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PUHEENJOHTAJALTA
Valoisaa kevättä kaikille jäsenille!
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 27.4.2018
Myllypuron Mediakirjaston kokoustiloissa,
joka on ilmainen yhdistyksellemme kaikissa
toiminnoissamme. Siellä on hyvä multimedialaitteisto elokuvien, valokuvien, musiikin yms.
esittämiseen.
Kevätkokoontumisen yhteydessä valokuvataiteilija Magi Viljanen esitti valokuviaan
Kellokosken sairaalan, Venäjän, Mosambikin
ja
Japanin
mielenterveyskuntoutujista.
Olemme myös yhdessä Jorma Kekin kanssa –
syyskokouksen onnistuneen Peli-elokuvan
esityksen innoittamina – kaavailleet, että
alkaisimme käynnistää elokuvakerhoa.

yhdistysten palaveri liiton kevätkokouksen
jälkeen.
Yhdistyksen kirjahanke ”Psykoosikuntoutujan
käsikirja” etenee. Ikääntyvät jäsenemme ovat
myös sydämelläni. Mm. muistiongelmat ja
muistisairaudet ovat suuri rasite ja huoli
kokijalle ja tukijalle/perheille. Näihin asioihin
olisi syytä alkaa käynnistää yhteistyötä esim.
kuntien geriatrien kanssa.
Virkistävää kesää odotellen, lämpimät
terveiseni kaikille jäsenille ja yhteistyökumppaneillemme!
Rosa-Maria Keskivaara, puheenjohtaja

Yhdistyksen ns. tulevaisuustyöryhmä on
kokoontunut kaksi kertaa Aku Kopakkalan
vetämänä.
Aiheina ovat olleet mm.
vertaisuus, edunvalvonta-asiat ja skitsofreniapotilaiden stigman poistaminen.
Omalta osaltani voin todeta, että olen
Mielenterveyden
keskusliiton
liittovaltuustossa toistuvasti ottanut esille pienten
valtakunnallisten yhdistysten asiaa. Lähinnä
yhdistysten
hallitusten
kokouksiin
osallistumisesta
aiheutuvien
suurten
matkakustannusten johdosta: kuinka suuren
osan ne vievät pienten yhdistysten
perusavustuksesta.
Olen esittänyt, että
pienten yhdistysten hallituslaisten matkakorvauksiin saataisiin liitolta erillinen avustus.
Liittovaltuuston syyskokouksessa 2017 otin
asian taas esille ja sain liiton talouspäällikkö
Tuija Sarkaman kautta myötämielisen puollon
siitä, että liiton hallitus ottaa asian käsittelyyn.
Lisäksi liiton hallituksen jäsen Heidi Järvinen
tarjoutui
kutsumaan
koolle
kaikki
valtakunnalliset yhdistykset tämänkin asian
tiimoilta. Sen seurauksena Vantaalla oli 5.
toukokuuta ensimmäinen valtakunnallisten

Kuva: Jukka Kuusela

YHDISTYKSEN JÄSENKOKOUKSET
Yhdistys pitää syksyllä sääntömääräisen
jäsenkokouksen, jonka ajankohta ilmoitetaan
yhdistyksen
jäsenille
hyvissä
ajoin.
Yhdistyksen hallitus toivoo, että yhdistysväki
osallistuisi tähän kokoukseen aktiivisesti.
Pyrimme järjestämään kokouksen yhteyteen
ohjelmaa ja kahvitarjoilua.
Käytännön syistä kokouspaikkana tullee ensi
syksynäkin olemaan Helsingin Myllypuron
Mediakirjaston tilat osoitteessa Kiviparintie 2
J, 00920 Helsinki. Tiedustelut: yhdistyksen
sihteeri Jukka Kuusela; juku0250@gmail.com ,
puh. 041 518 8052.
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PÄÄKIRJOITUS
Yhdistyksemme on osa Mielenterveyden
keskusliittoa – sen jäsenjärjestö. Yhdistys oli
mahdollista
perustaa
Mtkl:n
myötävaikutuksella
ja
ilman
sen
tukea
yhdistyksemme ei olisi ainakaan kovin
helposti päässyt alkutaivalta pidemmälle.
Kattojärjestömme on edelleen luonnollisesti
monella tavoin tärkeä yhdistyksellemme.
Yhdistys toimii ainakin toistaiseksi pääosin
Mtkl:n avustusten varassa. Kattojärjestö myös
tarjoaa tietoa ja koulutusta jäsenjärjestöilleen.
Jäsenlehtemmekään ei ilmestyisi ilman Mtkl:n
tukea.
Yhdistyksessämme on nyt alettu pohtia Aku
Kopakkalan johdolla yhdistyksen tulevaisuutta
laajemmaltikin. Miten toiminnan rahoituspohjaa
voitaisiin
laajentaa,
millaisiin
hankkeisiin kannattaisi tulevina vuosina
panostaa, miten yhdistyksen Psykoosikuntoutujan käsikirja -hanketta voitaisiin
edistää, miten yhdistykseen saataisiin
enemmän aktiivijäseniä jne.?
Mielenterveyden
keskusliiton
osana
yhdistyksellämme on kaikki mahdollisuudet
onnistua asettamissaan tavoitteissa. Selvää on,
että toiminnan laajentaminen edellyttää paitsi
hyvää taloudenpitoa myös jäsenpohjan
vahvistamista.
Jukka Kuusela, päätoimittaja

