkää ylä- tai alamäkeä. Elämässä pitää olla 
vaihtelua -  iloineen ja suruineen.

Tiedämme kolmannen maailman kurjuuden ja nälänhädän. Tulva-
vedet ovat tuhonneet kodit ja tavarat, ystäviä ja naapureita on 
ehkä hukkunut. Meillä on kaikki hyvin; ei ole tulvia, jotka veisivät 
talot ja tavarat, ei ole hirmumyrskyjä, on ruokaa, asunnot, voimme 
ostaa vaatteita yms. 

Olen sitä mieltä, että jos ei ymmärrä eikä hyväksy puutteenalaisia 
ihmisiä, ei ymmärrä mitään. Elämä on köyhää.

Matilda Lauhatuulesta
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Hyvien Tuulien ja EMY:n kesäretki Tampereelle Pyynikin kesäteatteriin ke 26.6.2013 
”Kuuma kesä -85” musikaali

Aamu alkoi mukavan ”viileänä”, mutta hellettä oli ennustettu. 25 iloista lau-
hatuulelaista odotti Karin ohjaaman linja-auton saapumista vähän ennen 

klo 8.30 pysäkille. Iloinen puheensorina täytti hetkessä auton. Lähdim-
me. Myöhätuulelaiset haettiin pysäkiltä, sitten EMYläiset. Auto oli täyn-

nä, kun kaikki oli haettu. Lähdimme Mansea eli Tamperetta kohti.

Iloinen jutustelu ja maisemien katselu alkoi. Taakse jäivät kerrostalot 
ja kiire. Vehreys ja avarammat maisemat lisääntyivät. Olimme pian 
”maalaismaisemassa”. Vantaan Riikka kertoi mikrofonilla tulevasta 
ohjelmasta. Meidän oli määrä olla Pyynikillä klo 12.30. Siellä odotti 
tutustuminen kesäteatteriin ja ruokailu ennen musikaalin alkua”. 

Matka jatkui. Lopulta saavuimme tärkeään risteyk-
seen, josta joko jatketaan Tampereelle tai… 
Kyllä Kari tiesi. Sitten tulikin ”ongelma”, 

kun piti löytää oikea katu Pyynikille. 
Kiertelimme. Oltiin retkellä, vaik-

ka meillä alkoikin olla kiire syö-
mään. Löytyihän se kesäteat-

teri, kun olimme ajaneet vähän 
”sightseeingiä”. Meitä oli veitik-

kamainen miesopas vastassa. Hän 
osoittautui muutenkin hauskaksi hepuksi. 

Menimme teatterin ”pihaan” ja istuuduim-
me alimmille penkkiriveille. Opas kertoi 
Pyynikin kesäteatterin historiasta  ja nyky-
hetkestä.

Esittelyn päätyttyä siirryimme lounaalle. Riista-
kiusaus, salaatit ja kahvi olivat erittäin hyviä ja kahvi 
kuumaa. Palvelu oli tosi hyvää, sitä kuuluisaa ”hämäläis-
tä vieraanvaraisuutta”.   Sitten ilmoitettiin, että näytäntö al-
kaa hetkisen kuluttua.

TARINA MENEE NÄIN:
”Koulut ovat päättyneet. Lokomon duunari Tommi Turmiola kohtaa Pyynikin kesäi-
sessä yössä vaalean kaunottaren Karoliinan, lempi leiskahtaa, ja mikään ei ole enää 
ennallaan. Tommin tietämättä Karoliina on pysähtynyt vain hetkeksi Tampereelle jat-
kaakseen kesäreissuaan poikaystävänsä Reksun bändin keikkabussissa, pieniä rock-
festivaaleja kiertäen. Palavasti rakastunut Tommi lähtee reppumatkaaja Pasi “Sher-
pa” Mäkisen kanssa jäljittämään Karoliinaa uskollisella sadan ampeerin Datsunillaan. 
Samalla kun maailma valmistautuu Live Aid – megakonserttiin, seuraa hullunhauska 
takaa-ajo kesäisessä Suomessa, kun Tommi yrittää uusine ystävineen pelastaa Karo-
liinan enemmän ja enemmän lahkojohtajan piirteitä saavan Reksun kynsistä. Reksun 
loputon kunnianhimo uhkaa aiheuttaa kansainväliset mitat täyttävän skandaalin, kun 
rock´n rollin supertähti Rennie “Salvequick” Johnson saapuu suomalaissukuisen vai-
monsa Laylan kanssa Suomen-visiitille. Siviilivaatteet päälleen vaihtanut ja omasta
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Hyvien Tuulien ja EMY:n kesäretki Tampereelle Pyynikin kesäteatteriin ke 26.6.2013 
”Kuuma kesä -85” musikaali

elementistään pois joutunut komisario Peppone yrittää soluttautua festivaalikansan 
keskuuteen, koska hämäräperäisellä levypomo Lester Kinnusella on kyseenalaisia yh-
teyksiä itärajan taakse. Eikä Suomen asemaa puolueettomana maana saa kylmän so-
dan vuosikymmenellä uhata mikkään, ei edes hänen oma poikansa Mauno, joka isältään 
tietämättä on vaihtanut kesätyöpaikan kitaransoittoon. Kuuma kesä ´85 – musiikkiko-
mediassa kuullaan Eppu Normaalin, Juicen ja Popedan kappaleita ja siinä irvaillaan 
rakkaudella 80-luvun musiikkimaailman erilaisille ilmiöille.” Musikaali oli nostalginen, 
sanailu mainiota ja juoni hauska. Tuttujen iskelmien muunnellut sanoitukset sopivat 
mainiosti, olivat iskeviä ja laittoivat hyräilemään mukana. Sitähän se vuosi 1985 oli, 
festarikesä. 

Esityksen päätyttyä näyttelijöille aplodeerattiin moneen kertaan, ja sitten pa-
luu linja-autolle. Matka Espooseen ja Vantaalle alkoi.  Riikka kertoi lop-

pumatkan ohjelman. Matka taittui rauhallisessa illassa. Tauko-
paikalla kahvi ja jäätelö tekivät kauppansa. 

