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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Tervehdys teille rakkaat yhdistyksen jäsenet!
Vuosi 2016 on jo pitkällä ja kevät koittanut!
Toivotan teille virkistävää kevättä ja kesän
odotusta!
Yhdistyksemme uusi vuosi alkoi 5-vuotistapaamisella Helsingissä ravintola Vltavassa.
Meitä oli koolla kymmenkunta ihmistä.
Saimme kuulla psykologi, traumaterapeutti
Anne Suokas-Cunliffen esitelmän "Skitsofrenia ja trauma". Käytiin vilkasta keskustelua.
Pidimme myös ylimääräisen jäsenkokouksen,
jossa vahvistettiin toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2016. Katsoimme yhdistyksen jäsenen Jorma Kekin ja Kimmo Rekolan elokuvan "Kekki-koodi" (2012). Lopuksi nautimme vielä herkullisen menuillallisen.

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

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin ylimääräisessä jäsenkokouksessa Rosa-Maria Keskivaara. Jatkan itse hallituksen puheenjohtajana.

jakaa tietoa skitsofreniasta sairautena

Kerrottakoon vielä, että osallistuin puheenjohtajan ominaisuudessa Mielenterveyden
keskusliiton koulutukseen maaliskuun alussa
Etelä-Suomen järjestöpäivillä, jotka pidettiin
Tikkurilassa. Paikalla oli 60 ihmistä 27 yhdistyksestä. Järjestöpäiviltä jäi mieleeni erityisesti seuraava aihe: Kohtaako työ ja koulutus mielenterveyskuntoutujan?

lisätä omaan kuntoutumiseen liittyvää
toiveikkuutta kuntoutujissa

Yhdistyksemme kuuluu Mielenterveyden
keskusliittoon yhdessä 160 muun yhdistyksen kanssa. Toivon että näen teitä yhdistyksemme jäseniä kevät- ja/tai syyskokouksessa, joista lähetetään erillinen kutsu jäsenille.

rohkaista jäseniä kansalais- ja vertaistukitoimintaan

Jäsenmaksut vuonna 2016:
1 hlö/ vuosi 15 euroa.
Kannatusjäsenmaksu 30 euroa.
Yhdistys ottaa vastaan myös lahjoituksia.
Tilinumero: FI38 572241201251 07
Yhteystiedot:
c/o Anita Passilahti
anita.passilahti@gmail.com
Puh. 044 3056 224
www.skitsofreniayhdistys.com

Anita Passilahti, puheenjohtaja

suomenskitsofreniayhdistysry@gmail.com
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PÄÄKIRJOITUS

Suomen skitsofreniayhdistys ry:n hal-

Yhdistyksemme ja jäsenlehtemme (jonka
nimi aluksi oli Jäsenkirje) täyttivät viime
vuonna 5 vuotta. Nämä vuodet ovat olleet
yhdistysaktiiveillemme työntäyteistä aikaa.

litus vuonna 2016

Hallituksen ja jäsenkokousten järjestämisessä ja jäsenlehden toimittamisessa on yllättävän paljon tehtävää, ja osaavia ihmisiä tarvitaan. Onneksi sellaisia henkilöitä on löytynyt
yhdistyksen piiristä, vaikka luonnollisesti ulkopuolista apuakin on tarvittu.
Yhdistyksen jäsenlehdelle on nyt valittu ensi
kertaa 3 -jäseninen toimitus. Pidämme tarpeen mukaan kokouksia ja pyrimme tekemään Poutapilvi-lehdestämme entistä paremmin lukijoita palvelevan lehden. Toivomme teidän lukijoiden lähettävän julkaisukelpoista materiaalia jäsenlehteemme
edellisvuosien tapaan.

Anita Passilahti, puheenjohtaja, Hyvinkää
Olen 54-vuotias nainen Hyvinkäältä. Aloitan
toista vuotta yhdistyksen puheenjohtajana.
Minulla on kaksi aikuista lasta. Ennen sairastumistani kymmenisen vuotta sitten toimin
16 vuotta seurakuntapastorina. Viimeiset
kuusi vuotta olen saanut elää ilman oireita
ja olenkin osallistunut monenlaisiin toimintoihin ja vapaaehtoistöihin. Toimin vertaisohjaajana mielenterveysyhdistys Verson
ryhmässä ja osallistun seurakunnan vapaaehtoistöihin. Harrastan lukemista, kuorolaulua ja kielten opiskelua. Saunon ja uin mielelläni, talvisin käyn avannossa. Yritän harrastaa erilaisia liikuntalajeja kuten pyöräilyä,
kävelyä, jumppaa ja kuntosalia. Osallistun
myös joidenkin muiden yhdistysten toimintaan.

Jukka Kuusela, päätoimittaja
Toivon, että yhdistyksessä voimme kokoontua joihinkin yhteisiin kokouksiin ja tapahtumiin ja ajaa sairastuneiden ja sairaudesta
kuntoutuvien asioita. Toivon myös, että
saamme lisää toiminnasta kiinnostuneita
mukaan yhdistykseemme.

Poutapilvi -lehti

Rosa-Maria Keskivaara, varapuheenjohtaja,
Helsinki
Jukka Kuusela, sihteeri, hallituksen jäsen,
Helsinki
Kuva: Jukka Kuusela

POUTAPILVI-lehti, toimitus
Jukka Kuusela, päätoimittaja
jukka.kuusela@welho.com
Puh. 041 518 8052
Veikko Leinonen, toimitussihteeri
Rosa-Maria Keskivaara, toimittaja

Olen ammatiltani psykologi (PsM). Aloitin
jatko-opinnot Jyväskylän yliopistossa viime
keväänä. Harrastuksiini kuuluu valokuvaus ja
ornitologia. Kuuntelen mielelläni klassista
musiikkia. Olen skitsofreniayhdistyksen perustajajäsen.
Seppo Kuusela, hallituksen jäsen, Helsinki
Olen koulutukseltani biologi (FL) ja työsken-
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nellyt tutkijana Ruotsissa (Uppsalan yliopisto), Tanskassa, stipendiaattina Ranskassa,
Tšekkoslovakiassa (nykyään Tšekin ja Slovakian valtiot), Unkarissa ja Saksassa sekä
matkustanut ja työskennellyt myös entisessä Neuvostoliitossa. Olen tutkinut lähinnä
lintuja ja hyönteisiä. Näistä tutkimuksista
olen yksin tai muiden tutkijoiden kanssa
tehnyt useita kongressijulkaisuja.
Turistimatkoja olen tehnyt Englantiin, Viroon, Latviaan, Norjaan, Kreikkaan, Espanjaan, Portugalin Madeiralle, Italiaan ja Kiinaan. Harrastan edelleen lintujen tarkkailua
ja luen melko paljon.
Veikko Leinonen, hallituksen jäsen, Mikkeli

Olen määräaikaisella eläkkeellä ollessani
vuosina 2009-2015 kouluttautunut kääntäjäksi (HuK) ja arkistonhoitajaksi. Nyt olen
työtön työnhakija. Elämä on siis aika niukkaa
rahallisesti. Kuitenkin teen aktiivisesti vapaaehtoistyötä eri yhdistyksissä kuten paikallisessa mielenterveysyhdistyksessä VÄLKE
ry:ssä ja tietenkin tässä sydäntäni lähellä
olevassa omassa yhdistyksessämme.
Tällä hetkellä työn alla on yhdistyksen kotisivut, joita tekemään sain Outokummun
ammattiopiston opiskelijoita, joilta työ nyt
alkuun päästyään on sujunut hyvin. Pian
saamme siis nauttia uudesta kotisivustostamme.