Kuva: Jukka Kuusela

Kuva: Jukka Kuusela

POUTAPILVI-lehti; toimitus
Jukka Kuusela, päätoimittaja
Rosa-Maria Keskivaara, toimittaja
Anita Passilahti, toimittaja
Toimituksen osoite:
Tiirismaantie 11 A 19
00710 Helsinki
Puh. 041 518 8052
juku0250@gmail.com
Toimitus ottaa vastaan kirjoituksia, valokuvia,
maalauksia, piirroksia ym. käyttökelpoista
materiaalia. Valokuvien osalta on huomattava,
että niiden julkaisemiseen lehdessämme on
saatava kuvissa mahdollisesti näkyvien
henkilöiden lupa.
Poutapilvi-lehden seuraavaan numeroon (2/
2018) tarkoitetun aineiston toivotaan olevan
toimituksessa viimeistään 31.8. mennessä.
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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
elämänlaatua

kuntoutujien

pyrkiä vaikuttamaan siten, että
asenteet
sairastuneita
kohtaan
lievenisivät

Yhdistyksen hallitus vuonna 2018:
Outi Hietala, VTT, erikoistutkija,
hallituksen jäsen, Helsinki
Rosa-Maria Keskivaara, taiteilija,
puheenjohtaja, Helsinki
Aku Kopakkala, psykologi,
psykoterapeutti, hallituksen jäsen,
Espoo
Jukka Kuusela, PsM, sihteeri, hallituksen
jäsen, Helsinki

tarjota
yhdistyksen
jäsenille
mielekästä yhdistystoimintaa

Veikko Leinonen, iteronomi, hallituksen
jäsen, Mikkeli

jakaa kokemusperäistä tietoa

Anita Passilahti, TM, taloudenhoitaja,
hallituksen jäsen, Hyvinkää

käydä
vuoropuhelua
terveysja kuntoutusalan toimijoiden kanssa
seurata aktiivisesti psykiatrian ja
kuntoutusalan kehitystä ja tarpeen
mukaan ottaa kantaa kuntoutujia
koskeviin asioihin
jakaa tietoa skitsofreniasta sairautena
rohkaista jäseniä kansalaisvertaistukitoimintaan

ja

lisätä omaan kuntoutumiseen liittyvää
toiveikkuutta kuntoutujissa
Jäsenmaksut vuonna 2018:
1 hlö/ vuosi 15 euroa.
Kannatusjäsenmaksu 30 euroa.
Yhdistys ottaa vastaan myös lahjoituksia.
Tilinumero: FI38 5722 4120 1251 07
Huom.: laita maksulomakkeen tiedonantokohtaan oma nimesi ja osoitteesi.
Yhteystiedot:
c/o Rosa-Maria Keskivaara, pj.
rosa-maria.keskivaara@hotmail.fi
Puh. 046 653 4276

Karoliina Hyvärinen, sairaanhoitaja,
hallituksen varajäsen, Hämeenlinna
Seppo Kuusela, FL, biologi, hallituksen
varajäsen, Helsinki
Jäsenedut vuonna 2018:
REVANSSI-lehti ilmaiseksi
Mtkl:n jäsenkortti
Alennuksia vaihtuvien
yhteistyökumppaneiden palveluista
Mahdollisuus osallistua
Mielenterveysmessuille ilmaiseksi

www.skitsofreniayhdistys.com
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LÄÄKEVASTAISUUDESTA
LÄÄKEMYÖNTEISYYTEEN

lääkehoito, mistä voin sanoa, että sivuoireita
ei ole juuri ollenkaan.