Kesä ja maisema olivat kuin morsian. Kerrostaloja, 
olimme palaamassa ”ruuhka-Suomeen”. Maalaismai-

semat jäivät.  Ensin Espooseen, sitten Vantaalle. 
Kirjoittajan mieleen jäi Tampereen-kaiho.

Matka oli antoisa ja rentouttava. Ruoka oli hyvää, 
musikaali mielenkiintoinen ja näyttelijät hyvä-
äänisiä. Kiitämme Emyä ja Hyviä Tuulia sekä kul-

jettaja-Karia, Vantaan Riikkaa ja Emyn Tiinaa jotka 
tekivät musikaalimatkan mahdolliseksi. 

Marja-Leena Satonen
Vantaan Hyvät Tuulet ry

Kuvat: Marita Soukka

Lauhatuuli = Vantaan mielenterveysyhdistys Hy-
vät tuulet ry:n kohtaamispaikka Hiekkaharjussa
Myöhätuuli = Vantaan mielenterveysyhdistys 
Hyvät tuulet ry:n kohtaamispaikka  Pähkinärin-
teessä
Emy = Espoon mielenterveysyhdistys Emy ry
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Oli sunnuntai 28.4.,  kun lähdim-
me viettämään  Solaris Lomien/ 
Kelan myöntämää vertaistukilo-
maa Karjalohjan Päiväkumpuun. 
Meitä oli 23 iloista ja ehkä hie-
man jännittynyttäkin lomalaista 
Vantaan Hyvät tuulet ry:stä. 

Perillä saimme huoneet, kuka 
järvimaisemalla,  kuka ilman. 
Järvi oli jäässä.  Samana iltana 
Päiväkummun ohjaaja Susan-
na otti meidät ”huostaansa”. 
Susanna oli pirteä, energinen 
ja iloinen ja esitteli meille kyl-
pylän tilat, mm. kylpyläosaston 
saunoineen, aurinkohuoneen, 
kuntosalin ja luentosalin, jossa 
osallistuimme “tullaan tutuiksi” 
-ohjelmaan. Saimme viikko-oh-
jelman, joka käytiin tarkasti läpi. 
Ohjaaja painotti, että kaikki on 
meille jokaiselle täysin vapaa-
ehtoista. Saa liikkua vapaasti, 
ottaa osaa vain niihin ohjelmiin, 
joihin haluaa. Päiväruokailum-
me sisältää aamiaisen, lounaan 
lisukkeineen, iltapäivällä keiton 
salaatteineen, ei pääruokaa. Il-
tapalaa ei ole. 

Tämän jälkeen osa meistä meni 
katsomaan elokuvaa ”Postia 
pappi Jaakobille”, ja osa lähti  
rantaan katsomaan, miltä siellä 
näyttää. Lohjanjärvi oli jäässä, 
vain rannassa oli sulaa. Avanto-
uintiakin vielä mainostettiin.  

Maanantain 29.4. ohjelmassa 
oli paljon jokaiselle sopivaa lii-
kuntaa. Ennen muuta rentoutus 
olisi ollut kaikille tarpeellinen - 
siinä mieli rentoutuu ja jännityk-
set laukeavat. Maataan lattialla 
alustalla, pää matalalla tyynyllä, 
nilkkojen alla tyynyt, mahdolli-
sesti peitto päällä. CD:ltä tulee 
ohjelma ja sitten ”otetaan ren-
nosti”. 

Tiistaina 30.4. ohjelmassa oli-
vat  allas- ja keppijumppa, jotka 
tuntuivat hyvälle ja niissä koko 
keho sai liikuntaa. Huimaukses-
ta kärsii moni ja tietoisku toi sii-
hen lisätietoa. Hyviä ja jokaisen 
arkeen sopivia aiheita. Jokainen 
varmasti löysi omansa, jos vain 

halusi. ”Ryhmän omaa aikaa” ai-
kaistettiin, koska se oli tunnin 
verran samaan aikaan kuin ra-
vintolan iltaohjelma. Illan päät-
teeksi oli vappuaaton tanssit 
ravintolassa; Nalle Lehtonen, 
Antti Toivola & Tulinen trum-
petti.

”Ryhmän oma aika” käsitti väit-
tämiä, joita esitti yhdistyksem-
me toiminnanohjaaja Helena. 
Vastauksina joko ”Kyllä” tai ”Ei”. 
Väittämistä valitsi jokainen ”K” 
tai ”E” sen mukaan, kumpi par-
haiten kuvasi omaa käsitystä 
väittämästä. Keskustelu oli tosi 
vilkasta ja äänekästä, kritiikkiä-
kin tuli ja kovaa sellaista. Yllät-
tävän paljon oli samaa mieltä 
väittämistä olevia mietteitä.  

Keskiviikko 1.5., vapunpäivä 
valkeni selkeänä ja kauniina. 
Lohjanjärvi oli jäistä vapaa. Se 
oli hieno näky. Jäät olivat muis-
to vain - vesi virtasi vapaana 
mutta kylmänä. 

Ohjelmassa ollut aivojumppalu-
ento oli mielenkiintoinen. Su-
sanna kertoi mitä kaikkea voi 
pitää aivojumppana ja tietoa 
riitti. Yllättävää, että niin moni 
tavallinenkin liike on aivojump-
paa. Sanaristikoiden ja sudokun 
kuuluminen aivojumppaan ei yl-
lättänyt, mutta monien pienien 
liikkeiden kuten virkkaamisen 
ja kutomisen kuuluminen aivo-
jumppaan yllätti. Myös monet 
voimisteluliikkeet, leikit (sana-
leikit), ovat aivojumppaa. Esim. 
“Laiva on lastattu” ja arvauslei-
kit. Aivoja pitää kovasti käyttää, 
jotta niillä on työtä. Jos ei ole 
työtä, ne laiskistuvat. 

Vappulounas oli mainio ja sitä 
oli riittävästi. Lohjan kamari-
kuoro lauloi ja me kuuntelimme. 
Ensimmäisenä oli “Kesäpäivä 
Kangasalla”. Kaikille tuttu laulu, 
itsekin lauloin mukana Merjan 
kanssa. 