Olen ammatiltani iteronomi. Eläkkeelle jäin
vuonna 1989. Olen toiminut Mikkelissä ItäSuomessa ja ollut mm. avustajana Moision
sairaalan Sarastus -lehdessä; jakanut esitteitä ja jäsenkirjeitä sekä kertonut ko. yhdistyksestä.

Jokainen voi tehdä jotain, olipa se miten
pieneltä vaikuttava asia hyvänsä. Lehtemme
esimerkiksi kaipaa kirjoituksiasi ja kuviasi. Ei
tarvitse olla aktiivi osallistuakseen. Satunnainenkin osallistuminen lasketaan!

Olin perustamassa Suomen skitsofreniayhdistystä Helsingissä Mielenterveysmessuilla vuonna 2010 eli olen yhdistyksen
perustajajäsen.

Kevät tulla jollottaa, räystäät tippuu, ja linnut twiittailevat ahkerasti. Toivon Sinulle
iloista kevättä ja innostusta osallistua vapaaehtoistyön merkeissä yhdistyksemme
toimintaan.

Sonja Parviainen, hallituksen varajäsen, Outokumpu

Terveisin,
Sonja Parviainen
Outokumpu

Tervehdys Outokummusta!
Olen hallituksen varajäsen tänä vuonna.
Asun Outokummussa uusperheessä mieheni
ja poikani (13-v) kanssa. En pääse irtautumaan arjen pyörityksestä aivan helposti
esimerkiksi käydäkseni Helsingissä Suomen
skitsofreniayhdistyksen hallituksen kokouksissa. Pyrin kuitenkin osallistumaan hallitustyöskentelyyn etänä ja lähetän muistioita
kokouksiin asioista, joita hoidan.

Suomen skitsofreniayhdistys
ry:n jäsenedut vuonna 2016:
 REVANSSI-lehti ilmaiseksi
 TUNNE & MIELI -lehti 30 euron vuosihintaan
 MTKL:n jäsenkortti
 Mahdollisuus osallistua MTKL:n eri tilaisuuksiin, kuten Mielenterveysmessuille, kulttuuripäiville ja urheilutapahtumiin
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Vuoden 2016 kunniapuheenjohtaja
esittäytyy
Olen Rosa-Maria Keskivaara Helsingistä.
Olen maalannut, kirjoittanut ja ratkaissut
luovilla tavoilla ongelmia lapsesta asti. Voitin ns. henkisissä kilpailuissa jo kansakouluaikana ensimmäisen palkinnon ja toisella
kerralla 2. palkinnon akvarellimaalauksessa.
Mitä tulee työhön ja opiskeluun, niin olen
toiminut sosiaalipsykologin tutkimusavustajana ja opiskellut vuosien mittaan erilaisilla
luovien ilmaisujen kursseilla. Lisäksi olen
opiskellut ekspressiivistä hahmotaideterapiaa.
Kuulun Suomen taiteilijat ry:hyn – olen sen
matrikkelijäsen. Lisäksi valokuvaan paljon, ja
luonto on minulle tärkeä. Kissat ja kierrätys
ovat osa elämääni. Meri ja vesi, purot rauhoittavat. Metsä on osa ”kotia” eläimineen.
Olen ollut pitkään monissa yhdistyksissä
vuosien varrella. Usein olen saanut luottamuksen toimia niiden hallituksissa, puheenjohtajana, sihteerinä. Muutamia mainitakseni: Kulttuuriyhdistys Feeniks ry, Enäkoti ry
(mm. sopeutumisvalmennuskursseja ohjaamassa), Erikoisammattien liitto ry, Rajatiedon yhteistyö ry:ssä kriisipuhelinpäivystäjänä.
Mielenterveysyhdistys Helmi ry:ssä olin yhtenä perustajajäsenenä vuonna 1983 ja hallituksessa sekä kehitin erilaisia luovia ryhmätoimintoja ja ”Kulttuurikeikaus”ryhmämatkoja 27 hengelle. Ohjasin erilaisia
kursseja ja valmensin jäseniä osallistumaan
kulttuuripäiville. Olin yhdistyksen edustajana Helsingin kaupungin vammaisneuvostossa ja Potilaan oikeudet -oppaan julkaisutyöryhmässä, jossa tein anonyymikyselyn Helmi
ry:n jäsenille siitä, mitä oikeuksista tiedettiin. Tietoa hyödynnettiin opasta laadittaessa mielenterveyspotilaiden/-kuntoutujien
kannalta. Olin kertomassa sosiaalialan opis-

kelijoille mielenterveysongelmien subjektiivisista kokemuksista ja näkökulmista 1980 –
1990-luvuilla. Nykyään tätä kutsutaan kokemusasiantuntijatyöksi.
1980 -luvulla olin muutamassa tvohjelmassa, mm. ”Tosiasiaa itsemurhista” ja
luovan ryhmäni toimintaa kuvattiin yhdistyksen jäsentalolla Pasilassa. Iltasanomat
haastatteli yhdistyksen puheenjohtajaa
Veikko Päiviötä ja minua asunnottomuusasiassa mielenterveyspotilaiden näkökannalta,
sillä Helsingin kaupungilla ei ollut määritelty
yhtään asunnontarvetta tälle erityisryhmälle
1980 -luvulla.
Luova hulluus ry:ssä olen toiminut monta
vuotta hallituksen jäsenenä, varapuheenjohtajana ja nyt jo kuusi vuotta puheenjohtajana, ohjannut kursseja, mm. ”Minuuden vahvistuskurssia” ja ”Päiväkirjakurssia” ja kurssiluonteista matkaa Egyptiin, ollut kokoamassa ja taittamassa yhdistyksen jäsenten runokirjaa ”Hyntyräisen ystävät”, jossa myös kuvia yhdistyksen toiminnasta matkan varrelta
ja toiminut yhdistyksen edustajana Mielenterveyden keskusliiton (MTKL) liittovaltuustossa nyt kolmatta kolmivuotiskautta.
Lisäksi olen toiminut MTKL:n kulttuurityöryhmässä kolmena kautena, ollut MTKL:n
kokemusarvioija-asiantuntijakoulutuksessa
ja ollut tekemässä palveluasumisesta tutkimusta. Olin myös MTKL:n työryhmässä laatimassa yhdistysten kulttuurivastaavien
opasta.
Olin perustamassa Suomen skitsofreniayhdistystä ja ollut hallituksen jäsenenä alusta
asti sekä puheenjohtajana ja nyt varapuheenjohtajana, lehtitoimituskunnassa ja puheenjohtajana kuntoutujan käsikirjaa laativassa toimituskunnassa sekä tulevaisuustyöryhmän jäsenenä.
Olen aina ollut motivoitunut puolustamaan
ja ajamaan heikompien, erityisesti fyysisistä
vaivoista kärsivien ja mielenterveyspotilai-
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den ja -kuntoutujien etuja, sillä olen kantapään kautta kokenut monia vaivoja ja ongelmia elämäni aikana ja uskon, että yhdessä selviämme ja vahvistumme aina.

tiikkaan, joten ei ole yhdentekevää, miten
tiedotusvälineet mielenterveysongelmia käsittelevät.