Olen sairastanut skitsofreniaa monta vuotta.
Ensimmäinen psykoosini puhkesi ollessani
noin 25 -vuotias. Tämän jälkeen olen saanut
psykoosin noin 6 kertaa. Joka kerta lopetin
lääkehoidon kesken, koska lääkkeiden
sivuvaikutukset olivat niin pahoja. Milloin olin
liian väsynyt toimimaan, tai lääkkeet lihottivat
paljon ja muuta semmoista.

Nykyään koen, että en tulisi toimeen ilman
lääkehoitoa ja toivon myös, että jokainen
skitsofreniapotilas
löytää
oikeanlaisen
lääkehoidon. Pitäisi aina muistaa se, että
lääkkeitä voi vaihtaa, ja vain ja ainoastaan
kokeilemalla löytyy jokaiselle oikeanlainen
lääke, sillä kaikki ihmiset ovat yksilöllisiä. Se
lääke, mikä aiheuttaa toiselle pahoja
sivuoireita, voikin toiselle toimia aivan täysin
hyvin ilman sivuoireita.

Olin monta vuotta lääkkeetön täysin ja
minulla meni hyvin. Kuulin kuitenkin ääniä,
mutta elin niiden kanssa. Olin löytänyt
keinoja, miten silti pystyin pitämään itseni
järjissäni, vaikka kuulinkin ääniä. Ääniä aloin
kuulla vasta myöhemmällä iällä yli kolmekymppisenä. Kuitenkin kävi niin, että
sairastuin uudestaan psykoosiin noin vuosi
sitten ja silloin ymmärsin pitkän prosessin
jälkeen, että minun on syötävä lääkkeitä koko
loppuelämäni ehkä tämän sairauden takia.
Olin monta vuotta puhunut ja ajatellut
lääkevastaisesti sen tähden, mitä sivuoireet
aiheuttivat. Koitin erilaisia vaihtoehtohoitomuotoja yms. Nyt minulla on hyvä
lääkehoito. Lääkehoidon ansiosta en kuule
myöskään enää ääniä, ja muut harhat, mitä
minulla oli, ovat menneet pois.
Huomasin, että skitsofrenia on sairaus, mikä
voi edetessään muuttaa muotoaan. Ensin
sairastin vain ohimeneviä psykooseja, ja
myöhemmin tulivat äänet, ja erilaiset niin
kutsutut valveunet, mitä minä kutsun
harhoiksi. Nämä valveunet olivat välillä
häiritseviä ja häiritsivät minun psyykettäni
paljon. Niitä en kuitenkaan nähnyt sairauteni
alkuvuosina. Vasta myöhemmin tulivat äänet
ja valveunet. Jouduin kokeilemaan useita
lääkkeitä ennen kuin hyvä lääke löytyi.
Ensimmäinen kokeilemani lääke viime
sairastumisen jälkeen aiheutti painon nousua,
toinen pahoinvointia. Lopulta löytyi hyvä

Ylilääkintä oli myös haitallista minulle, ja siitä
minulla onkin myös kokemuksia. Täytyy löytää
lääkehoidon suhteen sopiva annostus, mikä ei
ole liian vahva eikä liian heikko toimiakseen.
Tämäkin onnistuu kyllä, kun vain kokeilee
lääkärin kanssa yhteistyössä etsien sopivaa
annostusta.
Kun väsymystä on esimerkiksi liikaa, voi
lääkärille sanoa, että jospa pienennettäisiin
lääkeannostusta. Lääkärille kannattaa myös
rohkeasti ehdottaa lääkevaihdosta, mikäli
sivuoireet ovat pahoja. Tämmöistä asiaa en
itsekään ymmärtänyt nuorempana. Luulin,
että minun on syötävä niitä lääkkeitä, mitä on
kerran määrätty, ja että muuta vaihtoehtoa ei
ole. Vaihtoehtoja on kyllä. Lääkäriltä sitä voi
aina kysyä.
Skitsofrenia on vaikea sairaus, ja siitä ei
kauhean helposti juuri parane. Nämä lääkkeet
on kehitetty sitä varten, että sairaus pysyisi
oireettomana, ja ne toimivat niin. Olin itse
toiveikas nuorempana ja ennen viimeisintä
psykoosiani siitä, että tästäkin voisi parantua.
Kuitenkin toisin kävi. Minulla on skitsofrenia ja
ymmärrän sen nykyään parantumattomana
sairautena, johon tarvitaan lääkehoito, jotta
pystyy elämään normaalia elämää. Olen
onnellinen siitä, että lääkehoitoni ei aiheuta
minulle nyt sivuoireita ja myös siitä, että en
kuule enää ääniä enkä näe niitä harhanäkyjä,
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mitä minulla oli. Lääkehoidon avulla pystyn
elämään normaalia elämää. Lääkehoito aina
väsyttää vähän – näin on joka psyykelääkkeessä, mutta se on niin pientä, että en
enää edes huomaa sitä. Kun on annos
kohdallaan, ja lääkehoitoasiat toimivat hyvin.
Saara Sutinen

