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PUHEENJOHTAJALTA 

Hyvät jäsenet! 

Yhdistys on työstämässä ”Psykoosi-

kuntoutujan käsikirjaa”. Olemme kutsuneet 

eri kuntoutusalan ammattilaisia mm. 

Lyhytterapiainstituutista, Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitokselta (THL), 

Traumaterapiakeskuksesta, Jyväskylän 

yliopistosta ja KELA:sta yhteistyöhön 

kanssamme laatimaan kirjan sisältöä.  

Kirjaan tullaan myöhemmin pyytämään myös 

yhdistyksemme jäsenten ”kuntoutuja-

kokemuksia” saadusta hoidosta ja siitä, miten 

on saanut tietoa, ja mitä kaikkea hoitoa ja 

tukea on saatavilla. 

Tulin valituksi Mielenterveyden keskusliiton 

liittokokouksessa 21.5.2017 neljännen kerran 

peräkkäin kolmivuotiskaudeksi liitto-

valtuuston jäseneksi. Sitä kautta pyrin 

saamaan ajantasaista tietoa mm. sote- 

uudistuksen vaikutuksista mielenterveys-

kuntoutujien asioihin ja edunvalvontaan. 

Suomen skitsofreniayhdistys ry:n uudessa 

hallituksessa on nyt kolme mielenterveysalan 

asiantuntijaa (nimet hallituksen esittelyssä). 

He tuovat viisaita, uusia näkökulmia 

yhdistyksen toimintaan ja jäsenistön 

edunvalvontaan. Toivotamme heidät 

lämpimästi tervetulleiksi mukaan 

toimintaamme! 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on 

15.12.2017 Helsingissä. Pyydämme 

yhdistyksen jäseniä huolehtimaan 

jäsenmaksun maksamisesta yhdistykselle 

ennen kokousta.* Siten menetellen sinulla on 

äänioikeus kokouksessa.  

Syyskokouksen yhteydessä esitetään Jorma 

Kekin ja Kimmo Rekolan uusin elokuva ”Peli” 

ja tarjotaan pientä purtavaa ja kahvia/glögiä. 

Tarkemmat tiedot jäsenille lähetettävässä 

kokouskutsussa. 

Toivon kaikille valoisia ja toiveikkaita 

tunnelmia syksyn harmaudesta huolimatta! 

Lämpimin ajatuksin ja tervehdyksin, 

Rosa-Maria Keskivaara, puheenjohtaja 

 

*Jäsenmaksu on 15 €, ja yhdistyksen 

tilinumero FI38 5722 4120 1251 07. Huomio: 

laita maksulomakkeen tiedonanto-kohtaan 

nimesi ja osoitteesi. 
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PÄÄKIRJOITUS 

Skitsofreniasta kerrotaan erilaisia tarinoita. 

Kolme tarinaa olen kuullut ihan viime aikoina. 

Yksi tarina on sellainen, että skitsofrenia 

syntyy vaikeista elämänkokemuksista. Siitä voi 

päästä terapialla ja läheisten tuella eroon 

aivan tavalliseen elämään.  Toisen tarinan 

mukaan se on synnynnäinen aivosairaus, joka 

jatkuvalla lääkityksellä voi pysyä aisoissa. 

Elämä voi lääkittynä jatkua kohtuullisena. 

Kolmannen tarinan mukaan skitsofrenian 

taustalla on henkinen kokemus, jonka 

merkitys tulisi ymmärtää yhteisössä, ja sitä 

tulisi arvostaa. Erilainen kokemus siis myös 

tuo viisautta.  

Kaikilla on omat tarinansa. Lääkittävä 

aivosairaus-tarina on terveydenhoidossa 

vallitseva biomedikaalinen malli. Kokemuksia 

korostava, terapiaan ja tukeen luottava malli 

on ollut menestyksekäs mm. Länsi-Lapissa 

Keroputaalla ja leviää kovasti ulkomailla. 

Psykoosi henkisenä kasvutapahtumana- 

tarinaan olen törmännyt mm. Aasian maissa ja 

nyt maailmalla kiertävässä Crazywise -

nimisessä elokuvassa. 

Näitä ja monia muita tarinoita voi perustella 

hyvin. Niillä lienee kaikilla ansionsa. 

Stigmatisoituminen eli leimautuminen on 

mielenterveyspulmien paha seuraus. 

Tutkimusten mukaan tarinat vaikuttavat eri 

lailla stigmatisoitumiseen. Ihmisillä, jotka 

uskovat ”aivosairaus” - malliin, on taipumus 

pitää skitsofreenikkoja ”erilaisina”, 

vaarallisina ja arvaamattomina. He 

suhtautuvat skitsofreenikkojen toipumis-

mahdollisuuksiin pessimistisesti. Työntekijät, 

jotka ajattelevat ”aivosairaus”- mallin mukaan 

suhtautuvat potilaisiin ilman empatiaa. 

Seurauksena on etäännyttämistä, eristämistä 

ja epäinhimillistämistä.  ”Sairaus muiden 

sairauksien joukossa” ajatus kuulostaa 

reilulta, mutta johtaa siis varsin ikävään 

tulokseen. Ihmiset, jotka ajattelevat, että 

psyykkiset pulmat liittyvät vaikeisiin 

elämänkokemuksiin, pitävät potilaita itsensä 

kaltaisina. Näin ajattelevat työntekijät pitävät 

potilaita itsensä kanssa tasaveroisina 

ihmisinä.  He suhtautuvat toipumiseen 

toiveikkaasti. 

Tarinat rakentavat maailman. 

Suhtautukaamme ystävällisen kiinnostuneesti 

erilaisiin tarinoihin! 

Aku Kopakkala 

 
Tutkimuksia stigmasta: 

Angermayer ym. 2011 
Kvaale ym. 2013   
Lebowitz ym. 2014 
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 Suomen skitsofreniayhdistys ry  

Yhdistyksemme on valtakunnallinen 

Mielenterveyden keskusliiton (Mtkl) 

rekisteröity jäsenyhdistys. Sen kotipaikka 

on Helsinki. 

Yhdistyksen tavoitteena on mm.: 

 pyrkiä parantamaan kuntoutujien 

elämänlaatua   

 pyrkiä vaikuttamaan siten, että 

asenteet sairastuneita kohtaan 

lievenisivät 

 tarjota yhdistyksen jäsenille 

mielekästä yhdistystoimintaa 

 jakaa kokemusperäistä tietoa 

 käydä vuoropuhelua terveys- 

ja kuntoutusalan toimijoiden kanssa 

 seurata aktiivisesti psykiatrian ja 

kuntoutusalan kehitystä ja tarpeen 

mukaan ottaa kantaa kuntoutujia 

koskeviin asioihin 

 jakaa tietoa skitsofreniasta sairautena 

 rohkaista jäseniä kansalais- ja 

vertaistukitoimintaan  

 lisätä omaan kuntoutumiseen liittyvää 

toiveikkuutta kuntoutujissa  

Jäsenmaksut vuonna 2016: 

1 hlö/ vuosi 15 euroa. 