Myöhemmin paistettiin Lohjan-
järven rannalla katoksessa “tik-
kupullaa” Susannan opastuk-

sella. Susanna huolehti tulesta 
ja hänellä oli ämpärillinen tai-
kinaa. Siitä hän pyöritti sormin 
pitkiä pötköjä, kiersi tikkujen 
päähän, ne paistettiin ja syötiin. 
Jokaiselle oli oma pullavarras 
tai kaksi. Hyvää oli!

Lepoa ruokailun jälkeen ja sitten 
“oman ryhmän aika”. Meillä oli 
oikein hauskaa. Helena oli mes-
tarina. Oli fiktiivinen tilanne, 
jossa yhdistyksellä oli käytössä 
rahaa rajattomasti ja saimme 
suunnitella, minkälainen yhdis-
tys olisi vuonna 2025. Jakau-
duimme kahteen ryhmään - kir-
jureina kirjoittaja ja Sipe. Aikaa 
meillä oli 25 minuuttia.  Alku oli 
tässäkin tapauksessa hankalaa, 
“mitä me nyt keksitään”, “raja-
ton määrä rahaa?”, mutta lopul-
ta hienoja ideoita tuli paperille 
helposti. Mm. uudet upeat ja 
ajanmukaiset tilat (omakotitalo 
puutarhoineen), jatkuva kirppu-
tori, vakituiset kokit ja apukokit 
kumpaankin paikkaan, nuorisol-
le tarkoitettua toimintaa - paja, 
jossa kuntoutujat voivat toteut-
taa itseään esim. korjaamalla 
autoja, mopoja. Tästä ryhmän 
ajasta jäi hupaisa olo. Mietin, 
jospa tämä onkin enne ja saam-
me uudet tilat, kun on niin haus-
kasti sitä leikitty. Olemme mo-
nenkirjavaa joukkoa! 

Torstaina 2.5. ohjelmassa vä-
hän liikuntaa, kirkollista tietoa 
ja kulttuuria elokuvan merkeis-
sä. Aamu avautui kauniina. Yöllä 
oli ollut pakkasta. Veikko kertoi 
tuulilasin olleen jäässä. Niin se 
vaan ilma muuttui. Maanantai-
iltana oli myrsky, tuuli ja satoi 
ihan hurjasti ja viime yönä pak-
kasta. Tällaista se kevät on näil-
lä leveysasteilla. Mutta ei se 
meitä haitannut. Tulisi varmasti 
mukava ja aurinkoinen päivä.

Tietoiskun “liikunnasta ja terve-
ydestä” piti Susanna. Sali oli ai-
van täynnä, tarvittiin lisätuoleja. 
Meidän ryhmämme oli jälleen 
vajavainen, mutta saimme tär-
keää tietoa aiheesta. Jokaisella 
luennolla on tullut tutuistakin 

aiheista uutta tietoa. Liikunta 
on erittäin tärkeää JOKAISELLE. 
Kilot eivät karise pelkällä ruoka-
tottumusten muutoksella. Lii-
kuntaa pitäisi olla vähintään 3 x 
vko à 30 min.   

Iltapäivällä olimme Karjalohjan 
kirkolla, jossa meille esiteltiin 
“Lasi- ja kivikirkko”. Karjaloh-
jan kivikirkko valmistui vuonna 
1860. Kirkko on harmaakivinen 
päätytornillinen pitkäkirkko. 
Kirkko oli käytössä 110 vuotta. 
Kirkko paloi salamaniskusta 21. 
syyskuuta 1970, jäljelle jäivät 
pelkät seinät. Kirkon viereen 
rakennettiin vuonna 1977 ”lasi-
kirkkona” tunnettu rakennus. 

Kirkkoreissun jälkeen oli ”ryh-
män oma aika”, jossa keskustel-
tiin, miten loma on mennyt. He-
lena kertoi asiaa venyttelystä ja 
rentoutuksesta. Illalla oli eloku-
va ”Matkalla pohjoiseen”, tähti-
nään Vesa-Matti Loiri ja Samuli 
Edelman. 

Perjantai 3.5., kotiinlähtöpäi-
vä. Aurinko paistoi. Annoimme 
lomapalautteen Helenalle. Arki 
alkaa ja ruoat on tehtävä itse. 
Linja-auto saapui, nousimme sii-
hen ja ”heilutimme” Päiväkum-
mulle. 

Tie kulki järvenrantaa mones-
sa kohtaa, voimme ihailla vie-
lä Lohjanjärveä, sen rantoja ja 
kauniita taloja. Tuli ihan lapsuus 
mieleen, kun näki todella van-
hoja rakennuksia, pinta-aitaa ja 
aitoa  maalaismaisemaa. Hie-
noa eteläsuomalaista maise-
maa. Upeaa. Ajoimme Veikkolan 
kautta ties mitä teitä ja katuja 
ja sitten Turuntietä. Maisemat 
eivät enää olleet niin kauniita. 
Korkeita kerrostaloja… ruuhka-
Suomea. Lomamatka päättyi 
linja-autoasemalle Kamppiin. 
Siitä lähdettiin kukin omaan 
suuntaansa. Enää olivat vain 
muistot lomasta, ihan mukavat 
muistot. 

Seuraavaa lomaa odotellessa
Marja-Leena Satonen, 

Vantaan Hyvät tuulet ry

Vertaistukilomalta iloa ja piristystä arkeen
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Hyvää elämää
Mielenterveyskuntoutujien 
syrjäytyminen yhteiskunnas-
ta pitäisi estää. Kuntoutujien 
mahdollinen työkyvyttömyys 
ja leimautuminen, pysyvästi 
sairaseläkkeelle jääminen ei 
saisi olla ainoa vaihtoehto mie-
leltään sairaille. Vaikka pyrkisi 
ammattikorkeakouluun, esim.
tradenomiksi, sairasta ei välttä-
mättä otetakaan kouluun sisäl-
le. Joissakin harrastuspaikoissa,  
esimerkiksi kuorossa, voi käydä 
niin, että mieleltään sairasta ei 
huolita mukaan.