SKITSOFRENIAN KASVATTAMAT
SIIVET
Henkilökohtaisen kasvun näkökulma
Unelmat ovat tavoitteita, joita kohti
matkatessa oppii valtavasti itsestään.
Skitsofrenia ja psykoosissa vietetyt kesät
opettivat minulle unelmoinnin tärkeyden.
Kuntoutuessani skitsofreniasta olen joutunut
päättämään, joko kulkea unelmiani kohti, tai
vaipua toivottomuuteen.
En ole koskaan ollut luovuttajatyyppiä, vaikka
joskus muserrunkin epäonnistumisien edessä
ja märehdin jo kauan aikaa sitten
tapahtuneita epäonnistumisia. Yksi iso
epäonnistuminen voisi olla koko elämäni, jos
antaisin itseni viedä ajatusprosessia siihen
suuntaan.
Olen valinnut toivon tien. Unelmilla
päällystetyn polun. Se ei ole ruusunpunaisten
lasien läpi katsomista, vaan konkreettisten
tavoitteiden asettamista sekä tulevaisuuteen
että tähän päivään, jossa kuljen unelmiani
kohti.
Skitsofrenia on opettanut minulle myös aika
paljon henkilökohtaisesta tilastani ja rajoista,
joita sekä minun itseni että muiden on
kunnioitettava. En enää elä miellyttääkseni tai
toisen kautta.
Olen alkanut merkata oman reviirini rajoja.
Teen niin tietoisesti, se ei ole minulle
luontaista. Minut on kasvatettu olemaan
mukautuvainen ja kiltti – ihmiseksi, joka ei

pidä turhaa melua itsestään. Kasvatuksestaan
voi kuitenkin kasvaa ulos.
Elämä ennen skitsofreniaa oli elämää ilman
epäilyä ja kyseenalaistamista. Nuoren naisen
elämää. Skitsofrenia vanhensi minua
henkisesti vuosia muutamassa kuukaudessa.
Oivallukset elämässä eivät tule ilmaiseksi.
Ainoan elämäni käytän tien löytämiseen
omaan itseeni. Sen matkan ei tarvitse olla
sisäänpäin
kääntynyttä
oman
navan
tuijottamista, vaan oman hyvinvoinnin
varmistamisen kautta voimia jää tukea myös
läheisiä
heidän
pyrkimyksissään
ja
elämäntilanteissaan.
Skitsofrenia on opettanut minulle sinnikkyyttä
ja uuden aikakäsityksen. Sinnikkyyttä olen
tarvinnut kuntoutumiseen ja elämäni
uudelleen järjestämiseen ilman toivottomuuteen
vaipumista
tai
vertailuun
sortumista. Muiden elämä on muiden, ei tämä
minun ainutlaatuinen polkuni.
Aika on minulle nykyään enemmän ystävä
kuin vihollinen. En taistele aikaa vastaan. Olen
sinut ikäni ja sen kanssa, mitä olen saanut
aikaan tai mitä on jäänyt saavuttamatta. En
haikaile, enkä vertaile.
Skitsofrenian kanssa eläminen ei ole minulle
jatkuvaa kamppailua tai psykoosin pelkoa.
Viimeisimmästä psykoosistani on aikaa
yhdeksän vuotta, eikä minulla ole
pitkäaikaisoireita. Olen siis saanut järjestää
elämäni sairastumiseni jälkeen uudelleen,
uusien oivalluksien varaan.
Olen saanut oppia rajani, kyseenalaistamisen
taidon, unelmoinnin tärkeyden ja olen polulla
kohti tiedostavampaa, itsenäisempää ja
vahvempaa minuutta. Skitsofrenia on
kasvattanut minua oikeaan suuntaan. Ilman
sairastumista olisin eri ihminen.
Sonja Parviainen
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tukilinja-lehti