Kannatusjäsenmaksu 30 euroa. 

Yhdistys ottaa vastaan myös lahjoituksia. 

Tilinumero: FI38 5722 4120 1251 07 

 

Yhteystiedot: 

c/o Rosa-Maria Keskivaara 

rosa-maria.keskivaara@hotmail.fi 

Puh. 046 653 4276 

Suomen skitsofreniayhdistys ry:n 

hallitus vuonna 2017: 

Rosa-Maria Keskivaara, puheenjohtaja, 

Helsinki 

Ben Furman, hallituksen jäsen,  

Helsinki 

Outi Hietala, hallituksen jäsen,  

Helsinki 

Karoliina Hyvärinen, hallituksen jäsen, 

Hämeenlinna 

Aku Kopakkala, hallituksen jäsen,  

Espoo 

Jukka Kuusela, sihteeri, hallituksen 

jäsen, Helsinki 

Anita Passilahti, taloudenhoitaja, 

hallituksen jäsen, Hyvinkää 

Veikko Leinonen, hallituksen varajäsen, 

Mikkeli 

Sonja Parviainen, hallituksen varajäsen, 

Outokumpu 

 
Jäsenedut vuonna 2017: 

 REVANSSI-lehti ilmaiseksi 

 Mtkl:n jäsenkortti 

 Alennuksia vaihtuvien 

yhteistyökumppaneiden palveluista 

 Mahdollisuus osallistua 

Mielenterveysmessuille ilmaiseksi 

 
 
 
 
 

mailto:rosa-maria.keskivaara@hotmail.fi
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Kuva: Jukka Kuusela 

Poutapilvi-lehti; toimitus 

Tiirismaantie 11 A 19 

00710 Helsinki 

Puh. 041 518 8052 

Toimittajat: 

Karoliina Hyvärinen 

Rosa-Maria Keskivaara 

Aku Kopakkala 

Jukka Kuusela 

 

Yhdistyksen 

kunniapuheenjohtaja 2017 ja 

kunniajäsenet valittu 

Suomen skitsofreniayhdistys ry:n hallitus 

valitsi oululaisen Kimmo Hoikkalan 

yhdistyksen vuoden 2017 kunniapuheen-

johtajaksi. Hoikkala on yhdistyksen 

perustajajäsen. Hän on toiminut kahdesti 

yhdistyksen sihteerinä ja kahdesti hallituksen 

puheenjohtajana. Näissä luottamus-

tehtävissään Hoikkala on toiminut erittäin 

tarmokkaasti ja määrätietoisesti. 

Kuntoutujien etu on ollut aina hänelle hyvin 

tärkeää kaikessa hänen toiminnassaan. 

Itsestään Kimmo Hoikkala kertoo näin: ”Olen 

syntynyt vuonna 1978 Pirkkalassa. Olen 

asunut myös Tampereella ja nyt kotikuntani 

on Oulu. Ylioppilaaksi kirjoitin vuonna 1998 

Tammerkosken lukion aikuislinjalta 

Tampereella. Koulutukseltani olen tekniikan 

ylioppilas. Opiskelin vuosituhannen 

vaihteessa noin vuoden konetekniikan 

opinnot Tampereen teknillisessä 

korkeakoulussa (nykyisin TTY). 

Ensimmäinen työpaikkani oli sanomalehtien 

varhaisjakajana vuosiloman sijaisuus vuoden 

1997 kesällä Pirkkalassa. Samaisena vuonna 

sain osa-aikatyön / kesätyöpaikan 

Galvanoimis Oy:n kuumasinkityslaitoksesta 

Pirkkalasta. Tein kuumasinkityslaitoksen töitä 

opiskeluiden ohessa vuosina 1997-2002. 

Varusmiespalveluksen suoritin saapumis-

erässä 2/98 Ilmavoimien teknillisessä koulussa 

Hallissa Jämsässä ja sääaliupseerikoulutuksen 

sain Tikkakoskella. 

Seurustelin ja menin naimisiin vuoden 2008 

syksyllä. Avioliitossani syntyi kaksi poikaa, 

joista vanhempi on nyt 7-vuotias ja nuorempi 

liki 6-vuotias. 

Olen isänä kokenut, että lapset ovat olleet 

minulle ihan mieletön voimavara. Vaikka 
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elämäni on tiiviin perhe-elämän ja osittaisten 

koti-isä kausien takia ollut hieman 

kapeutunutta, se on ollut samalla hyvin 

antoisaa.  

Poikiini välini ovat hyvät ja leikkisät. Poikani 

voivat hyvin, ja olemme ex-vaimoni kanssa 

hyviä ystäviä. Olen ajatellut, että seuraan 

hyvin läheltä poikieni kasvua ja varttumista 

jakaen samalla heille parhaan mahdollisen 

evästyksen heidän kulkiessa kohta 

aikuisuutta.  

Kuljen aistit ja mieli avoimina - kroppa 

vanhenee, mutta mieleltäni haluan olla 

luovasti leikkisä. Pikkuhiljaa voisin alkaa myös 

viritellä taas jotain pientä harrastus- tai 

vapaaehtoistoimintaa. Olen käynyt viime 

aikoina melko usein juttelemassa Hyvän 

mielen talo ry:n tiloissa täällä Oulussa 

vertaisteni kanssa, ja se ollut ihan mukavaa”. 

Kimmo Hoikkala on tunnettu yhdistys-

väkemme piirissä moniosaajana, joka on 

kirjoittanut myös kirjoja: ensimmäinen teos 

oli vuonna 2010 ilmestynyt, salanimellä 

kirjoitettu ”Kuntoutujan tie”. 

Kimmo Hoikkalan julkaisut: 

▪ Kuntoutujan tie - Jussi "hermit" 

Nieminen (salanimi, 2010) 

▪ Hermiitti kertoo (2012) 

▪ Ihmisyyden harmaa alue - "Hyvän ja 

pahan suhde ihmisessä!" (2014) 

▪ Tunteet ovat osa elämää! (2017) 

Kaikki Kimmon kirjat ovat luettavissa Google 

Kirjat -sivustolla. 

Yhdistyksen kunniajäseniksi Suomen 

skitsofreniayhdistys ry:n hallitus valitsi Veikko 

Leinosen Mikkelistä ja Miikka Pöyhtärin 

Raahesta. 