Mielenterveyskuntoutujat pää-
tyvät mielenterveysyhdistyk-
siin, jossa vertaistuki ja sosiaali-
nen vuorovaikutus, sekä tietysti 
mahdollisuus tehdä työtä mm. 
kerhojen ohjaamista, voivat 
edistää työelämään pääsemis-
tä.

Työmarkkinoilla esim. masen-
nusta potevaa ei aina pidetä 
tarpeeksi hyväkuntoisena suo-
riutumaan työtehtävistä. Työn-
antaja saattaa olettaa, että työ-
suhde katkeaa, jos psyykkisiä 
oireita tulee, kuntoutuja ehkä 
väsyy, ei jaksa tulla töihin, ja 
työnantajalle tulee lisäkustan-

nuksia poissaolojen takia.

Mielenterveyskuntoutujien syr-
jäytymistä pitäisi ehkäistä  ajois-
sa, kun ihminen on vielä nuori. 
Pitäisi olla muitakin kuntou-
tusmuotoja kuin vain lääkitys 
ja osastohoito, tai päiväsai-
raala. Pitäisi olla mahdollisuus 
työelämään valmentavaan kun-
toutukseen jo nuorena. Kuntou-
tussäätiön Elämänlaatukurssit, 
Mielenterveyden keskusliiton 
kurssit, Mieli töihin -projekti, 
Seesam, Klubitalo sekä oppilai-
tokset, jotka on suunnattu mie-
lenterveyskuntoutujille ovat 
tärkeitä. 

Talouskriisi iskee erityisen ko-
vaa juuri mielenterveyspotilai-
siin. Aineelliset tekijät ja talou-
delliset ongelmat vaikuttavat 
yhteiskunnalliseen asemaan, 
joka muodostuu koulutuksesta, 
työllistymismahdollisuuksista ja  
urasta.  Sosiaaliset syyt, huonot 
fyysiset, psyykkiset ja sosiaali-
set olosuhteet kuormittavat yk-
silöä, ja heikentävät psyykkistä 
toimintakykyä. Mielenterveys-
kuntoutujien köyhtyminen on 
ehkäistävissä sosiaalipoliitti-
sin keinoin takaamalla perus-

toimeentulo kaikille. Kansan-
eläke, sairaseläke, takuueläke ja 
asumistuki, sekä mahdollisuus 
ansaita osa-aikatyöstä eläkkeen 
lisäksi olisivat mielenterveys-
kuntoutujille tärkeitä. Työttö-
myys lisää oireilua ja psyykkiset 
ongelmat voivat toisaalta kas-
vattaa työttömyysriskiä.

Mielenterveyskuntoutujilla voi 
puhjeta fyysisiäkin sairauksia 
kuten verenpaineen kohoamis-
ta.  Psyykenlääkkeitten käyttä-
jillä tarkkaillaan sydämen ter-
veyttä, maksan ja munuaisten 
terveyttä, vuosittaisissa veriko-
keissa otetaan esimerkiksi kilpi-
rauhasen arvot.

Joillakin mielenterveyskuntou-
tujilla voi olla ärtynyt paksu-
suoli ja hidas aineenvaihdunta. 
Joillekin voi puhjeta 2-tyypin eli 
aikuisiän diabetes. Lihominen 
voi altistaa sairauksille. Nivelrik-
ko, sappikivet ja selkäkivut voi-
vat olla harmina.

Itselläni oli nuorena psyykki-
sistä vaikeuksista huolimatta 
mahdollisuus opiskella. 26-vuo-
tiaana odotin vauvaa ja silti ras-
kaana ollessa ahkerasti opiske-

lin. Kun poikani oli pieni, vein 
joka päivä lapseni tarhaan ja 
sitten menin kouluun. Poikani 
on nyt 13-vuotias. Rakas lapse-
nin on ollut minun elämässäni 
eheyttävä tekijä. Lapseni on 
tuonut minulle hyvää mieltä ja 
voimavaroja.

Monet mieleltään sairaat voi-
vat olla oikein hyviä vanhempia, 
helliä, kunnioittavia ja osaavat 
laittaa rajoja lapselle. Jos ei 
selviydy lapsen kanssa yksin tai 
väsyttää hoitaa lasta,  voi apua 
pyytää omalta sosiaalityönteki-
jältä tai lastensuojelusta. Myös 
monista järjestöistä saa tukea, 
esim. MLL:stä  ja Pienperheyh-
distyksestä. 

Monet mielenterveyskuntou-
tujat haaveilevat avioliitosta ja 
aviopuolisosta. Joskus oikean 
voi löytää vaikka Mielenterveys-
yhdistysten tapahtumista.

Sirja Koivunen

Jarmo & Sanna 
Sinkkuiltaan menimme toiveikkaalla mielellä. Juttu oli uusi meille 
ja olimme uteliaita. Molemmat tiesimme toisemme entuudestaan 
ja moikkailtiin. Sinkkuillan jälkeen lähetimme lentosuukkoja toisil-
lemme. Tunnelma oli odottava.   

Sanna kävi ystävänsä kanssa Majakassa ja kerran ystävä kysyi voiko 
hän viedä Sannan ja hänet kotiin. Sama toistui muutaman kerran ja 
kysymys missä Sanna asui tuli esiin Jarmolta. Sanna pyysi Jarmon 
kylään kahville ja Jarmo tuli. Siitä tarina alkoi etenemään. Tavaksi 
tuli istua lähekkäin ja pitää kädestä kiinni. Vieläkin oma paikka vie-
rekkäin on tärkeä yhdistyksessämme Majakassa. Ihmiset tiedosta-
vat sen ja antavat meidän kyyhkyläisten olla omissa oloissamme  
vierekkäin. Suosittelemme sinkkuiltaa hyvin tuloksin. Iltoja on tu-
lossa myöhemminkin.

Jarmo ja Sanna tapasivat toisensa Avomielin-yhdistysten Sinkkuillas-
sa v.2012. Jarmoa ja Sannaa haastatteli Sami Juntunen. 