Sairasl

ON MUKANA ELÄMÄSI HAASTEISSA!
Tukilinja on aikakauslehti, jonka tuotolla jaetaan
apurahoja sairauden tai vamman vuoksi
toimintarajoitteisille, vähävaraisille hakijoille.
Tavoitteena on tukea koulutusta, opiskelua,
ammatillista kuntoutumista sekä sijoittumista
työelämään tai muuhun yhteiskunnallisesti
rakentavaan toimintaan. Myös harrastustoimintaa
voidaan tukea.
Hakuohjeisiin kannattaa tutustua nettisivuillamme.
Siellä voit lukea myös sähköisessä muodossa olevia
Tukilinja-lehtiä, joissa kerrotaan apurahakohteista.
Tukea haetaan sähköisellä hakulomakkeella, jonka
yhteydessä lähetetään tositteet omista rajoitteista,
tuloista ja apurahan hakukohteesta.

www.tukilinja.fi

LÄÄKKEIDEN LOPETTAMISESTA
Tässä lehdessä Saara Sutinen kirjoittaa
aiheesta lääkevastaisuudesta lääkemyönteisyyteen. Minä puolestani olen tilanteessa,
jossa olen lopettanut vähitellen lääkityksen.
Tällaisia vaiheita oli välillä Saarallakin.
Kerron sairaushistoriastani ja lääkityksestäni.
Ensimmäisen kerran olin sairaalahoidossa
vuonna 2007 jolloin päädyimme psykiatrin
kanssa
sairaalahoitoon
pitkittyneen
unettomuuden takia. Työpaikallani oli
huolestuttu käyttäytymisestäni ja pyydettiin
minua jäämään joksikin aikaa sairaslomalle.
Tämä tapahtuma tuntui niin ikävältä, etten
saanut unta pariin viikkoon. Työterveyshuollon psykiatrin mielestä sairaalajakso oli
tarpeellinen
oikeanlaisen
lääkityksen
löytämiseksi. Unettomuus hoitui, ja minulle
määrättiin erilaisia lääkkeitä, joita en nyt enää
tarkemmin
muista.
Diagnoosini
oli
skitsoaffektiivinen häiriö. Kun pääsin pois
sairaalasta jätin lääkkeet pois. Minusta tuntui
niin ikävältä olla jonkinlainen vahvasti lääkitty
”zombie”.

Sairasoma jatkui aina jonkin aikaa eteenpäin.
Selvisin ilman lääkkeitä muutaman vuoden
eteenpäin, kunnes sain psykoosin ja jouduin
toisen kerran sairaalahoitoon keväällä 2010.
Tuon sairaalajakson aikana sain diagnoosin
paranoidinen skitsofrenia. Minulla oli erilaisia
harhoja. Muutaman kuukauden sairaalassa
olon aikana minulle määrättiin taas
monenlaisia lääkkeitä. Lääkkeitä oli mm.
masennukseen ja skitsofreniaan. Muistan
lääkkeiden nimistä vain antipsykoottisen
lääkkeen Risperdal, jota käytin vuodesta 2010
aina tämän vuoden alkuun saakka eli melkein
kahdeksan vuotta. Jäin työkyvyttömyyseläkkeelle 2011. Vuosien varrella jätin muut
lääkkeet
vähitellen
pois,
jotkut
tarpeettomina. Kävin säännöllisesti sairaanhoitajan luona ja kerran vuodessa
terveyskeskuksen psykiatrin luona, joka sanoi
minulle kolmisen vuotta sitten, että voin
jättää masennuslääkkeen pois.
Pari kertaa kysyin sitä, voinko jättää myös
antipsykoottisen lääkkeen Risperdalin pois,
mutta lääkäri suostui siihen vasta viime
syksynä. Olin elänyt oireettomana, vailla
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Tavoitteenamme on
kehittyä
valtakunnalliseksi
dissosiaatiohäiriöiden
tietolähteeksi

Edistämme
dissosiaatiohäiriöiden
tunnistamista ja
oikeanlaisen avun
saamista .

Vaikutamme asenteisiin,
rohkaisemme
avoimuuteen ja rikomme
traumatisoitumiseen
liittyvää häpeää .

Edistämme vertaistuen
mahdollisuuksia ja
luomme yhteistyötä
emme
vastakkainasettelua.