Veikko Leinonen on yhdistyksen 

perustajajäsen ja toiminut yhdistyksen 

hallituksen jäsenenä ja varajäsenenä. Hän on 

osallistunut yhdistyksen alusta lähtien lähes 

jokaiseen hallituksen kokoukseen ja ollut 

tärkeä yhdistyksen voimavara. 

Miikka Pöyhtäri on myös yhdistyksen 

perustajajäsen. Hän toimi pitkään yhdistyksen 

hallituksen jäsenenä ja sen taloudenhoitajana. 

Hän hoiti myös yhdistyksen jäsenrekisteriä. 

Yhdistys kiittää Kimmo Hoikkalaa, Veikko 

Leinosta ja Miikka Pöyhtäriä heidän 

ansiokkaasta toiminnastaan yhdistyksen 

hyväksi ja toivottaa heille parhainta 

menestystä tulevina vuosina!  
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TAVATTIIN, VAIHDETTIIN 
KUULUMISIA JA MUISTELTIIN 
 
Tein Pian (nimi muutettu) kanssa 

kuntoutusyhteistyötä viimeksi vuosituhannen 

vaihteessa ja sitä ennen 1980-luvun alussa, 

jolloin Pia sairastui psykoosiin. Nyt joulun ja 

uudenvuoden välipäivinä tavatessamme Pia 

on ilmeisen hyvinvoiva ja tyytyväinen 

elämäänsä. Hän totesi, että jos 

sairastumisessa on ollut jotakin hyvää niin se, 

että hän sattui sairastumaan silloin, kun vielä 

oli mahdollista saada sairaalahoitoa.  

Pia muistaa sairaalajaksonsa kestäneen kaksi 

vuotta, jotka hän arvioi tarvinneensa 

vaikeiden kokemustensa työstämiseen, 

ahdistavia oireita helpottaneen lääkityksen 

löytymiseen ja kuntoutumisen 

käynnistymiseen. Pian sairaalassa oleminen ei 

tosin missään vaiheessa ollut kokopäiväistä, 

vaan hän tuli osastolle arkiaamuisin ja palasi 

omaan kotiinsa iltapäivällä. Heinäkuussa oli 

neljän viikon loma, jonka muistan 

huolettaneen meitä molempia, mutta 

naapuriosaston väki lupasi olla apuna 

tarvittaessa.  

Tällä hetkellä Pia on mielen-

terveyskuntoutujien paikallisyhdistyksen 

musiikkiryhmän ohjaaja, mutta hän ei pidä 

itseään kokemusasiantuntijana. Minä pidän, 

koska Pialla on 36 vuoden kokemus 

skitsofrenian kesyttämisestä ja myös mittava 

järjestötyöura mielenterveyskuntoutujien 

yhdistyksessä. 

Minä teen eläköityneenä mielenterveys- ja 

kuntoutustyöntekijänä tilinpäätöstä omasta 

urapolustani. Olisin toivonut, että näiden 

lähes neljän vuosikymmenen kuluessa 

tutkimustyöhön vihkiytyneet olisivat 

onnistuneet jäljittämään skitsofrenian syyn, 

sairauden täsmähoito olisi löytynyt, ja 

pitkäaikainen, usein nuoren ihmisen työuralle 

pääsyn estävä sairaus olisi jäänyt historiaan 

kuten vaikkapa polio tai isorokko.   

Muistan työurani alussa lukeneeni R.D.Laingin 

kirjaa Kokemisen politiikka ja Paratiisin lintu 

(Otava 1971). Laingin annoin uskotella 

itselleni, että skitsofrenia olisi mielekäs 

reaktio mielettömäksi koettuun maailmaan – 

siis jonkinlainen eksistentiaalinen dilemma – 

ja skitsofrenia paranisi, jos yhteiskunnan 

rakenteellinen väkivalta lievittyisi tai peräti 

häviäisi. Aika naiivi ajatus, mutta ehkä joku 

muukin 1970-luvun nuori oli yhtä naiivi 

R.D.Laing -uskovainen! 

Kun vähän vartuttuani sain mahdollisuuden 

jakaa tavallista arkea psykiatrisessa 

kuntoutuskodissa skitsofreniasta toipuvien 

kanssa, oivalsin, että kyseessä ei 

olekaan ”kokemisen politiikka”, vaan jokin 
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paljon konkreettisempi vaikeus, jolle ei 

tuntunut löytyvän yhteistä nimittäjää: 

jokaisen skitsofreniasta kuntoutuvan 

kamppailu vaikutti oman laiseltaan ja hyvin 

yksinäiseltä. Vain hetkittäin tunsin olevani 

avuksi. Pikku hiljaa aloin epäillä, ettei meistä 

mielenterveystyöntekijöistä olisi potilaille ja 

kuntoutujille sanottavaa hyötyä. 

Muisteluhetki Pian kanssa asetti kuluneet 

vuosikymmenet realistiseen kehykseen: työ 

on tuottanut sekä jyviä että akanoita. Akanat, 

ne nuoruuden ”kokemisen politiikat” ovat 

haihtuneet tuuleen, mutta jyviäkin on matkan 

varrelta löytynyt. Niitä Pia muisteli. Pia on 

ollut paitsi monitaitoinen kuntoutuja ja 

aktiivinen tiedonhankkija, mutta myös 

onnekas omistaessaan keskinäistä tukea 

tarjoavan ydinperheen, jonka jäsenet eivät 

vuosikymmenien kuluessa ole vieraantuneet 

toisistaan. Pialla on myös hyviä ystäviä, jotka 

ovat hänen lähinaapureitaan. Pia pitää huolta 

fyysisestä kunnostaan, on tietoinen 

ikääntymisen vaatimasta terveysseurannasta 

ja haluaa pitää yllä ja kehittää 

nettiosaamistaan. Pia on minua 

kymmenkunta vuotta nuorempi ja minusta 

tuntuu, että minun pitää pinnistellä kovasti 

pystyäkseni samaan kuin hän. 

Riitta Laurinolli, psyk. sairaanhoitaja, 

psykologi 

Kutsu Suomen 

skitsofreniayhdistys ry:n 

sääntömääräiseen 

syyskokoukseen 15.12.2017 kello 

15:30-22:00 

Paikka: Myllypuron Mediakirjasto, 

Kiviparintie 2 J, 00920 HELSINKI. 