Kuva kihlajaisista 18.7.2013, 
Jarmon ja Sannan kotialbumi
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Suomen Moniääniset ry on yh-
distys ääniä kuuleville ja heidän 
omaisilleen. Moniääniset järjes-
tävät vertaistukea äänien kuu-
lemiseen liittyen ja tiedottavat 
ilmiöstä. Näkökulma ääniin on 
äänimyönteinen.

Äänimyönteisessä lähestymis-
tavassa painotetaan äänien 
kuulemisen olevan ominaisuus, 
ei sairaus tai sen oire. Äänien 
kuuleminen ei ole välttämättä 
ongelma, vaan  tapa jolla tul-
laan toimeen äänien kanssa. 
Suhtautumistapa on tärkein ja 
siihen voi itse vaikuttaa.

Vain noin kolmannes ääniä kuu-
levista tarvitsee psykiatrista 
hoitoa. Puhuminen on olennai-
nen keino tulla toimeen äänien 
kanssa. Keskustelu auttaa hy-
väksymään äänet osaksi itseä, 
mikä on hyväksi itsetunnolle. 
Äänistä puhuminen saattaa tuo-
da ajoittain äänet häiritseväm-
mäksi. Se on hyvä tiedostaa, 
mutta kannattavampaa kuiten-
kin on puhua ilmiöstä kuin olla 
puhumatta. Näin ymmärrys li-
sääntyy ja pitkällä aikavälillä olo 
helpottuu.

Ääniä voi kuulua niin pään sisäl-
lä kuin ulkonakin. Äänet voivat 
olla puhetta, melua tai musiik-
kia. Ääniä voi olla yksi tai usei-
ta ja ne voivat olla positiivisia, 
neutraaleja tai negatiivisia. Ajan 
kanssa äänet voivat muuttua 
positiivisiksi ja voimaa antavik-
si, vaikka olisivat ensin olleet 
negatiivisia. Äänillä voi olla per-
soonallisuus, jonka mukaan ne 
tuntuvat toimivan.

Suomen Moniääniset ry esittäytyy

Negatiiviset äänet saattavat 
olla hyvin ilkeitä, syyttäviä, sol-
vaavia tai agressiivisia. Kuiten-
kin äänien kuulemisessa voi 
olla hyvätkin puolensa. Äänet 
saattavat olla esimerkiksi puo-
lustuskeino kiellettyjä asioita 
ja tunteita vastaan. Tällöin ne 
ovat voimavara, jonka hyötyä 
kannattaa pohtia.

Äänien kuulemiseen on useita 
selitysmalleja. Selitysmalli oh-
jaa toimintaa kun pohditaan mi-
ten tulla toimeen äänien kanssa 
ja voi vaikuttaa jopa hoitoon, 
jota ääniä kuuleva saa.  Usein 
äänten kuulemisen laukaisija-
na voi toimia traumaattinen tai 
voimakkaita tunteita herättävä 
tapahtuma. Eräs näkökulma on 
kuitenkin ääniä kuulevien omat 
selitysmallit. Näissä on etuna 
mahdollisuus vaikuttaa ääniin ja 
tilanteisiin, sekä omaan suhtau-
tumistapaansa.

Äänien kanssa toimeentulemi-
seen on erilaisia hallintakeino-

ja. Niiden avulla voi ottaa vas-
tuuta omasta elämästä. Äänet 
eivät välttämättä häviä koko-
naan, mutta vaikutus ihmisen 
elämään saattaa lieventyä. On 
tärkeä oppia oma vaikutusvalta 
ääniin eri hallintakeinojen avul-
la, tämä auttaa arjessa äänien 
kanssa selviytymiseen. Itselle 
sopivat keinot löytyvät kokeile-
malla vaihtoehtoja. Tärkeää on 

keskustella niistä muiden ää-
niäkuulevien ja ammattilaisten 
kanssa.

Omaiset voivat tukea ääniä 
kuulevaa. Tärkeää on hyväksyä 
kokemus kyseenalaistamatta 
sen todellisuutta. Jaksamisen 
tuki on tärkeää, sillä äänet voi-
vat uuvuttaa kuulijaa. Tunteet,  
joita koetaan, voivat olla hyvin 
raskaita.

Äänistä ja niihin liittyvistä tun-
teista tulisi puhua. Puhuminen 
ja kuunteleminen luottamuk-
sella on tärkeää, aihe voi olla 
vielä arka. Hallintakeinoja tulee 

opetella, äänten kuulemisen 
vertaisryhmiin tulee osallistua 
tai soittaa vertaispuhelimeen. 
Omaiselle tärkeänä pidetään 
mm. yhteisiä rauhallisia hetkiä, 
kiireettömyyttä, levollisuutta, 
huumoria, mielekästä tekemis-
tä, tunteiden huomioimista, 
sekä ääniä kuulevan hyväksy-
mistä sellaisena kun hän on. 
Muistetaan, etä elämä on paljon 
muutakin kuin oireita. Omaisen 
ei tule syyllistää itseä tai eris-
täytyä. Keskustelu, sekä tiedon 
ja avun hankinta on tärkeää.

Ammattilaisille ohjeena voi an-
taa avoimuuden. Äänistä puhu-
minen helpottaa oloa pitkällä 
tähtäimellä. Hallintakeinojen 
opettelu on tärkeää. Äänille 
voi puhua, myös sanoa vastaan. 
Vuorovaikutus on tärkeää ään-
ten ymmärtämiseksi. Äänten 
sanomaa ja niiden merkitystä 
voi pohtia yhdessä. Tunteiden ja 
niiden sisällön purkaminen on 
tärkeää.

Sisäinen ääni  -oppaan pohjalta

Sami Juntunen
Suomen Moniääniset  ry

Puheenjohtaja

Lisätietoja:
www.moniaaniset.fi

p. 040- 830 9663
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Kuulen ääniä lähes päivittäin. 
Usein voi olla tunteja kerrallaan, 
ettei ääniltä saa rauhaa. Kuinka 
tulla niiden kanssa toimeen? 
Muutaman itse kokeilemani kei-
non voin neuvoa muille tässä. 
Huomattava on, että kaikki kei-
not eivät toimi kaikille. Kokeile 
keinoja ajan kanssa, jotta tiedät 
mikä toimii. 