Disso ry rakentaa turvallista yhteisyyttä traumatisoituneiden ihmisten ja heidän läheistensä
parissa. Vertaisina opimme toisiltamme ja tuemme toisiamme. Pidämme yllä toivoa!
Yhdistyksemme jäseniksi ovat tervetulleita kaikki, traumaselviytyjät, heidän läheisensä
sekä ammattilaiset. Jäseneksi voit liittyä täyttämällä jäsenhakemuksen kotisivuillamme:

www.disso.fi
Trauma on psyykkinen ja emotionaalinen vaurio, joka syntyy sietokyvyn ylittävässä tilanteessa, esim.
turvattomassa lapsuudenperheessä tai olosuhteissa, joissa ei ole saatavilla riittävää tukea ja hoivaa.
Trauma vaikuttaa koko elämään: valintoihin, tunne-elämään, käyttäytymismalleihin, autonomiseen
hermostoon ja erityisesti kokemukseen itsestä, muista ja maailmasta.
Trauma tunkeutuu arkielämään monin oirein. Tutustu kotisivuillamme julkaisuumme Trauma- ja
dissosiaatio-oireet. Se pohjautuu jäsentemme lähettämiin kirjoituksiin omasta elämästään
dissosiaation kanssa.
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harhoja, jo kesästä 2010 lähtien ja tuntenut,
etten tarvitse enää antipsykoottistakaan
lääkettä. Lääkäri kyseli tarkkaan elämästäni, ja
kerroin hänelle, että olin palannut osaaikaiseen työelämään syksyllä 2015 ja minulla
oli vapaaehtoistyötä seurakunnassa ja
yhdistyksissä sekä harrastin monenlaisia
asioita mm. liikuntaa, avantouintia, opiskelua,
lukemista ja kuorolaulua. Minulla on
vakituinen parisuhde, ja suhteet lapsiini ja
ystäviini ovat hyvät.
Minulla oli kolmisen vuotta ainoana lääkkeenä
Risperdal, ja vihdoin terveyskeskuslääkärini,
joka konsultoi myös psykiatria, antoi
marraskuussa luvan lääkkeen vähittäiseen
lopettamiseen. Olin siitä onnellinen! Lääkettä
oli annettu minulle terveyskeskuksessa
seitsemän vuotta pistoksena joka toinen
viikko. Nyt siirryttiin aluksi muutamaksi
viikoksi tabletteihin, jotka sitten puolitettiin ja
jätettiin lopulta pois.
Kuuntelin juuri radio-ohjelman, josta kuulin,
että psyykelääkkeistä vieroittuminen voi olla
yhtä vaikeaa kuin huumeiden lopettaminen.
Minulla
ei
kuitenkaan
ollut
aluksi
minkäänlaisia vieroittumisoireita. Lääkeannokseni oli ollut aika pieni. Lopetin
lääkityksen kokonaan tammikuun alussa.
Muutaman viikon kuluttua minulle tuli
päänsärkyä, en tosin tiedä johtuiko se
lääkkeiden lopettamisesta vai jostain muusta.
Lisäksi oli jonkinlainen ”lievän krapulan”
tunne muutaman viikon, huonovointisuutta ja
lihassärkyjä. Tätä kirjoittaessani olen ollut
ilman lääkkeitä 2,5 kk, ja olo on ihan hyvä.
Toivotaan, että se jatkuu samanlaisena.
Anita Passilahti

ASKELEITA ARKEEN
Mielenterveyden keskusliitto sai Opetus- ja
kulttuuriministeriöltä liikunnallisen elämäntavan hankerahoitusta Askeleita arkeenhankkeelle. Hankkeen ideana on aktivoida
mielenterveyskuntoutujia kävelemään ja sitä
kautta parantaa ihmisten psyykkistä ja fyysistä
hyvinvointia.
Hankkeessa
valmistettiin
Askeleita arkeen -kalenteri, joka sisältää
mukavia tehtäviä jokaiselle päivälle 12 viikon
ajan. Tehtävien tarkoituksena on lisätä
askeleita arkeen.

Kuva: Katja Jussila

Tavoitteena on, että 12 viikon jälkeen ihminen
on ottanut askeleen kohti liikunnallisempaa
elämäntapaa, ja samalla oma hyvinvointi
kohenee. Askeleita arkeen on 12 viikon
kävelyohjelma, joka auttaa huonokuntoisiakin
lisäämään päivittäistä liikuntaa. Ohjelma
julkaistiin
paperisena
kävelykalenterina
elokuussa 2017 ja 11. tammikuuta alkaen se
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on ollut ladattavissa myös Androidälypuhelimiin. Mobiilisovellus on suomenkielinen, ja sen voi ladata ilmaiseksi Google
Play -kaupasta.