Saapumisohje Helsingin Rautatieasemalta 

tulijoille: tule Rautatieasemalta metrolla, ota 

juna, jonka pääteasema on Mellunmäki. Mene 

viimeiseen vaunuun ja jää pois Myllypuron 

Metroasemalla, käänny vasempaan ja tule 

portaat ylös kioskin kohdalle. Ostoskeskus on 

metroaseman uloskäynnistä oikealle viistoon 

Myllypurontien vastakkaisella puolella. Tule 

varovaisesti suojatien yli ja jatka 

ostoskeskuksen sisäpihalle. Mediakirjaston 

sisäänkäynti on lähellä K-Marketia. 

Kokouksessa ovat päätösvaltaisia henkilöt, 

jotka ovat maksaneet vuoden 2017 

jäsenmaksunsa. Lisätietoja: Jukka Kuusela, 

puh. 041 518 8052.  

 

TERVETULOA! 
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tukilinja 
       TUKENA ELÄMÄN HAASTEISSA 

  
 
Apurahoja toimintarajoitteisille ihmisille  

 

Vuonna 1996 perustettu Tukilinja on vammaisalan erityisaikakauslehti, jota julkaisee 

Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry. Lehti suunnataan suurelle yleisölle ja 

sen tuotto jaetaan apurahoina.  

Henkilökohtaiset apurahat  

 

Tukilinja tukee toimintarajoitteisten henkilöiden koulunkäyntiä, opiskelua, työllistymistä ja 

aktiivista elämää. Henkilökohtaiset apurahat ovat pääsääntöisesti tulosidonnaisia ja 

lahjaverotuksen vuoksi korkeintaan 5000 euron suuruisia. Henkilökohtaisia apurahoja 

voivat hakea sekä fyysisesti että psyykkisesti toimintarajoitteiset henkilöt. Olennaista ei ole 

diagnoosi vaan lääkärin toteama pitkäaikainen toimintakyvyn rajoite. Henkilökohtaisia 

apurahoja voit hakea ympäri vuoden ja niitä myönnetään kymmeniä kuukausittain.  

 

Alla ovat tyypillisimmät henkilökohtaiset apurahat, joita Tukilinjalta haetaan, mutta 

muutakin voit hakea. Hakuohjeet ja sähköiset hakulomakkeet löydät nettisivuiltamme 

(www.tukilinja.fi).  

 

- Apuraha opiskeluun  

- Tietokone opiskelun apuvälineeksi  

- Ammattitutkintostipendi  

- Pienyrittäjän apuraha  

- Apuraha ammattimaiseen harrastamiseen  

- Kilpaurheiluapuraha  

- Harrastusapuraha  

- Tietokone aktiiviseen elämään  

- Kulkuvälineapuraha  

 

Ota yhteyttä:  

Henkilökohtaiset apurahat  

apurahat@tukilinja.fi  

09 4155 1508 ja 09 4155 1509 (arkisin klo 9.00-14.00) 
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UTOPIAT JA RATIONAALINEN 

Yleisissä ihmistieteissä on aikojen saatossa 

selvitetty aivan oikeilla ja tosilla tavoilla 

ihmisen terveyttä kaikilta puolilta, 

ruumiilliselta, filosofiselta ja sosiologiselta. Jos 

toimimme näiden teorioiden neuvomalla 

tavalla, mielenterveys saadaan kyllä loisto-

kuntoon. Mutta miksi näin ei sitten tapahdu, 

vaan tavallinen tarina on vanhuuteen ja 

kuolemaan asti sairasteleminen. Tämä johtuu 

siitä, että näiden teorioiden mukaisesti 

toimiminen onkin juuri sen verran vaativaa, 

vaikeata, että se jää käytännön tosielämässä, 

hullun arjessa, utopiaksi. Ammattilaiset eivät 

suoriudu ihmistiede-ihanteen mukaisesta 

toimintatavasta, ja tuloksena on usein vain 

mukavaa juttelua ja viihtymistä hetkisen 

asiakkaan seurassa. Päivät menevät siinä 

rattoisasti, ja asiakkaat hymyilevät ja ovat 

kiitollisia, tosin eivät parane. 

Viime vuosina olen vaistomaisesti elänyt 

toisenlaista suuntausta, omatoimisesti ja nyt 

talven, kesän ja syksyn mittaan sen teoria on 

hahmottunut. Ensinnäkään ei kannata väittää 

vastaan sen osalta mitä yleiset ihmistieteet 

sanoo. Ja voi hyvin olla rehellinen sen osalta, 

että sellainen toiminta helposti jää utopiaksi. 

Ja sen tilanteen johtelemana sitten itse 

tarttua härkää sarvista, ja lähteä helpommalle 

tielle, ympäristön, ikiääretö -todellisuuden, 

valloittamisen tielle. Murtautumaan ulos 

"mielenterveysumpiosta" sen umpion 

ulkopuoliseen yhteiskuntaan, ihmiskuntaan, 

suureen luontoon, tähtitarhoihin, loppuun 

todellisuuteen. 

Kuva: Juha Korkee 

Verkostoitumaan tällä uudella tavalla ja 

kasvattelemaan verkostoaan suureksi, 

suureksi, ja jollain keinoilla keksiä se, miten 

saa verkosto-karttapisteitä kotiseutua 

laajemmallekin, kaukaisillekin paikkakunnille. 

Ennen vanhaan yhdistystoiminta oli tiukasti 

sidottua jäsenmaksujen maksamiseen. 

Sellainen oli pula-ajan jäännettä. Viime 

vuosikymmeninä yhdistykset ovat lähteneet 

niille linjoille, että sähköpostiverkostolaiseksi 

otetaan runsain mitoin ihmisiä ilman 

jäsenyyttä. Riittää, kun ilmoittaa vain 

haluavansa sähköpostiverkostoon. Sähköposti 

tuo sitten kutsut kaikkiin yhdistyksen 

tilaisuuksiin. Kokouksettomia yleisö-

tilaisuuksia järjestetään paljon, edelleen siksi,   
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ettei enää eletä pula-aikaa. Ja 

yleisötilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki, ja 

niihin tuleekin enimmäkseen ihmisiä, jotka 

eivät ole jäseniä.  

Moni hullu asuu sukulaisten kanssa samalla 

paikkakunnalla. On suurta viisautta 

verkostoitua sitä "noidankattilaa" 

laajemmalle, kaukaisemmille paikkakunnille 

asti. Se on raikasta ja virkistävää.  

Tärkeä yhteiskunnallisen, planeetan, lopun 

todellisuuden osallistuminen, on omien 

töitten julkaiseminen, levittäminen. 

 

Kuva: Juha Korkee 

Kirjoittaminen julkisuuteen, valokuvien, 

piirustusten ja maalausten yleisölle 

saatteleminen, ja ihan kaikenlaisten teosten. 

Ryhmänohjaamisessakin on tämä ulottuvuus, 

sillä silloin yleisö on se ryhmä.  