Hallintakeinoista ja toimeen-
tulemisesta äänten kanssa:  

1. Määritä aika jolloin keskus-
telet äänien kanssa. Se voi olla 
illalla nukkumaan mennessä tai 
aikaisin aamulla,  jolloin voi nor-
maalisti olla rauhassa. Muuna 
aikana ei tulisi reagoida ääniin, 
jotta tämä toimisi parhaalla 
mahdollisella tavalla. Ajan kans-
sa äänet harvenevat muuna ai-
kana.

2. Puhu äänistä ja tunteis-
ta,  joita niiden kuuleminen 
aiheuttaa. Keskustelu helpot-
taa omaa oloa ja tunteet tule-
vat helpommin käsiteltäviksi. 
Luotettava ystävä voi olla hyvä 

voimavara, mutta vertaistu-
ki yhdistyksissä on myös hyvä 
vaihtoehto. Yhdistyksissä on 
useammin samankaltaisia ko-
kemuksia kokeneita. Ääniä kuu-
levien ryhmä on erityisen hyvä 
tunteiden käsittelypaikka. 

3. Puhu äänille. Äänien kanssa 
voi kommunikoida. Tällä tavoin 
et ole ulkopuolinen äänien suh-
teen vaan voit saada vuoro-
vaikutuksen ääniin. Silloin voit 
myös ymmärtää niitä. Äänet 
ovat kuitenkin yksi sosiaalinen 
elementti elämässäsi. Äänille 
voi keskustella kuten henkilöil-
lekin. 
   
4. Hyväksy kokemus. Äänet 
ovat todennäköisesti pitkän 
ajan kumppani. Kokemuksen 
hyväksyminen helpottaa oloa. 
Tuki on tärkeää. 

Äänien kanssa voi oppia elä-
mään. Äänien kuuleminen on 
ominaisuus, joka harvalla hen-
kilöllä on. Se voi olla niin rikka-
us kuin haittakin ja vaatii pää-
töksiä siitä, miten suhtautuu 

ääniin.  On hyvä huomata, että 
voi itse päättää suhtautumista-
van. Ääniä ei tarvitse pelätä. Ää-
net itsessään eivät päätä mitä 
äänten kuulija tekee. Jos ääni 
kehoittaa tekemään jotain, mitä 
et normaalisti tekisi, voit kiel-
täytyä. 

Tiedät voivasi käsitellä omat 
ajatuksesi ja äänet erillään. Voit 
päättää pidätkö kuulemastasi 
äänestä ja halutessasi voit sa-
noa sen ääneen. Uskon, että 
ajan kanssa ihmisten ymmärtä-
vä suhtautuminen ääniin ja niis-
tä puhumiseen lisääntyy. Ääniä 
ei tarvitse hävetä. Muut eivät 
kuule sinun ääniäsi ja he tietä-
vät niistä vain sen, minkä itse 
haluat jakaa. 

Vuosien kokemuksia äänis-
tä. Alussa en osannut suhtau-
tua ääniin hyvin. Ne vaikuttivat 
elämääni paljon. En uskaltanut 
kertoa niistä kenellekään. Muu-
tamien vuosien kuluttua kävin 
äänienkuulemisryhmissä kuun-
telemassa ja keskustelemassa. 
Keskustelun avulla aloin työs-

tää ääniä. Lopulta ymmärsin 
mitä äänien kuuleminen omalla 
kohdallani merkitsee. Minä kuu-
len erilaisia ääniä lähes päivit-
täin ja olen oppinut suurimmak-
si osaksi erottamaan ne äänet, 
jotka eivät tule ympäristöstä. 
Olen ymmärtänyt, että päätös 
suhtautumistavasta ääniini on 
minun itseni päätettävissä. Us-
kon, että jokainen ääniä kuuleva 
voi päättää saman. Tärkeätä on 
havaita, että päätös kannattaa 
tehdä ajan kanssa. Äänistä ei 
tarvitse pitää jos itse ei halua. 
Uskon, että ajan kanssa elämä 
muuttuu rikkaaksi, mielenkiin-
toiseksi ja miellyttäväksi kun 
on työstänyt omaa ääniin suh-
tautumistapaansa. Äänien kuu-
leminen on myös sosiaalinen 
elementti,  jota kaikilla ei ole. 
Toivon, että kirjoitukseni saa 
ajatuksia heräämään ja äänien 
kanssa toimeentuleminen hel-
pottuu.
    

Sami Juntunen
Tukiyhdistys Majakka ry, 
Suomen Moniääniset ry

Hyvää elämää äänien kanssa

Kirja
Tomi Rantala: Kuuletko kuinka ne huutavat?
 (Monrepoo-pienkustantamo,  Helsinki, 2013, toim. Juho Nieminen)

Kannen kuva (vieressä): Antti Petäjämäki. Kirjatiedustelut: monrepoo@gmail.com

Aiheiltaan koskettava pienoisromaani ja tarinakokoelma kertoo pelosta, yksi-
näisyydestä, koulukiusaamisesta ja vakavasta sairaudesta.  Äänien kuulemista ja 
äänien kanssa elämistä kirjoittaja kuvaa todenmakuisesti.
 
Realistiset, sydäntäsärkevät kuvaukset lasten välisestä kiusaamisesta laittavat 
lukijan miettimään miten montaa pientä ja isompaa tälläkin hetkellä  kiusataan 
maan kouluissa ja koulumatkoilla  - ja minkälaisia seurauksia kiusaamisella on kas-
vavan ihmistaimen identiteetille ja koko loppuelämälle. 

Kirja on myös eräänlainen selviytymistarina, kirjoittaja on itsekin kokenut kiusaa-
mista  ja kamppaillut vakavan sairauden kanssa. Loppusanoissaan kirjoittaja kui-
tenkin kiteyttää hienosti: ”Elämäni ei ole ollut helppoa missään vaiheessa. Pidän 
siitä sellaisenaan. Pitäähän niitä haasteita olla. Mikään haaste ei loppujen lopuksi 
ole ollut vielä ylitsepääsemätön”.  