Kiitän Suomen skitsofreniayhdistyksen hallitusta saamastani arvostuksenosoituksesta
vuoden 2016 kunniapuheenjohtajaksi.

Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena oli selvittää suomalaisten lehtikirjoitusten leimaavuutta ja verrata tuloksia kansainvälisiin tutkimuksiin. Koska mielenterveysala on hyvin
laaja ja siitä kirjoitetaan hyvin paljon lehdistössä, jouduin rajaamaan tutkielmani yhteen lehteen, Helsingin Sanomiin.

Tuli Pakkanen ja mursi alleen kukat maan;
uutta kevättä odottamaan;
hiljaa kuin unessa Siihen kasvamaan.
Voi kun me ihmiset Talven Tullessa elämään;
Levättäis hetki ja taas Herättäis;
Sulaessa kivun ja jään Uuteen Vahvaan elämään;
ylväästi nostaen nöyrän pään.
(Runo: Rosa-Maria Kyrönlahti-Keskivaara 1994)

Tutkimuskohteen valintaani ei vaikuttanut
oletus, että Helsingin Sanomissa käsiteltäisiin mielenterveysongelmia muita lehtiä
leimaavammin tai vähemmän leimaavasti.
Valitsin Helsingin Sanomat siksi, että se
Suomen suurimpana päivälehtenä saavuttaa
edelleenkin suurimman yleisön sekä levikkinsä, että sitä siteeraavien lehtien kautta.
Uusi tutkimusmenetelmä

Ennakkoluulot leimaavat lehtikirjoituksia
Kansainvälisten tutkimusten mukaan mielenterveysongelmiin liittyvät ennakkoluulot näkyvät selvästi lehtikirjoituksissa. Samaan havaintoon päädyin myös omassa
pro gradu -tutkielmassani, joka tarkasteli
mielenterveysongelmien käsittelyä Helsingin Sanomissa.
Psyykkisiin sairauksiin liittyvä leima (stigma)
aiheuttaa häpeää sitä sairastaville ja heidän
läheisilleen, eristää sairastuneet muusta yhteiskunnasta ja voi jopa olla esteenä hoitoon
hakeutumiselle. Lukuisten kansainvälisten
tutkimusten mukaan media on suurin vaikuttaja mielenterveysongelmiin liittyviin
asenteisiin sekä suuren yleisön että tautiin
sairastuneiden kohdalla. Median vaikutuksen on todettu ulottuvan jopa sosiaalipoli-

Tutkimusmenetelmäksi valitsin tšekkiläis–
slovakialais–kroatialaisen tutkimusryhmän
kehittämän PICMIN-koodin (Picture of mental illness in newspapers), joka koodin kehittäjien mukaan on ensimmäinen standardoitu laadullinen menetelmä, jolla voidaan tutkia lehtikirjoittelun leimaavuutta ja verrata
kansainvälisiä tutkimuksia keskenään.
Aineisto kerättiin Helsingin Sanomien verkkojulkaisusta kuudelta satunnaisesti valitulta
viikolta vuonna 2014. Hakusanoina käytettiin PICMIN-koodiavaimen hakusanoja, jotka
tuottivat yli kymmenen tuhatta osumaa.
Samassa artikkelissa esiintyi kuitenkin usein
monta eri hakusanaa, joten kaikkiaan haku
tuotti 204 artikkelia.
Tarkasteltaviksi artikkeleiksi hyväksyin vain
ne, jotka olivat käyneet läpi journalistisen
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seulan toimituksessa, ja näin ollen niiden
voidaan olettaa ainakin jollakin tapaa edustavan lehden linjaa. Tästä syystä mukaan
otettiin mielipidekirjoitukset, mutta ei esimerkiksi lehden nettisivuilla olleita kommentteja.
Lopulliseen tarkasteluun valitsin ne artikkelit, joissa hakusanat viittasivat psyykkiseen
sairauteen. Näin kirjoitukset, joissa esimerkiksi sanaa skitsofreeninen käytettiin kuvaamaan ristiriitaista tilannetta tai sanaa
skitso käytettiin kansanomaisesti, kuten
”faija skitsoo”, jätettiin pois tarkastelusta.
Leimaavia yli puolet
Karsinnan jälkeen analysoitavaksi jäi 76 artikkelia, joista yli puolet oli luonteeltaan
leimaavia ja sensaatiohakuisia. Lyhyet artikkelit olivat sensaatiohakuisempia ja leimaavampia kuin pitkät. Tämän arvelen johtuvan
ensinnäkin siitä, että pitkiä artikkeleita kirjoittavat toimittajat, jotka ovat jo ennestään
perehtyneet psyykkisiin sairauksiin ja niitä
sairastaviin, joten heillä voi olla muita toimittajia vähemmän ennakkoluuloja.
Toinen syy voi olla siinä, että lyhyet jutut on
usein käännetty suomeksi ulkomaalaisten
tietotoimistojen tai lehtien uutisista. Tästä
ei tietenkään voi vetää sitä johtopäätöstä,
että ulkomaalaisissa medioissa käsiteltäisiin
mielenterveysongelmia leimaavammin kuin
suomalaisissa, vaan kyse on pikemminkin
lyhyiden juttujen luonteesta, jossa mielenterveysongelmien taustat tai esimerkiksi
niistä kuntoutuminen jätetään usein tilan
puutteen vuoksi pois.
Vaikka yli puolet Helsingin Sanomissa julkaistuista jutuista osoittautui tässä tutkielmassa leimaaviksi, kuitenkin 41 prosenttia