Olen huomannut, että kun aloitan 

kirjoittamaan ja tiedän, että se tulee omalla 

koko nimellä ja kotipaikkakuntatiedolla ja 

kaikilla rakkailla titteleillä, niin kirjoittaminen 

alkaa heti sujumaan paremmin, ja saan 

syntymään tuhat kertaa parempaa tekstiä. 

Juha Korkee, ajattelija, aktivisti, Hyvinkää 

 

Mielenterveyden 

keskusliitto 

pyrkii valvomaan ja ajamaan mielen-

terveyspotilaiden, mielenterveys-

kuntoutujien ja heidän läheistensä etuja 

yhteiskunnassa. Se toimii asiantuntijana 

heitä koskevissa kysymyksissä ja kehittää 

tarvittavia palveluja. 

Toiminnan keskiössä on vapaaehtoisuus ja 

vertaistuki. Toiminnassa yhdistetään 

kokemusasiantuntemus ja ammatillisuus. 

Organisaatio 

  161 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu  

 17 143 henkilöjäsentä  

 Liittohallitus 

  Liittovaltuusto 

  Liittokokous 

  Työryhmät  

  Keskustoimisto http://mtkl.fi .

http://mtkl/
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NORSU POSLIINIKAUPASSA 

 

Rauni-Leena Luukanen-Kilde on sanonut, 

että ihminen on universumin lastentarhalainen. 

No, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, 

etteikö ihminen voisi joskus tulevaisuudessa 

saavuttaa kosmisissa ylioppilaskirjoituksissa 

parempia arvosanoja kuin tämän päivän 

humanoidit ja enkelit, tai mitä niitä onkaan. 

Aina ihmetellään, 

onko muualla maailmankaikkeudessa älyllistä elämää. 

Kyllä on olemassa, siksihän he ymmärtävät 

pitää etäisyyttä raivoaviin homo sapiensseihin. 

Varmaa on, että niin kauan kuin Maa-planeetalla 

melskaaminen jatkuu, on meidän turha uneksia 

noususta seuraavalle luokalle universumin järjestelmässä. 

Ei kukaan halua, että norsu pääsee riehumaan 

suurella vaivalla viritettyyn posliinikauppaan. 

Sotkan munassa on jo määritelty ihmiskunnan 

reitti ja kohtalo. Kosmiset isoveljet ja -siskot kyllä auttavat, 

mutta päävastuun kannamme itse. 

Vanha karma puhdistuu hitaasti ja varmasti. 

Umpisolmuamme ei ole hetkessä solmittu, 

joten ei se noin vain aukeakaan. 

Jossain vaiheessa kuitenkin tulemme huomaamaan, 

että iso laivamme on kääntynyt. 

 

(Jorma Kekki) 



14 
 
 

 

ITÄINEN TIIMI ry 
Vapaaehtoista mielenterveystyötä Pohjois-Karjalassa ja sen 

lähi-alueilla 20 vuoden ajan 20 jäsenyhdistyksen voimin. 

 

 

Jäsenyhdistyksemme 

 
Enon Mty Säihke ry 

Heinäveden Mielenterveysyhdistys ry 

Ilomantsin Mty Ilo ry 

Juankosken Mty Soihtu ry 

Juuan Mty Mielekäs ry 

Kiteen Mty Pilke ry 

Kontiolahden Mty Porina ry 

Kaavin Mty MIE-TE ry 

Keski-Savon Hoivakehitys ry 

Nilsiän Mty Virkistys ry 

 

Outokummun Mty Välke ry 

P-K:n mielenterveysomaiset – FinFami ry 

P-K:n mielenterveydentuki ry, Joensuu 

Rääkkylän Mty Tsemppi ry 

Savolaiset Selviytyjät ry 

Siilinjärven Mty Virkistys ry 

Tohmajärven Mty Käsikkäin ry 

Varkauden Seudun Mielenterveysväki ry 

Ylä-Karjalan Mielenterveysyhdistys ry 

 

 
Tuemme jäsenyhdistyksiemme toimintaa. 

Kehitämme oikeus- ja edunvalvontatoimintaa potilasneuvoston kautta. 

Tiedotamme, valistamme ja neuvomme mielenterveyteen liittyvissä asioissa. 

Itäinen Tiimi ry 

Suvantokatu 1, 80110 Joensuu 

Toiminnanjohtaja 

Anne Ilmakari-Hämäläinen 

p. 0400 810 656 

posti@itainentiimi.fi 

 

Puheenjohtaja 

Raimo Ruttonen 

p. 0400 530 682 

raimo.ruttonen@hotmail.com 

 

Rätinki – Itä-Suomen alueen henkisen hyvinvoinnin lehti. 

www.ratinki.net 

http://www.itainentiimi.fi/saihke/index.php
http://www.itainentiimi.fi/ilo/index.php
http://www.itainentiimi.fi/pilke/index.php
http://www.itainentiimi.fi/porina/index.php
http://www.outovalke.net/
http://p-kmielenterveydentuki.fi/
http://www.webbisivu.com/Mielitupa.aspx
mailto:posti@itainentiimi.fi
mailto:raimo.ruttonen@hotmail.com
http://www.ratinki.net/
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TARINOITA TIETEEN KENTÄLTÄ 

Olet varmasti kuullut hurjia tarinoita 

lobotomiaan liittyvistä hirveyksistä. Siitä, 

miten hyvää tarkoittaneet lääkärit 

vaurioittivat hoidoillaan potilaidensa aivoja 

pysyvästi ja tekivät heistä tahdottomia 

kroonikoita. Kyseessä on 1940-1970 -luvuilla 

käytössä ollut neurologinen hoitomenetelmä, 

jonka katsottiin tehoavan erityisen hyvin 

psykoosipotilaisiin. Lobotomian huomattiin 

lievittävän tehokkaasti psykoosiin liitettyjä 

tunteita, kuten ahdistuneisuutta, syyllisyyttä 

ja pelkoja, ja näihin lobotomia toden totta 

myös tehosi. Potilaat rauhoittuivat ja 

aggressiivisuus saatiin hallintaan. 

Lobotomian uranuurtaja oli portugalilainen 

neurologi António Egas Moniz, joka palkittiin 

saavutuksistaan lääketieteen Nobel-

palkinnolla vuonna 1949. Suomessa 

ensimmäisen lobotomian suoritti silloinen 

Helsingin yliopiston kirurgian dosentti, 

neurokirurgian pioneeri Aarno Snellman. 

Toimenpide onnistui hyvin, ja operoidun 

potilaan tila parani merkittävästi. 

1960-luvulle tultaessa suhtautuminen 

mielenterveyteen kuitenkin muuttui, ja 

hoidoissa alettiin huomioida myös 

psykologinen sekä sosiaalinen ulottuvuus. 