Tule sinäkin siis mukaan lisäämään askeleita
arkeen!
Kati Rantonen, liikuntasihteeri, Mtkl

Kävelyohjelman voi aloittaa, vaikka kunto olisi
nollassa, sillä se alkaa hyvin kevyillä
harjoituksilla. Viikkojen edetessä ja kunnon
kohotessa ohjelman kävelymäärät kasvavat.
Kävelykalenteri antaa myös vinkkejä, miten
omaa arkea voisi aktivoida muutenkin kuin
kävelemällä sekä herättää pohtimaan omaa
liikkumista ja liikunnan merkitystä fyysiseen ja
psyykkiseen hyvinvointiin. Hankkeen yhtenä
osana on Kävelykoutsien kouluttaminen
paikallisyhdistyksiin.
Kävelykoutsikoulutukseen voi tulla kuka
tahansa paikallisyhdistyksessä toimiva, joka
haluaa motivoida muita paikallisyhdistyksensä
ihmisiä liikkeelle. Seuraavat kävelykoutsikoulutukset järjestetään syksyllä 2018.
Koulutus kestää 2-3 tuntia ja siinä
perehdytään Askeleita arkeen -kalenterin
käyttöön, kävelyn terveysvaikutuksiin sekä
motivaation etsimiseen.
Kävelykalenterin laati opinnäytetyönään
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopiskelija Heidi Hurskainen, ja
sovelluksen teki harjoittelutyönä Jyväskylän
ammattikorkeakoulun
ohjelmistotekniikan
insinööriopiskelija Joonas Lähteinen.
Puhelinsovellukseen kävelyohjelman harjoitukset latautuvat viikko kerrallaan aina
maanantaisin. Harjoituksen ajaksi voi laittaa
kellon käyntiin ja lopussa kuitata päivän
harjoituksen suoritetuksi. Kyseisen päivän
harjoituksen voi kuitata vain sovellukseen
laadittuna päivänä. Sovellus myös muistuttaa
päivittäin, ettei päivän harjoitus unohtuisi ja
jäisi tekemättä. Paperisen kävelykalenterin
voit tulostaa sivuilta: http://mtkl.fi/palvelut/
liikunta/askeleita-arkeen/

Kuva: Juha Korkee
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Tietoisuuden viidenteen dimensioon ja siitä eteenpäin

Valaistunut mestari ei tarvitse fyysistä kosketusta.
Hän on kuin hauras ikoni, joka särkyy helposti.
Parisielu-kaksoisliekkiinsä hänellä on telepaattinen yhteys,
vaikka tämä seikkailisikin universumin toisella laidalla.
Todellisuus on elävä kuva, jota katsomme.
Kuin hologrammivideopeliä.
Elämä on sähkömagneettista värähtelyä,
ja henki hienojakoista materiaa.
Lihallinen taso on toki olemassa,
jotta voimme operoida Maa-planeetalla,
mutta ruumis on ikään kuin välttämätön paha,
jonka kuntoa ei tarvitse hysteerisesti vaalia.
Agape-rakkauteen siirrytään,
kun Eroksen johdolla on ähisty riittävästi.
Nauttikaamme siis tietoisuutemme taajuuksien
koko kirjosta!

Jorma Kekki
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SYYSKOKOUS 2017
Yhdistys piti sääntömääräisen syyskokouksensa 15.12. Helsingissä. Kokouspaikkana
olivat
Myllypuron
Mediakeskuksen
monipuoliset kokoustilat. Paikalla oli 12
henkilöä.
Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset
asiat: vahvistettiin toimintasuunnitelma ja
talousarvio, valittiin yhdistykselle uusi
puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet
ja varajäsenet sekä toiminnantarkastaja ja
varatoiminnantarkastaja. Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. Kokouksessa puhetta
johti yhdistyksen aktiivijäsen Juha Korkee,
sihteerinä toimi Veikko Leinonen.
Jäsenkokousasioiden yhteydessä luovutettiin
vuoden 2018 kunniapuheenjohtaja Anita
Passilahdelle kunniakirja. Anita on toiminut
yhdistyksen
varapuheenjohtajana
ja
puheenjohtajana kaksi kertaa. Lisäksi Anita on
puheenjohtajan toimien ohessa hoitanut
yhdistyksen
tilinpitoa.
Vuoden
2018
hallituksessa hän toimii jälleen taloudenhoitajana.

Veikko Leinonen ja Rosa-Maria Keskivaara

Kaikin puolin onnistuneen syyskokouksen
yhteydessä
esitettiin
Jorma
Kekin
käsikirjoittama ja Kimmo Rekolan kuvaama ja
ohjaama Peli -elokuva. Esityksen jälkeen siitä
käytiin vilkasta keskustelua.
Elokuva on saanut huomiota muuallakin
Suomessa. Se esitetään mm. Volter Kilpipäivillä heinäkuussa tänä vuonna.
Jorma Kekki kertoi myöhemmin, että hän
aikoo pitää taukoa elokuvien teossa ja
keskittyä nyt kirjalliseen toimintaan.