artikkeleista ei ollut luonteeltaan leimaavia.
Arvelen sen johtuvan osittain siitä, että satunnaisesti valitulla kuudella viikolla oli vain
neljä skitsofreniaa käsittelevää juttua. Monissa aikaisemmissa ulkomaalaisissa mediatutkimuksissa on skitsofreniaan todettu liittyvän muita mielenterveysongelmia enemmän negatiivisia ennakkoluuloja.
Luotettavamman kuvan Helsingin Sanomien
”linjasta” voisi antaa tutkimus, jossa tarkasteltaisiin lehden kaikkia mielenterveysaiheisia artikkeleita yhden tai useamman vuoden
ajalta. Aineiston laajuuden vuoksi siihen ei
tässä tutkielmassa kuitenkaan ollut mahdollisuutta.
Tulokset samansuuntaisia
Verrattaessa tutkielmani tuloksia tšekkiläis–
slovakialais–kroatialais -tutkimukseen tulokset vastasivat toisiaan. Yleissävyltään negatiivisia tai leimaavia artikkeleita oli enemmistö. Samoin havainnot mielenterveysalan
ammattilaisten yliedustuksesta tietolähteenä verrattuna mielenterveyspotilaiden
ja -kuntoutujien aliedustukseen vastasivat
toisiaan.
Havainnot olivat yhtenäiset myös tarkasteltaessa näihin tietolähteisiin perustuvien juttujen yleisluonnetta: mielenterveysalan
ammattilaisten haastattelut olivat pääosiltaan positiivisia ja mielenterveyspotilaiden
ja -kuntoutujien sekä heidän omaistensa
haastattelut negatiivisia.
Näiltä osin tulokset erosivat aikaisemmista
tutkimuksista, joissa mielenterveysongelmista kärsivien ja heidän omaistensa haastatteluihin perustuvat jutut on yleensä määritelty positiivisemmiksi. Tästä herää luonnollisesti kysymys, johtuuko ero käytetystä
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analyysimenetelmästä, vai onko kyse eri
kulttuurien suhtautumisesta mielenterveysongelmiin.
Tutkielmani Hullun leima: mielenterveysaiheiden käsittely Helsingin Sanomissa vuonna 2014
löytyy kokonaisuudessaan Tampereen yliopiston julkaisuarkistosta http://tampub.uta.fi/ .
Sieltä löytyy myös lista käytetyistä lähteistä.
Julkaisun pysyvä osoite on

http://urn.fi/URN:NBN:fi: uta201512162553 .

Ismo Laukkarinen

Kokemusasiantuntijan sarka
Kävin kokemusasiantuntijakoulutuksen syksyllä 2015. Olen sen jälkeen kertonut tarinaani muun muassa lääkärin luennon jälkeisessä kommenttipuheenvuorossa, omaisneuvoston kokouksessa ja omaisten vertaisryhmässä.
Paljoa en ole vielä kerennyt toimia kokemusasiantuntijana, mutta koen että se on
mielenkiintoista ja vaihtelevaa ja antaa itsellekin uusia kokemuksia esimerkiksi esiintymisestä.
Kokemusasiantuntijalla on omakohtaista kokemusta sairaudesta ja kuntoutumisesta tai
läheisen sairaudesta. Kokemusasiantuntija
on linkki vertaisista palveluntuottajiin. Erilaisissa työryhmissä käytetään kokemusasiantuntijoita parantamaan palvelun laatua.
Kokemusasiantuntijaa voi käyttää myös
vaikkapa opiskelijoiden koulutuksessa mielenterveysalalle luennoimaan omasta sairaudestaan ja kuntoutumisestaan. Koulutus
antaa valmiuksia toimia myös ryhmänohjaajana ja tukihenkilönä.

Koen että koulutuksesta on ollut hyötyä elämässäni jo senkin vuoksi, että olen koulutuksen aikana koonnut ja pilkkonut elämäntarinaani sairauteeni liittyen ja esittänyt sen ääneen, mikä on tuonut itsellekin uutta ymmärrystä tiettyjen tapahtumien kulusta sekä syistä että seurauksista.
Yleensäkin olen sitä mieltä, että kirjoittamalla ja puhumalla ääneen oman tarinansa voi
jäsentää itselleen tärkeitä elämänvaiheita
osaksi kokonaiskuvaa itsestä. Kokemusasiantuntija siis samalla kun auttaa muita, toimii myös oman elämänhallintansa kannalta
rakentavasti tarinaansa kertoessaan ja muokatessaan sitä eri yleisöille.
Mielenkiintoista kokemusasiantuntijan työssä on myös palaute kuulijoilta. Uusia näkökulmia omaankin sairastamisvaiheeseen ja
kuntoutumiseen saa kuuntelemalla erilaisia
elämänkohtaloita, joita kuulijat saattavat
avata kokemusasiantuntijapuheenvuoron jälkeen. Kenelläkään skitsofreenikolla ei ole
samanlaista tarinaa kerrottavana, ja omaa tarinaansa voi pitää vain esimerkkinä siitä, miten itse on asian kokenut.
Kuitenkin erilaisissa työryhmissä voisi olettaa, että kokemuksista seurannut tietämys
sairaudesta toimii niin sanottuna hiljaisena
tietona työryhmässä työskentelyn pohjana ja
taustalla. Silloin ei ole tarpeen kertoa yksityiskohtaisesti kokemuksistaan vaan pyrkiä
löytämään kokemuksistaan jotain asioita, mitä työryhmä voisi viedä eteenpäin ja näin
kohentaa ehkä palvelujen laatua tulevia kuntoutujia varten.
Koen että kokemusasiantuntijan työ on merkityksellistä niin itselleni kuin myös muille
kuntoutujille ja omaisille. En koe, että toistaessani eri tilanteissa tarinaani jumiutuisin
muistelemaan menneitä, vaan aktiivisesti
muokkaan kokemuksistani tietämystä, jolla
voin kenties auttaa jotakuta toista sairastu-
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nutta.
Myös nykytilanteen huomioiminen ja esilletuominen on tärkeää, koska kokemukseni voi
antaa toivoa kuntoutumisesta. Kuntoutumiseni on edennyt kuudessa vuodessa niin, että
nykyään olen uusperheellinen, naimisissa
oleva murrosikäisen pojan äiti, ja työelämä
on nurkan takana. Eläkkeellä ollessani opiskelin itselleni tutkinnon. Eli voisi sanoa, etteivät sairastuminen ja diagnoosi vieneet
mahdollisuuksiani normaaliin elämään ja
elämänhallintaan.

muutta ja samanaikaisesti näkee ympärillään pääasiassa seinää tai nurkkaa, saattaa
fyysinen ympäristö ylläpitää psyykkistä
problematiikkaa.