Riikka Koola, Emy ry
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Työeläke, 60-luvun helmi

Suomen työeläkejärjestelmä 
luotiin 1960-luvun alussa jolloin 
muutkin työsuhdeperäiset jär-
jestelmät. Näin saatiin turvat-
tua työssä olevien toimeentulo 
aktiivisen työelämän jälkeen 
sekä pidettyä heidät yhteiskun-
nan jäseninä, mikä osaltaan tu-
kee myös yhteiskuntarauhaa. 

Lähdin itse työelämään kuu-
sikymmenluvun puolivälin jäl-
keen jolloin heti veron maksun 
alkaessa ruvettiin keräämään 
eläkemaksuja. Tosin eläkekart-
tuma tuolloin laskettiin vasta 
henkilön täyttäessä 23 vuotta ja 
siitä eteenpäin.  Tästä näkökoh-
dasta en oikein ymmärrä mitä 
tarkoitetaan sillä, että tulevat 
sukupolvet maksavat minun 
eläkkeeni koska olen itse mak-
sanut jo 42 vuotta eläkemak-
suja. Sillä ei mielestäni ole väliä 
miten ajallisesti tai konkreetti-
sesti markat ja eurot ovat pyö-
rineet. Eläkemaksut on kuiten-
kin maksettu ennen eläkkeelle 
siirtymistäni. Toinen julkisuu-
dessa hellitty harha on,  että 
eläkemaksut olisivat työnanta-
jan hyvää hyvyyttään maksamia 
ylimääräisiä etuja. Näin ei ole. 
Toivottavasti tämäkin harhai-
suus saadaan oikaistua. 

Eläke on myöhennettyä 
palkanmaksua. 

Eli eläkemaksuista on sovittu 
työmarkkinajärjestöjen kesken. 
Valtiovaltaa on tarvittu kyseis-
ten eläkelakien säätämiseen 
mutta ei rahoitukseen eikä hal-
linnointiin. On luonnollista, että 
ne, jotka asioista sopivat myös 
itse valvovat ja johtavat toimin-
taa. Tämä on ollut toimiva mal-
li, mutta valitettavasti on niin,  
että  ihmisillä joilla on valtaa 
on myös taipumus käyttää sitä 
väärin. Työnantajille on sopi-
nut,  että vapaaehtoiset eläke-
sopimukset ja -maksut,  jotka 
sovitaan kahdenvälisesti  (siis ei 
työmarkkinajärjestöjen välillä), 
ovat osa työeläkejärjestelmää. 

Kaikki näyttäisi hyvältä jos myös 
eläkemaksut olisivat tältä osin 
kunnossa,  mutta kun ne eivät 
ole. Lakisääteisistä eläkemak-
suista (23,4 % esim. Tukiyhdistys 
Karvinen),  jotka peritään työn-
antajan  maksamista palkoista 
sekä työntekijän sairausvakuu-
tusmaksuun upotetusta (1.5 %) 
osuudesta. Lakisääteisillä mak-
suilla voidaan rahoittaa yksi-
tyistä sopimukseen perustuvaa 
eläkemaksua. Sadan suurimman 
ns. lisäeläkkeen saajan eläke on 
keskimäärin 4000 € kuukaudes-

sa. Näiden eläkkeiden maksami-
seen käytetään lakimääräisesti 
kerättyjä työeläkemaksuja 130 
-150 milj. euroa.  Mielestäni 
tässä on julkisuuden mentävä 
aukko ja huutava vääryys. Olisi 
hyvä tietää mikä on suurin yksit-
täinen maksettava sopimuselä-
ke kuukaudessa. Sitä voi vain 
arvailla, sillä esimerkiksi Mikael 
Liliuksella on lehtitietojen mu-
kaan noin kahden miljoonan eu-
ron eläke. Puhumme niin isoista 
summista,  että niitä on vaikea 
käsittää normaalipalkkaa tai 
pientä eläkettä saavan henki-
lön näkökulmasta. Tämän lisäksi 
eläkepottia kutistavat eläkeyri-
tysten keskinäinen  kilpailu, jos-
sa palautetaan eläkkeen mak-
sajille osa eläkemaksuista niin 
sanottuna asiakashyvityksinä. 
Tuo hyvitys on reilun 70 milj. eu-
ron luokkaa vuositasolla. Kysei-

nen summa pitäisi oikeastaan 
palauttaa kaikille työeläkkeen 
piirissä oleville palkansaajille 
jos sitä ylipäätänsä palautetaan. 
Sillä onhan se niin kuin alussa 
totesin, myöhennettyä palkan-
maksua. 

Kun puhumme vuositasolla 
noin 200 miljoonasta eurosta,  
on tämä jo sitä luokkaa,  että 
valtiovaltaa pitäisi kiinnostaa 
tällaisen potin ”hukkaaminen”. 
Mitä tällä summalla saisi sitten 

esimerkiksi valtion budjetissa? 
Talousarvioesityksestä poimit-
tuja lukuja  tälle vuodelle:  Tuolla 
130 milj. muiden eläkelaitosten 
puolesta maksettuja hyvityksiä  
(130 950 000 €) tai eduskunnan 
määrärahat  (158 452 000 €), 
eduskunnan kanslia (107 463 
000 €), paljon parjattu puolue-
toiminnan tukeminenkin voitai-
siin viisinkertaistaa (34 000 000 
€). Valtiolla on myös muiden 
eläkelaitosten vastattavaksi 
kuuluvia eläkemenoja arvioitu 
noin 130 milj. € vuositasolla  (ar-
viomääräraha). Huomiota kiin-
nittää myös se,  että ns. muut 
eläkemenot ovat huomattavas-
ti suuremmat kuin ylimääräiset 
eläkkeet,  jotka tarkoittanevat 
näitä sopimuseläkkeitä. Taiteili-
ja- ja sanomalehtimieseläkkeet 
ovat arviomäärärahana vain 
noin 19 milj. € vuositasolla.