Lobotomia ei enää soveltunut yhteiskuntaan, 

ja tilalle tulivat neuroleptihoidot. Suomen 

viimeinen lobotomia suoritettiin vuonna 

1975. Myös tarina lobotomiasta muuttui 

vähitellen ja nykyään se nähdään brutaalina 

sekä täysin epäinhimillisenä toimenpiteenä. 

Lobotomia ei mitenkään sovi nyky-

yhteiskuntaan, jossa yksilö on koskematon ja 

tämän täytyy itse saada päättää hoidostaan. 

Lobotomiaan ei kysytty potilaan lupaa. 

Lääkärit uskoivat kuitenkin vilpittömästi, että 

lobotomia oli potilaan parhaaksi. 

Psykoosilääkkeiden eli neuroleptien 

voittokulku on vähintäänkin yhtä kiehtova ja 

monivaiheinen kuin lobotomian. Modernien 

psykoosihoitojen tarina alkaa jo vuodesta 

1883, jolloin fentiatsiinit syntetisoitiin 

väriaineeksi. Toisen maailmansodan aikoihin 

niitä alettiin käyttää hyönteismyrkkyinä sekä 

sikoja riivanneiden loisten torjunta-aineina ja 

rotanmyrkkyinä. 1950-luvun alussa 

fentiatsiineihin kuuluva klooripromatsiini näki 

päivänvalon. Sitä käytettiin aluksi nukutuksen 

esilääkityksenä, mutta pian psykiatrit 

havaitsivat lääkkeen käyttökelpoiseksi. Sillä 

pystyttiin laittamaan mielenterveyspotilaat 

horrokseen, ja vuonna 1952 klooripromatsiini 

otettiin käyttöön kemiallisena lobotomiana. 

Klooripromatsiini mullisti psykiatrian 

syrjäyttäen insuliini- ja sähköshokit sekä 

kirurgisen lobotomian. 
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Klooripromatsiinia myytiin Suomessa 

kauppanimellä Klorproman vielä vuonna 

2014. Valmistaja oli Orion Pharma, joka 

ilmoitti lääkkeen käyttötarkoitukseksi 

vakavien psykiatristen sairauksien, kuten 

skitsofrenian, manian ja muiden psykoosien 

hoidon, rauhattomuus- ja kiihtymystilojen, 

vaikean oksentelun tai kovien kipujen 

täydennyshoidon. Lisäksi lääkäri saattoi 

määrätä Klorpromania myös muuhun 

tarkoitukseen. Orion lupasi, että lääkkeen 

säännöllinen käyttö auttaa pitämään 

sairauden oireet kontrollissa. Tosin etenkin 

hoidon alkuvaiheessa saattoi Orionin mukaan 

ilmetä väsymystä, jonka luvattiin menevän ohi 

hoidon jatkuessa (lähde: http://www.terve.fi 

/laakeopas/71543-klorproman).  

Klooripromatsiini on Suomessa edelleen 

käytössä potilaskohtaisella erityisluvalla 

kauppanimellä Largactil. Sitä on saatavilla 

useilta valmistajilta tablettimuodossa sekä 

tippoina, mutta ikivanha lääke ei ole enää 

tuottoisa. Rahavirtojen pitäminen muhkeina 

on vaatinut lääketeollisuudelta uusia 

tarinoita. Nykyään käytössä olevat “uuden 

polven psykoosilääkkeet” ovat osoittautuneet 

riippumattomissa tutkimuksissa potilaille 

vähintään yhtä haitallisiksi kuin “perinteiset 

neuroleptit”, joihin klooripromatsiinikin 

lasketaan kuuluvaksi. Tarinan mukaan 

klooripromatsiinia huomattavasti 

voimakkaampi, “teholtaan ylivertainen” 

klotsapiini lasketaan “uuden polven 

psykoosilääkkeeksi”. Kauppanimellä Leponex 

parhaiten tunnettu neurolepti soveltuu 

käytettäväksi “hoitoresistenteille potilaille”, 

kun muut keinot eivät ole heitä riittävästi 

auttaneet. Leponexilla lääkityt potilaat 

muuttuvat hiljaisiksi, ilmeettömiksi ja 

eleettömiksi, ja muutoksia kutsutaan 

psykoottisuuden vähenemisen myötä esiin 

tuleviksi sairauden negatiivisiksi oireiksi. Näitä 

oireita lääkitään toisinaan muilla 

neurolepteilla, ja seurauksena on 

neurokemiallinen cocktail, josta ei ilman 

asiantuntevaa ja vuosia kestävää 

vieroitushoitoa ole pääsääntöisesti mitään 

ulospääsyä. Sellaista ei Suomessa ole 

toistaiseksi tarjolla. 

Psykoosin takia hoidettaville potilaille 

korostetaan pitkäaikaislääkityksen 

välttämättömyyttä, mutta myös 

psykoterapiaa sekä sosiaalista toimintaa 

pidetään tärkeinä. Neuroleptilääkitys 

rauhoittaa potilaan, ja psykoosin mukanaan 

tuoma ahdistus helpottaa merkittävästi. 

Oireet laitetaan psykiatrin diagnosoiman 

vakavan sairauden piikkiin. Vakava 

psykoosisairaus, skitsofrenia, on tarinan 

mukaan sairaus siinä missä ykköstyypin 

diabeteskin. Sille ei mahda mitään, mutta 

oikein hoidettuna sairaus voidaan pitää 
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hallinnassa. Parantumisen mahdollisuuden 

sijaan puhutaan relapseista ja remissioista. 

Välillä voi mennä huonommin, välillä taas 

paremmin, mutta psykoosisairaus 

diagnooseineen on tarinan mukaan 

elinikäinen. Parantumisesta ei voida puhua, 

koska neurolepteilla pitkäaikaislääkityt 

potilaat eivät parane täydellisesti. Heille ei 

anneta siihen mahdollisuutta. 

Parhaimmillaankin he todellakin ovat 

remissiossa. 

Neuroleptit aiheuttavat pitkäaikaiskäytössä 

riippuvuuden, joka on vaikeusasteeltaan 

samaa luokkaa, joskin eri tyyppistä, kuin 

kovien huumeiden pitkäaikaiskäytöstä 

aiheutuva riippuvuus. Lääkityksen 

omaehtoisesta purkamisesta väistämättä 

seuraavat hengenvaaralliset vieroitusoireet 

muuttuvat tarinoiden avulla sairauden 

paluuksi, eikä vieroittautumisyrityksiä pidetä 

siksi millään tavalla hyväksyttävinä, saati 

järkevinä. Yrityksillä on tapana epäonnistua, ja 

potilaat ovat huomanneet sen kantapään 

kautta. Potilaat hyväksyvät ajatuksensa 

selviytymisestä ilman elinikäistä 

neuroleptilääkitystä osaksi lääkärin 

asettaman diagnoosin mukaista sairautta. 