Kuva: Jukka Kuusela

Sonja Parviainen

Poutapilviä mieleen
Fyysisen ympäristön merkitystä omille mielialoille tai psyykkiselle hyvinvoinnille on
usein vaikea tunnistaa välittömästi. Merkitykseen havahdutaan käytännössä usein
vasta silloin, jos happi huoneesta loppuu,
lämpötila ei ole sopiva tai huone hämärtyy.
Ympäristön myönteisen merkityksen tiedostamme usein vain lomilla ja useimmiten ulkomailla, kun esimerkiksi ihastelemme lomamatkoilla maiseman kauneutta.
Eko- ja ympäristöpsykologiseen viitekehykseen liittyy ajatus, että ihminen on aina ympäristössään, ja ympäristön ominaisuuksilla
on välitön vaikutus ihmiseen, myös psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin, vaikka
emme vaikutusta tunnistaisikaan. Tämä tarkoittaa, että fyysinen ympäristö sinänsä voi
aiheuttaa tai ylläpitää myös psyykkistä pahoinvointia ja ongelmia. Esimerkiksi mikäli
henkilö kokee voimakasta umpikujan tunnetta, näkökulmien vähyyttä ja toivotto-

Tutkimusten mukaan luonnonympäristöt elvyttävät ja tuottavat hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia paremmin kuin rakennettu ympäristö.
Hyvinvointia tukevan luontoympäristön tuella on mahdollista saada emotionaalinen
kontakti itseen, toiseen ja tunnistaa myös
itselle ravitseva sosiaalinen ja fyysinen ympäristö ja eheytyä niiden avulla. Turvallinen
ja hyväksyvä kontakti itseen ja sosiaaliseen
sekä fyysiseen ympäristöön edesauttaa selkeyttämään omia tarpeita tässä ja nyt sekä
löytämään voimavaroja ravitsemaan ja suojaamaan läpi erilaisten elämänvaiheiden.

Kuva: Jukka Kuusela

Tämän lisäksi luonnon elementti voi tarjota
samaistumisen kohteen, jossa saatetaan
nähdä oman elämän kärsimyksiä, selviytymistä, kumppanuutta ja empatiaa. Turvallisuutta ja hyväksyntää edesauttava luonto-
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paikka tai -elementti voi toimia väylänä, jolloin empatian kokeminen ja vastaanottaminen tulevat myös helpommiksi.
Elvyttävät ja hyvinvointia tukevat luonnonympäristöt ja elementit, kuten esimerkiksi
tilantuntu, vihreä kasvillisuus, metsäntuntu,
veden virtaus, elon merkit luonnossa, oksiston läpi siintävä valo ja poutapilvet, vaikuttavat myös välittömästi omaan hyvinvointiin, esimerkiksi mielialaan. Tällöin esimerkiksi ympäristössä oleva tila tuottaa myös
kokemuksen tilantunnusta tai elonmerkit
luonnossa tuottavat kokemuksen myös itsessä olevista elonmerkeistä. Taivaan poutapilvet voi siis antaa lipua myös omaan
mieleen, jolloin leppoisa, rauhoittava tilantuntu tulee myös omaan mielentilaan.

Kirsi Salonen
Eko- ja ympäristöpsykologi, psykoterapeutti

Kuntoutettavasta oman elämänsä
toimijaksi
Mielenterveyden pulmia kohdanneet ihmiset
kertovat usein kuntoutumisensa alkuvaiheessa kohdanneensa ulkopuolista painetta
toipumiseensa tai kuntoutumiseensa. Paine
voi tulla niin yhteiskunnalta, organisaatiolähtöiseltä hoitojärjestelmältä kuin läheisiltäkin.
Tällöin helposti unohtuu kuntoutujan itsensä
näköinen elämä: omat unelmat, toiveet ja
tavoitteet.
Kuntoutumisen tavoitteena ja päämääränä
pidetään yleisesti toimintakyvyn ylläpitämistä ja lisääntymistä sekä elämänlaadun ko-

hentumista. Se on perinteisesti nähty sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteinä palauttaa tai ylläpitää ihmisen työkykyä. Tämä
on ensisijaisesti yhteiskunnan ja organisaatioiden näkökulma kuntoutumiseen. Nykyään on kuitenkin entistä enemmän alettu
pohtia, pitäisikö kuntoutuksessa tavoitella
onnellisuuden lisäämistä ja onnellista elämää, sairaudesta ja sen oireista huolimatta
ja niiden kanssa rinta rinnan. Usein onnelliseen elämään liitetään muun muassa hyväksytyksi tuleminen, itsensä toteuttamisen
mahdollisuus, sosiaaliset suhteet sekä riittävä toimeentulo. Työ toki mahdollistaa näitä,
mutta se ei automaattisesti takaa onnellisuutta – varsinkaan, jos ajoitus työhön kuntoutumiseen ei ole sopiva.
Ihminen on itse paras ja pätevin oman elämänsä asiantuntija – niin myös mielenterveyden pulmia kohdannut. Tämän voimavaran pitäisi olla toipumisen ja kuntoutumisen
ydin. Valitettavasti näin ei aina ole, ja kuulemme liian usein tarinoita mielenterveyskuntoutujan sivuuttamisesta tai jopa mitätöinnistä omaa elämäänsä koskevissa tärkeissä kysymyksissä. Oman elämänsä asiantuntijuus ja toimijuus tuo mukanaan myös
velvollisuuksia ja vastuita, kun ihminen ei
enää vain toteuta muiden henkilöiden ja järjestelmien asettamia tavoitteita. Vastuun
kantaminen kuitenkin helpottuu, jos ihminen on valmis ja halukas muutokseen sekä
ponnistelemaan unelmiensa tavoittamiseksi.
Jotta kuntoutuminen käynnistyy, tarvitaan
toivoa siitä, että sairaudesta voi toipua ja
kuntoutua ja sen kanssa voi elää hyvää elämää – mitä se sitten itse kullekin henkilökohtaisesti on. Vertaisuuden ja kokemusasiantuntijuuden voima kumpuaa juuri toivosta: se on tärkeä osa ja tuki yksilöllisessä
kuntoutumisessa. Mielenterveyden keskus-
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liiton kuntoutustoiminnassa on vuosien kehitystyön tuloksena luotu kuntoutumisen
tuen malli, jossa yhdistyvät kuntoutujan
oman elämän asiantuntijuus, vertaisryhmän
tuki, koulutetun kokemusasiantuntijan toipumiskokemuksen jakaminen sekä koulutetun ammattityöntekijän osaaminen. Monet
vertaisryhmiin osallistuneet kuntoutujat
kertovat, että samankaltaisesta tilanteesta
kuntoutuneen ihmisen toipumistarina on ollut alkusykäys omalle kuntoutumiselle tai
jollekin keskeiselle toipumista edistävälle oivallukselle. Vertaisryhmä tarjoaa mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan, saada hyväksyntää ja ymmärrystä sekä löytää uusia voimavaroja itsestään. Kuntoutuneet henkilöt
taas voivat löytää kokemusasiantuntijana
toimimisesta mielekkään toimijan roolin.
Toivon lisäksi on tärkeää, että kuntoutuja
saa riittävästi tukea kuntoutumiseensa – ensisijaisesti julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Näiden lisäksi yhdistysten ja järjestöjen tarjoama julkisia palveluja
täydentävä tuki on tärkeää. Mielenterveyskuntoutujat kohtaavat kuitenkin usein palvelujärjestelmän monimutkaisuuden ja siksi
monet jäävät vaille tarvitsemiaan palveluja.
Tämä näkyy myös Mielenterveyden keskusliiton valtakunnalliseen neuvontapuhelimeen tulevissa yhteydenotoissa, joissa yhä
enemmän pyydetään apua hoidon saatavuuteen, sosiaalietuuksiin sekä oikeudellisiin
kysymyksiin liittyvissä ongelmissa.

ryhmissä, retkillä, matalan kynnyksen paikoissa sekä keskusliiton erilaisilla kursseilla
ja valmennuksissa.