Kovatuloiset eläkeläiset eivät 
kuluta sen enempää  kuin elämi-
nen vaatii. Jos vatsa on täynnä, 
vaatteita riittävästi, koti, kesä-
mökki ja harrastusmahdollisuu-
det tyydytetty,  ei lisätulo voi 
mennä muuhun kuin säästöön 
tai verokeitaisiin. Se ei liene ol-
lut eläkejärjestelmän tarkoitus 
vaan taata inhimillinen ihmisar-
voinen ja turvattu vanhuus yh-
teiskunnassa jo osuutensa teh-
neille. 

Jos voisin määrätä itsevaltiaana 
lopettaisin yksityisten eläkkei-
den tukemisen ja siirtäisin näin 
saadut säästöt suoraan pienem-
piin eläkkeisiin. Tämä menisi 
suoraan kulutukseen ja tukisi 
näin osaltaan vanhusten, sai-
raiden ja muiden yhteiskunnan 
vähäosaisten elämässä pärjää-
mistä sekä säästäisi kunnan ja 
valtion varoja ja toisi myös val-
tiolle lisätuloja. Ennen kaikkea 
se olisi oikeudenmukaisuutta,  
- mutta tätä lienee turha odot-
taa.  Eläkerahoista puhuttaessa 
kysymys on  satojen miljardi-
en palkkapotista, siksi lienee 
kiinnostus eläkeasioihin hniin 
suurta. Vertailun vuoksi Suo-
men valtion budjetti oli noin 54 
miljardia euroa. Velka taasen 
noin 90 miljardia euroa.  Näi-
den suurten lukujen lisäksi on 
olemassa vielä yksityispuolella 
ns. Emu-puskuri joka on noin 
1,3 miljardia euroa. Odotamme 
mielenkiinnolla ensi marraskuu-
ta,  jolloin Eläketurvakeskuksen 
uusi rahoitustarvelaskelma jul-
kistetaan.

Tätä juttua kirjoitettaessa mi-
nulla ei vielä ollut ennakkotie-
toja Pekkarisen työryhmän joh-
topäätöksistä.

Seppo Hölttä
Tukiyhdistys Karvinen ry, pj.



AVOMIELIN

15

Kiitämme toimintamme tukemisesta:

YLLÄTTÄÄKÖ TALVI 
TÄNÄ VUONNA?

ENNAKOI JA PYYDÄ TARJOUS 
TALVIKUNNOSSAPIDOSTA  

myynti@rahtikeskus.fi
Puh. 09 8955 6200

IP-Palvelut Oy
Life Science Center

Keilaranta 12D
02150 Espoo

p. 09-455 5281

myynti.espoo@datagroup.fi
huolto.espoo@datagroup.fi
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Vantaan Mielenterveysyhdistys
Hyvät Tuulet ry
kotisivut: www.hyvattuulet.fi 
Facebook: Hyvät Tuulet ry

Lauhatuuli
Hiekkaharjuntie 13 A
01300 Vantaa
p. 09–873 4386
sähköposti: lauhatuuli@hyvattuulet.fi
avoinna: ma–pe klo 9–15, parittomien viikkojen la klo 12-15

Myöhätuuli
Lammaslammentie 17 A (lammen puolelta sisään)
01710 Vantaa
p. 09–853 2328
sähköposti: myohatuuli@hyvattuulet.fi
avoinna: ma–pe klo 9–15, parillisten viikkojen la klo 12-15

Kohtaamispaikka Lilla Karyll
Pappilantie 7, 02770 Espoo
p. 09–859 2057
avoinna: ma–pe klo 9–16.30, useimmiten su klo 12–16

Kohtaamispaikka Meriemy
Merenkäynti 3, 02320 Espoo
p. 09–863 2031
avoinna: ma–pe klo 9–16.30, useimmiten la klo 12–16

Terassikahvio
Jorvin sairaala (psykiatrisen osaston aula)
Turuntie 150, 02740 Espoo
avoinna: ma–pe klo 9.30–14.30

Kahvikulma
Aurorakoti, Träskändan puisto
Kuninkaantie 43, 02940 Espoo
avoinna: ti–pe klo 10.30–14, la–su klo 12–15

Emy Matinkylässä
Asukastalo Kylämaja (Matinkatu 7)
p. 044–964 9652
avoinna: ma, ti, to, pe klo 9–16, ke 9-18

Emy Tapiolassa
EJY:n Yhteisötupa (Kauppamiehentie 6, 2 krs)

Emy Leppävaarassa
Raitin Pysäkillä perjantaisin (Konstaapelinkatu 1)

Monimieli - mielenterveys ja monikulttuurisuus-hanke, 
p. 050–367 2676
Lisätietoja yllä olevista puhelinnumeroista.
sähköposti: espoonmielenterveys@emy.fi
kotisivut: www.emy.fi
Facebook: Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry

Espoon mielenterveysyhdistys 
EMY ry
Esbo mentalhälsoförening 
EMF rf

Tukiyhdistys Majakka ry

Teuvo Pakkalantie 1 A
00400 Helsinki
p. 09–145 028
Anne Niemi, p. 050–469 8222
Heidi Rautio, p. 044-744 7009
sähköposti: majakka.ry@kolumbus.fi
lauantain retkiryhmä, p. 041–547 8363
sähköposti: tuuliviiri@kolumbus.fi
kotisivut: www.kolumbus.fi/majakka.ry
Facebook: Majakka ry
avoinna: talviaikaan ma–pe klo 10–17, la klo 
12–15, su klo 12–17 ja kesäaikaan ma–pe klo 
10–16, la klo 12–15, su klo 12–17

Kiitämme Raha-automaattiyhdistystä ja kuntia toimintamme tukemisesta.

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

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

www.avomielin.fi

Tukiyhdistys Karvinen ry
Malmin raitti 19
00700 Helsinki
p. 050-554 3115
sähköposti: tukiyhdistys@kolumbus.fi
kotisivut: www.tukiyhdistyskarvinen.fi
Facebook: Tukiyhdistys Karvinen ry
avoinna: ma–pe klo 9–15,
la klo 10–15 (talvikaudella)