Tietyissä tilanteissa potilaat eivät ymmärrä 

omaa parastaan, jolloin pakkohoito katsotaan 

heidän etunsa mukaiseksi ratkaisuksi. Pitää 

paikkansa, että psykoottinen ihminen ei ole 

aina itseltään turvassa. Psykoosissa ihminen ei 

sopeudu ympäröivään yhteiskuntaan, jolloin 

psykoottisen henkilön turvallisuus on 

välttämätöntä varmistaa. Turvallisuuden 

varmistamiseen ei yleensä kuitenkaan vaatisi 

kemiallista lobotomiaa eikä pyrkimystä 

sairauden objektiiviseen määrittämiseen, 

varsinkaan kun psykiatria ei ole tässä ikinä 

onnistunut. 

”Kemiallista epätasapainoa” psykoosin 

taustalla ei ole koskaan pystytty osoittamaan 

toteen riippumattomissa tutkimuksissa. 

Dopamiinitasoa laskevat neuroleptit kuitenkin 

vaativat taustatarinan, ja tarinat ovat aina 

muodostaneet psykiatriassa oman 

todellisuudesta vieraantuneen maailmansa. 

Vuonna 2000 lääketieteen Nobelin palkinto 

myönnettiin kolmelle hermoston 

välittäjäaineiden tutkijalle. Yksi tutkijoista, 

Arvid Carlsson Göteborgin yliopiston 

farmakologian laitoksesta, osoitti Duodecimin 

mukaan, että ”antipsykoottiset lääkeaineet, 

joita käytetään skitsofrenian hoidossa, 

vaikuttavat aivojen dopaminergiseen 

signaalinvälitykseen salpaamalla 

dopamiinireseptoreita.” Lääketieteen Nobelin 

palkintoon sidottu tarina jatkuu näin: ”Ei liene 

epäselvyyttä siitä, etteikö dopamiini tavalla tai 

toisella olisi tärkeä tekijä oireiden 

syntymisessä.” Kuten edellinenkin, tarinat 
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ovat yleensä tuulesta temmattuja, mutta 

saavat potilaat haluamaan lääketieteellisiä 

diagnooseja sekä kemiallista lobotomiaa. 

Tarinat sopivat hyvin yhteiskuntaan, jossa 

yksilön henkilökohtainen valinta korostuu. 

Psykiatria on tarinoiden tiede, joka ei ole 

koskaan nojannut erityisen vahvasti 

tieteellisiin metodeihin. Länsi-Pohjan 

sairaanhoitopiirissä, jossa sovelletaan 

psykoosihoidossa avoimen dialogin mallia, 

tulokset puhuvat puolestaan. Vuosina 1992-

1997 toteutetun viiden vuoden seurannan 

päätteeksi vain 19% psykoosin vuoksi 

hoidetuista potilaista oli eläkkeellä, ja 

merkittävä enemmistö ei käyttänyt 

neurolepteja ollenkaan. Valitettavasti 

tarinoiden tiede ei halua myöntää tämän 

pienen sekä verrattain syrjäisen 

sairaanhoitopiirin hoitotulosten yliver-

taisuutta. Hoitotulosten järisyttävä ero 

muihin sairaanhoitopiireihin verrattuna ei 

kuitenkaan selity pelkästään eroilla 

neuroleptien käytössä. Kysymys on ennen 

kaikkea erilaisesta suhtautumisesta 

psykoosiin. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä 

psykoosi ei ole lääketieteellinen ongelma, 

kuten muualla maassa. Avoimen dialogin 

mallissa psykoottinen tarina kuullaan ja 

otetaan vastaan yrittämättä muuttaa sitä, 

kuten asia Pauliina Aarvan pitämässä Liinan 

blogissa (https://liinanblogi.com/) ilmaistaan. 

Näyttö on kiistaton, mutta tarinoiden tiede ei 

nöyrry vihollisensa edessä. Muualla Suomessa 

eläkeläistehtailu saa jatkua entisellään. 

Tapio Gauffin, kokemusasiantuntija 

 

Jossain, syvällä pimeässä öisessä metsässä, 
mustassa kalliossa vierähtää kirkas pisara. 

Jäniksen silmästä heijastuu kaatunut puu. 

Jossain, syvällä pimeässä öisessä metsässä,  

keltainen lehti tavoittaa maan. 

Jossain. 

Rosa-Maria Keskivaara, 1990 

 

KIRJA-ARVOSTELU  

LEENA HIETAMIES: MATKALLA SURUN LÄPI. 

Päivä 2017. 

Kohtaamme elämässä erilaisia menetyksiä: 

läheisen kuoleman, eron, epäonnistumisen, 

haaveiden romahtamisen tai vakavan 

sairauden.  Silloin puhutaan surutyöstä. Surun 

läpikäyminen vaatii rohkeutta ja aikaa. Leena 

Hietamiehen kirjassa ”Matkalla surun läpi” 

tarjotaan keinoja selvitä vaikeimmasta ajasta.  

Luonnossa kävely, itkeminen ja tunteiden 

kirjoittaminen tai maalaaminen saattavat 
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helpottaa. Kirjassa on myös Raamatun 

tekstejä ja rukouksia.  

Kuva: Jukka Kuusela 

Surun keskellä saatat tuntea olevasi kuin yksin 

pimeässä. Tarvitset muita ihmisiä, 

vertaistukea ja läsnäoloa, jotka auttavat ulos 

ahdistuksesta.  

Surun läpikäymisessä on monta vaihetta. 

Kaikki erilaiset tunteet ovat sallittuja. Itke, kun  

itkettää. Puhu tunteistasi. Ota vastaan 

lohdutusta.  

Epätietoisuus ja eksymisen tunne voi olla 

raastavaa. On oikeus olla avuton ja tarvita 

muita.  

Luopuminen on vaikeaa ja uusi pelottaa. 

Silloin on hyvä pitää kiinni joistakin tutuista 

asioista, vaikkapa tuttujen ihmisten 

tapaamisesta ja aamurutiineista. Mieti, mitkä 

ovat sinun tapojasi surra. Haluatko olla yksin 

vai jakaa surusi muiden kanssa?  

Moni sureva ihminen tarvitsee paljon lepoa. 

Mieti, mikä on sinulle paras lepopaikka. Onko 

se oma koti ja sohvannurkka tai luonto? Leena 

Hietamies neuvoo kokeilemaan itkusaunaa. 