Kimmo Hane
TtM, sairaanhoitaja AMK
Kuntoutuspäällikkö
MTKL

Mielenterveyden keskusliitto
pyrkii valvomaan ja ajamaan mielenterveyspotilaiden, mielenterveyskuntoutujien ja
heidän läheistensä etuja yhteiskunnassa. Se
toimii asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä ja kehittää tarvittavia palveluja.
Toiminnan keskiössä on vapaaehtoisuus ja
vertaistuki. Toiminnassa yhdistetään kokemus-asiantuntemus ja ammatillisuus.
MTKL:n rahoitus
Toiminnan päärahoittaja on Rahaautomaattiyhdistys. Muita rahoittajia ovat
Kela, työministeriö, opetusministeriö, ulkoministeriö ja kunnat, joissa on järjestetty
turva-asumista.
Liiton varainhankintakeinoja ovat omien julkaisujen ja tuotteiden myynti, keräykset, lahjoitukset ja testamentit.
Organisaatio

Mielenterveyden pulmat näyttäytyvät
useimmiten ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutus, sosiaaliset suhteet
sekä yhteisöllisyyden kokemukset ovat tärkeitä kuntoutumisen polulla. Tällaiset osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukset
mahdollistuvat esimerkiksi Mielenterveyden
keskusliiton 160 jäsenyhdistyksen vertais-







160 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu
17 000 henkilöjäsentä
Liittovaltuusto
Hallitus
Työryhmät
Keskustoimisto

http://mtkl.fi/liitto/
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Käy tykkäämässä meitä Facebookissa!

Suomen skitsofreniayhdistys ry on
MTKL:n jäsenyhdistys.

Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä 050 364 3907
/ virike@virikery.fi
LIITY HELPOSTI! Tilinumero FI24 8000 1170 9767
66. Huom! Viestikenttään nimi, osoite,
syntymävuosi ja sähköposti.

KIITOKSET
Suomen skitsofreniayhdistys ry on saanut kaksi lahjoitusta. Yhdistyksen hallitus kiittää lahjoittajia.

MIELENTERVEYSMESSUT
Virike ry on Mielenterveyden keskusliiton
paikallisyhdistys Mikkelissä. Tavoitteenamme on
edistää mielenterveyttä ja päihteettömyyttä,
ehkäistä syrjäytymistä ja poistaa ennakkoluuloja,
joita esiintyy kuntoutujia kohtaan.
Iso osa Virikkeen toimintaa on matalan kynnyksen
kohtaamispaikka, missä jäsenet käyvät tapaamassa
toisiaan. Lisäksi järjestämme retkiä, tapahtumia ja
erilaisia vertaistukiryhmiä. Toimintamme kivijalka on
vertaistukeen perustuva toiminta.
Virikkeen kohtaamispaikka sijaitsee Mikkelin
keskustassa, osoitteessa
Päämajankuja 1
Virikkeen kotisivut löytyvät osoitteesta
www.virikery.fi

Mielen hyvinvointia kokemuksella 22.-23.11.2016,
Wanha Satama
Avoinna:
Tiistai 22.11.2016 klo 9-17
Keskiviikko 23.11.2016 klo 9-16
Osoite:
Wanha Satama, Pikku Satamankatu 3-5, Katajanokka, Helsinki
Sisäänpääsy 5 €
Eläkeläiset, opiskelijat ja ryhmät (ryhmät vähintään 10 hlöä) 3 €

http://mtkl.fi/mielenterveysmessut-2016/
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Minä ja me
- Voiko synkronismissa olla aikaansa edellä,
kysyy ladunavaaja.

- Suhteellisuusteorian mukaan aika on ”suhteellista”,
vastaa Albert Einstein.

Jonkunhan tätä maailmankaikkeutta on laajennettava.

Diego Maradona
Perhonen istuu Jumalan kämmenellä.

Keskustelevat.

- Miksi aiheutit perhosefektin?

- Sinunhan se pitäisi tietää!

Isä vastassa
Lissu nukkui pois.

Taivas itki ensilumen.

Söin enkeliomenia.

(Jorma Kekki)
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Kaikkien vääryyksien vastustaminen
2400 vuoden takainen Antiikin Kreikan filosofi Platon (427–347 eaa.) päätyy filosofi
Sokrateen ja muutaman muun filosofin
kanssa ensin tyranniaan ja sitten anarkiaan
teoksessaan; Valtio, teoksen yhdeksännessä
kirjassa. He rakentavat filosofien johtamaa
kaupunkivaltiota, joka vähä vähältä sortaa ja
vääntää ihmisiään yhä rautaisemmalla otteella. Ilmassa leijuu vaara, että ihmisten
mielenterveydet eivät ehkä kestä sitä kaikkea. Tässä vaiheessa Platon äkisti poistaa
kaiken vallan, ja asettaa ihmiset vapaina vapaan luonnon tähtitaivaan alle, suoraan ikiääretö -todellisuuteen, ja kokonaan ilman
hallitsijaa.

Silanion: Platon
Silanion Musei Capitolini

Tästä on seurauksena sekä vahva ruumiinterveys, että vahva mielenterveys. Seuraavassa lyhyt lainaus Platonilta siitä vääryydettömän vapauden vaiheesta: ”… hänen sielunsa … tyyntyy ja … pääsee vapaaksi…. Ja
kun sielu kokonaisuudessaan pääsee asettumaan parhaaseen luontaiseen tilaansa”
(vapauteen) ”… ja omaksuu järkevyyttä ja
oikeamielisyyttä viisauden mukana … terveyden mukana voimistuneen ja kaunistuneen ruumiin” ja ”sielun”, joka on vielä
”ruumista arvokkaampi”. Vielä sotien jälkeen psykologiasta käytettiin nimeä ”sielutiede”.

”Järkevä ihminen pyrkii siis elämässään kaikin voimin tähän päämäärään, ennen kaikkea pitämällä arvossa niitä tiedonaloja jotka
kehittävät hänen sieluaan tällaiseksi ja halveksimalla niitä tiedonaloja, jotka ovat vahingollisia sielulle.” Näin Platon siis valaa
vahvan perustuksen psykologialle ja psykoanalyysille, anarkistisesti. Tämän mukaan
valtion johtokaan ei ole yksilölle auktoriteetti väärin johtaessaan. Oikein toimiessaan se
on yksilön yhteistyötaho.
1800-luvun puolivälissä anarkistit, sosialistit
ja kommunistit istuivat samoissa kokouksissa, kirjoittivat samoissa lehdissä ja puhuivat
samoissa puhujanpöntöissä. Yhteinen sävel
oli kaikkien vääryyksien vastustaminen.
Mutta sitten näiden joukkojen tiet erosivat,
koska sosialistit ja kommunistit lähtivät tavoittelemaan valtaa, ja ajattelivat, että uhrien tulemista ei voida millään välttää, joten
siitä ei tarvitse välittää mitään.
Sotien jälkeisenä aikana tuo vanha filosofinen ja korkeakulttuurinen anarkismi sammui, ja viimeisen neljänkymmenen vuoden
aikana esille on noussut pääasiassa nuorison
keskuudessa tavattava rappeutunut anarkismi, paikkojen töhrimisineen ja poliisin kivittämisineen. Se toiminta ei korosta mielenterveyden kohenemista tuottavia arvoja.
Vasta aivan viimeisen 10 vuoden mittaan
vanha filosofinen ja korkeakulttuurinen
anarkismi on ”kaivettu naftaliinista”, 15001800 -lukujen anarkistien kirjoja on alettu
kääntää uudestaan, suomeksikin, ja aikamme elävät filosofit ovat kirjoittaneet pieniä
määriä uutta anarkismia, kuten Jukka Hankamäki ja Noam Chomsky, sekä muutamat
muut. Ja tällainen

16
ajattelu on juuri kaikkien vääryyksien vastustamista Platonin hengessä, ja mielenterveyttä pidetään sen mittana, onko toimittu
oikein koko ikiääretö todellisuudessa. Katsotaan, että tähän tarvitaan tietoisuutta ja
realismia, ja aivan viime vuosina sana rationaalisuuskin on päästetty pannasta arvokkaiden käyttösanojen joukkoon.
Kaikkien, minkä tahansa, millaisten tahansa
vääryyksien vastustaminen, sillä tavoin vertaisseuroihin heittäytyminen ja siinä hengessä joukollakin voimaantuminen, on psykoanalyysin puhtaan ihanteen mukaista ihmiselämää. Eikä siten olekaan mikään ihme,
että pari vuotta sitten Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos julkaisi Mielenterveyden Keskusliiton silloisessa Käsi Kädessä -lehdessä,
että jo pitkään on sekä käytännön työssä,
että tutkimuksessa havaittu, että vertaisuus
on ollut parasta, mitä asiakkaalle voidaan
suositella. Silloin THL liitti suosituksen vertaisuuden käytöstä ns. Käypä Hoito suositukseen. Vertaisuus kohoaa ikiääretö
tähtitaivaan alla työntäen vääryyden pois
tieltään joukon voimalla ja älyllä. Tuloksena
on ”sielun vapaus” Platonin ajattelun mukaan, ja se on hänen mukaansa ihmisen korkein henkisyys.

Juha Korkee
Aktivisti, mielenterveysaktivisti, ajattelija
Hyvinkää

Sukella Saimaalle, Pulahda Puulalla!
Saimaan kaunein alue, Mikkelin seutu sijaitsee Etelä-Savossa, Järvi-Suomen sydämessä,
Saimaan ja Puula-Kyyveden järvialueiden välissä.

Tämä tuhansien järvien seutu on jo vuosisatoja tyynnyttänyt ja ihastuttanut matkailijoita. Seutu tunnetaan myös laadukkaasta lähiruuastaan.

Saimaa

Source: Pixabay

Saimaa on Suomen suurin järvi ja neljänneksi suurin makeavetinen luonnonjärvi Euroopassa. Talouslehti Wall Street Journal on listannut Saimaan maailman viiden vaikuttavimman järvikohteen joukkoon. Saimaassa
on maailman järvistä eniten rantaviivaa.
Eteläsavolainen järviluonto tarjoaa mitä
parhaimmat edellytykset lomalle: hyvää
ruokaa, aktiivista oloa, hemmottelua ja tarvittaessa taidetta. Saimaa tarjoaa myös perinteisen mökkiloman lisäksi luksusta arkeen. Suurimassa osassa seutumme vuokramökeistä on oma soutuvene ja oma rantasauna. Lomamökkejä on Etelä-Savossa noin
46 000.
Saimaalla voit liikkua meloen, soudellen,
purjehtien tai mukavasti risteillen. Tunnelmallisten sisävesialusten ja risteilijöiden
kyydissä näet kappaleen kauneinta Suomea,
luontoa joka on vuosituhansien ajan tyynnyttänyt ja innoittanut ihmisiä. Onnekkaimmat vesiliikkujat voivat myös tavata
Mikkelin seudun rakastetun alkuasukkaan:
aidon Saimaan norpan.
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Tervetuloa nauttimaan puhtaan maaseutuluonnon ja raikkaiden vesien antimista. Seudun torit ja suoramyyntipisteet ovat varsikin
kesäaikaan pullollaan tuoreita tuotteita.
Monet lähiruokaa tuottavat yritykset ovat
myös ihastuttavat käyntikohteita. Useimmat
ravintolat valmistavat alueen pientuottajien
ja maanviljelijöiden tuottamista raakaaineista uskomattoman upeita herkkuja.
Myös Saimaan Charmantti -yrityksille itse
tehty lähiruoka on kunnia-asia. Arvostettu
Gloria ruoka- ja viinilehti on valinnut Charmantti -verkoston Suomen parhaaksi ruokamatkailun kohteeksi vuonna 2010, eikä
suotta.
Mikkeli on ollut päämajakaupunkina kaikkien itsenäisyytemme sotien aikana. Kaupunki on säilyttänyt useita päämajan aikaisia
rakennuksia, joihin tutustuessa voi aistia sotavuosiemme tunnelmat. Marsalkka Mannerheimin patsas on paraatipaikalla Mikkelin torin laidalla. Hänen salonkivaununsa on
ulkonäyttelyssä Mikkelin rautatieasemalla.
Mannerheimin kohtaat myös jalkaväkimuseossa ja päämajamuseossa.

Veikko Leinonen
SSY ja Virike ry
Mikkeli.