Lämmitä sauna ja mene sinne itkemään.  

Tulevaisuuden ajatteleminen pelottaa, jos on 

jäänyt yksin. Mikä on minun merkitykseni, 

kuka minä olen, ja missä on paikkani? Kerro 

peloistasi ääneen ryhmässä tai luotettavalle 

ystävälle.  

Arki on parasta aikaa kaikessa 

tavallisuudessaan.  Ihan yksinkertaiset asiat 

ovat suuria lahjoja.  

Jonakin päivänä löydät rauhallisia hetkiä, 

jolloin pystyt kiitollisena katsomaan 

taaksepäin.  Mikä on kauneinta, mitä tiedät? 

Mitä hyvää olet elämäsi aikana saanut? Mistä 

asiasta voisit kiittää? Muistojen läpikäyminen 

voi jatkua vaikka loppuelämän ajan. Selaa 

valokuvia ja kirjeitä ja näytä niitä ystävälle.  

Miten nukut? Syötkö terveellisesti? Kun 

tunnet jaksavasi, käännä katseesi toisiin 

ihmisiin ja mene toisten pariin, älä jää kotiin 

murehtimaan. 

Musiikki ja kirjat tuovat monelle lohtua ja 

hyvää mieltä. 

Anita Passilahti 
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VALOKUVAUS HARRASTUKSENA 

Valokuvaus on yli 200 vuotta vanha 

menetelmä, jossa yhdistyi kaksi keksintöä: 

camera obscura ja valoherkkä paperi. 

Läpimurto valokuvauksessa tapahtui 1800-

luvun alussa, jolloin ranskalainen Nicéphore 

Niépce sai otettua yhä tallella olevan kuvan 

pihanäkymästä. Kahdessasadassa vuodessa 

valokuvaus on kehittynyt pitkin harppauksin ja se 

on nykyään erittäin suosittu harrastus. 

Oma valokuvausharrastukseni alkoi 1950-luvulla, 

jolloin sain käyttööni isän vanhan paljekameran. 

Asuimme tuolloin Helsingin Herttoniemessä, ja 

lähellä kotiani oli pieni valokuvausliike, jonka 

kanta-asiakkaaksi pian siirryin. Liikkeestä sain 

valokuvaukseen tarvittavia välineitä, ja 

ystävälliseltä kauppiaalta neuvoja harrastukseni 

ylläpitämiseen.  

 

Kuva: Jukka Kuusela 

Myöhemmin – se taisi olla murrosiässä – hankin 

itselleni laitteet pimiötyöskentelyä varten. Ne 

kävivät tarpeettomiksi, kun pääsin yliopistoon ja 

liityin Ylioppilaskamerat ry:hyn. 

Kuvasin aluksi enemmin miettimättä erilaisia 

aihealueita. Vuonna 1964 aloitin 

lintuharrastuksen, minkä seurauksena myös 

valokuvaukseni kohteet muuttuivat 

luontopainotteisiksi. Mustavalkokuvaukseni 

merkkipaaluja ovat esimerkiksi Helsingin edustalla 

olevalle luotsisaarelle – Harmajalle – tekemämme 

retken yhteydessä otetut kuvat.

Kuva: Jukka Kuusela 

Valokuvaaminen kehittää visuaalista 

havaintokykyä. Se tapahtuu hitaasti, mutta 

varmasti. Täytyy vain olla kärsivällinen ja jatkaa 

valokuvaharrastusta niin tuloksia alkaa syntyä. 

Suosittelen valokuvaharrastusta kaikille. 

Käytetyilläkin laitteilla, joita saa edullisesti, on 

mahdollista aloittaa tämä harrastus. Kannattaa 

myös harkita liittymistä paikalliseen 

kameraseuraan tai -yhdistykseen, joista saa 

neuvoja ja parhaassa tapauksessa lainavälineitä ja 

tiloja omaan käyttöön. 

Jukka Kuusela 

Lähde:  

Wikipedia: Valokuvaus. 
https://fi.wikipedia.org/ wiki/Valokuvaus 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce
https://fi.wikipedia.org/wiki/Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce
https://fi.wikipedia.org/


21 
 
 

 

  



22 
 
 

 

  

TOINEN TODELLISUUS 

 

Ennen ensimmäistä psykoosiani 

en ymmärtänyt pelätä mieleni rajattomuutta. 

 

Sama juttu mäkihyppääjä Jari Puikkosella: 

ensimmäinen paha kaatuminen 

opetti hänet varovaiseksi. 

 

Vanhuus ei tule yksinään. 

 

(Jorma Kekki) 

 

LOPPUA TIETOISUUTTA 

 

Oikeastaan jo silloin, kun Hansa-kauppiaat 

Saksasta (silloista nimeä en tiedä) tulivat 

tänne kauppamatkoille, se jo oli maamme 

rajan heikkeneminen. Nyt eletään vuotta 

2017. Maan raja on heikentynyt paljon. Onko 

siitä paljoakaan jäljellä enää, ja onko jäljellä 

olevankin osalta käynnissä heikkeneminen? 

Meitä usutetaan edelleen kansallisiin 

taisteluihin, vaikka ne eivät tästä syystä ole 

elinvoimaisia, eivät ole hyvän ennusteen 

taisteluita. Sitten Eurooppa-taisteluihin, eikä 

nekään ole hyvän ennusteen taisteluita. 

Globaali virittymistaso ja aktivismi ovat aika 

hyvät, mutta jo nyt tiedämme, että 

tähtitarhojen sivilisaatiot tai oikeammin 

ikiääretö -otuskunta on nyt loppua 

tietoisuutta. Lopun tietoisuuden löytäminen 

on valtava helpotus ja voi johtaa suureen 

määrään loppuja tosia löytämisiin, mikä 

"hoitaa säryt" ainakin yhtä hyvin kuin 

mustaherukkamehu-vodka lasillinen, ja 

pitkäaikaisesti, pysyvästi. Vodkakin häviää 

tälle, sillä vodkan helpotus kestää vain lyhyen 

hetken. Levitetty myös facebook -julkisessa.  

 

Juha Korkee 

 

 

Logo: Kimmo Hoikkala 
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Nyt ihmisille joulun teen  
ja rauhan hiljaisen 

taas joulu saa rintahan 

On joulu ja luminen maa 
ja olomme valkoinen 
ja Jumala tulee taas 

Joulun hiljaisuus tulee illalla 
ja olen osa sitä 

kaikki aarteet löytyy jouluna 
ja vain kuusi valaisee hämärää 

 
Veikko Leinonen 

 

Kuva: Jukka Kuusela 



24 
 
 

 

 

 