Kansainvälisten radioasemien kuuntelua
Lapsena kuuntelimme suurella, vanhalla
putkivastaanotinradiolla ulkolaisia radioasemia. Sillä kuuli hyvin eurooppalaisia
asemia ja venäläisiä ja arabeja, intialaisia,
pakistanilaisia ja vietnamilaisia. Jo silloin
huomasimme koko perheväen voimalla, että

me suomalaiset ollaan täällä kaukana Pohjolassa Itämeren, Suomenlahden, Saaristomeren ja Pohjanlahden takana yksin muusta
planeetan väestä erossa. Neuvostoliiton raja
oli myös hyvin suljettu, ja Neuvostoliitto oli
totalitaarinen diktatuuri niin, että se päästi
omaa aluettaan myöten liikkumaan vain
rustshevilais-breshneviläistä kommunismia.
Suomi oli todella aivan kuin ainoa olemassa
oleva todellisuus sillä tavoin, että seuraava
suunta Suomesta eteenpäin oli tähtitaivaalle
tähtitarhojen ikiääretöön. Me suomalaiset
olimme tähtitarhojen lapsia.
Sen vuoksi radio, jolla kuuli noin paljon ulkolaisia radioasemia, oli jännittävä laite. Jo silloin opimme kuuntelemaan, kielitaitojen
puuttumisesta huolimatta, ohjelmien psykologisia ja sosiologisia tunnelmia ja ilmapiiriä
(sosiologiassa tutkitaan sosiaalisia suhteita;
toim. huomautus). Toimittajien mielialat, ilo,
riemu, pitkäjänteisyys, huolet, epävarmuus,
lyhytjänteisyys, henkinen rikkaus tai stressi,
kuuluivat uuden aseman avauduttua aivan
heti selvästi, joten kielitaitoa ei sen kummemmin tarvinnutkaan. Nuo asemat ja lähetykset kertoivat meille tähtitarhojen
suomalaisille, miten siellä kaukana maapallolla menee ja mitä siellä tunnetaan, missä
maita ja hallituksia on suuret joukot jonkinlaisena kansainvälisenä ryppäänä, toinen
toistensa seurassa.
25 vuotta sitten ostin ensimmäisen maailmanradion itselleni. Se oli Philips ja maksoi
1050 mk. Siinä ei ollut skanneria eli asemien
automaattista hakua vaan asemat piti hakea
käsipelillä valitsinta pyörittämällä. Sen aikanaan hajottua mulla oli useita kirpputoriradioita. Nekin olivat hyviä, mutta hajosivat
aina. Sen jälkeen ostin nykyisen Tecsun PL
660 maailmanradion, se maksoi 4 vuotta sitten juuri markkinoille tulleena uutena malli-
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na 176 € ja maksaisi tämän kevään hinnalla
uutena 135 €. Hinta on alentunut, koska siitä on tullut maailmanmarkkinoilla hyvin
suosittu, ja valmistaja on voinut ryhtyä valmistamaan siitä pitkiä tuotantosarjoja, jolloin hintaa on voitu alentaa menekin lisäämiseksi. Sen rinnalle on tullut vielä halvempi
oikein hyvä radio Tecsun PL 100 myyntiin ja
siitä myös on tullut pitkien tuotantosarjojen
laite niin, että se on oikein hyvä ja joissakin
testituloksissa parempikin kuin vanhempi
malli. Jos nyt ostaa, kannattaa ostaa Tecsun
PL 100.

Yhdistykselle uudet Internet -sivut

Nykyään maailmanradioita myy Suomessa
tamperelainen RX-TX -tuote niminen firma
sekä pohjanmaalainen firma, joka löytyy netistä: www.koneita.com. Molemmat ovat
isoja ja luotettavia myyjiä.

Voit ottaa kantaa ja ehdottaa uutta nimeä
yhdistykselle lähettämällä sähköpostia puheenjohtajalle ja/tai Poutapilvi-lehden toimitukseen. Yhteystiedot löydät tämän lehden sivuilta. Yhdistyksen hallitus käsittelee
nimiehdotukset ja tekee niiden pohjalta
päätöksen siitä, vaihdetaanko nimi vai ei.

Maailmanradion lähetykset ovat lähes
100 %:sti suoria lähetyksiä ja puheohjelmia
niin, että radion avaaminen ihan muutamassa hetkessä tekee selväksi planeettamme
henkisen tilan, ja sen missä vaiheessa asiat
ovat menossa ja mihin suuntaan. Television
tai Yleisradion ohjelmissa on taas harvoin
suorina lähetyksinä puheohjelmia, joten sitä
kautta ei niin helposti pääse käsiksi elettävän hetken tunnelmiin, psykologiaan ja sosiologiaan. Maailmanradio on siis pikaratkaisu tietoiseksi pääsemiseen ja juuri siinä asiassa tehokas.

Juha Korkee
Ajattelija
Hyvinkää

Sonja Parviainen on yhteistyössä PohjoisKarjalan ammattioppilaitoksen kanssa laatinut yhdistykselle uudet kotisivut, jotka löytyvät Internet -osoitteestamme
www.skitsofreniayhdistys.com.

OTA KANTAA
Pitäisikö Suomen skitsofreniayhdistys ry:n
nimi muuttaa? Leimaako nykyinen nimi yhdistystä ja sen jäseniä?

Mieli Maasta ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea masennukseen sairastuneita ja heidän läheisiään,
sekä vaikuttaa yhteiskunnassa masennusta
ehkäisevästi.
Toimintamme ydin on vertaisryhmätoiminta. Avoimiin ryhmiin pääsee mukaan
tulemalla paikalle ryhmän kokoontumisaikana. Mukaan voi tulla kuka tahansa, joka
on kiinnostunut omasta tai läheisensä jaksamisesta. Keskeistä on omien tunteiden
kohtaaminen ja kokemusten jakaminen yhdenvertaisena muiden kanssa. Toiminta on
säännöllistä ja luottamuksellista.
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Kuvassa Mieli Maasta ry:n hallitus: Jaana Holmström
(vas.), Henry Käräjämies, Heidi Järvinen, Kati Ahtiainen, Tiina Mauno, Hellevi Varpio, Raimo Tilli, Sirkka
Saaristo ja Pirkko-Liisa Nordlund.

Koulutamme itse vertaisryhmien ohjaajat ja
tukihenkilöt sekä tuemme toiminnan aloitusta paikallisesti alueittain Suomessa. Tarjoamme matalan kynnyksen mahdollisuutta
tulla yhteisöön, jossa jokaista kuunnellaan ja
ymmärretään. Lisätietoja yhdistyksestä saat
mm. internetsivuiltamme
www.mielimaastary.fi tai toimistoltamme
toimisto@mielimaasta.fi, puh. 050-441
2112).

Hyvän mielen talo ry
Oulun seudun Hyvän mielen talo ry:n tavoitteena on vahvistaa ihmisten mielen hyvinvointia, ennaltaehkäistä mielenterveyden
häiriöitä ja tukea niistä toipumista. Vertaisryhmissä jaetaan kokemuksia ja tarjotaan
tukea arjen asioissa. Yhdistyksen merkittävä
voimavara ovat vapaaehtoistoimijat, jotka
ovat vahvasti mukana suunnittelemassa ja
toteuttamassa toimintoja.
Hyvän mielen talolla kokoontuu yhdistyksen
omien ryhmien lisäksi myös yhteistyökumppaneiden ryhmiä. Lisätietoa Hyvän
mielen talon muusta toiminnasta löytyy
osoitteesta: www.hyvanmielentalo.fi .

Logo: Kimmo Hoikkala

www.skitsofreniayhdistys.com
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