Yhdistyksessä on tähän mennessä valittu neljä
kunniapuheenjohtajaa: Jukka Kuusela (2015),
Rosa-Maria Keskivaara (2016), Kimmo
Hoikkala (2017) ja Anita Passilahti (2018).
Yhdistyksen kunniapuheenjohtajan toimikausi
on yksi vuosi.
Yhdistyksen
pitkäaikainen
aktiivija
kunniajäsen
Veikko
Leinonen
sai
jäsenkokousta
edeltävän
hallituksen
kokouksen yhteydessä myös kunniakirjan
erittäin
ansiokkaasta
toiminnastaan
yhdistyksen hyväksi.
Veikon leppoisa olemus on keventänyt
monien kokousten ilmapiiriä. Hän on
yhdistyksen alusta alkaen ollut mukana sen
toiminnassa ja on yksi sen perustajajäsenistä.

Jorma Kekki kertoo elokuvastaan ”Peli”

Yhdistys kiittää kaikkia jäsenkokouksessa
mukana olleita ja toivoo, että yhdistyksen
jäsenet entistä aktiivisemmin osallistuisivat
jäsenkokouksiimme.
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KUNNIAPUHEENJOHTAJA ESITTÄYTYY
Anita Passilahti, joka valittiin viime
syyskokouksessa vuoden 2018 kunniapuheenjohtajaksi, on ollut yhdistyksemme
selkäranka jo useamman vuoden ajan.
Hänen hillitty olemuksensa on tuonut
arvokkuutta ja osaamista yhdistykseen
tavalla, josta hän itse ei ole välttämättä
tietoinen. Vaatimattomaan tapaansa hän
kirjoittaa itsestään näin:

Puheenjohtaja Rosa-Maria Keskivaara (oik.) luovuttaa
kunniakirjan Anita Passilahdelle

Olen ollut yhdistyksen toiminnassa viitisen
vuotta mukana. Aluksi varapuheenjohtajana,
sitten
sekä
puheenjohtajana
että
taloudenhoitajana ja viimeiset pari vuotta
taloudenhoitajana. Mielestäni yhdistys on
hyvin tarpeellinen, ja vaikka jäsenet asuvatkin
ympäri Suomea, voimme pitää yhteyttä
jäsenlehden ja kokouskutsujen välityksellä.
Hallituksen
jäsenten
kanssa
olemme
kokoontuneet muutaman kerran vuodessa. Ja
yhdistyksellähän toimii myös kotisivut ja
facebook-sivut. Uuden hallituksen suunnitelmissa on järjestää myös uudenlaisia
tapaamisia.
Olen 56-vuotias ja minulla on kaksi aikuista
lasta avioliitosta, joka päättyi kahdeksan
vuotta sitten. Sen jälkeen olen seurustellut
muutaman vuoden. Työskentelin seurakunnissa pappina yhteensä 18 vuotta, viimeksi

Hyvinkään seurakunnassa. Jäin työkyvyttömyyseläkkeelle 2011. Sen jälkeen olen tehnyt
erilaisia vapaaehtoistöitä seurakunnassa ja
yhdistyksissä. Lisäksi olen saanut lisäansioita
myyntityöstä muutaman vuoden ajan. Minulla
on aikaa harrastaa mm. erilaista liikuntaa,
opiskelua Opistossa ja kuorolaulua.
Eräänlainen saavutus elämässäni on myös se,
että osallistuin terveyskeskuksen laihdutusryhmään syksyllä 2016 ja onnistuin
laihduttamaan 17 kg. Laihdutusryhmässä
laitettiin elämä uuteen kuntoon ruokavalion ja
liikunnan suhteen.
Olin sairaalajaksolla kesällä 2010 psykoosin
takia, mutta sopivan lääkityksen turvin
minulla ei ole sen jälkeen ollut minkäänlaisia
oireita. Olenkin vuosien varrella vähentänyt ja
lopettanut lääkitystäni. Tämän vuoden alusta
sovimme terveyskeskuksen omalääkärin
kanssa, että lopetan viimeisenkin lääkityksen,
psykoosinestolääkkeen. Olen nyt kohta 2 kk
ollut ilman mitään lääkkeitä. Näinkin siis voi
käydä tämän diagnoosin kanssa, se ei
vaadikaan lääkitystä loppuiäksi. Kerron lisää
lääkityksen lopettamisesta toisaalla tässä
lehdessä.
----Yhdistyksen hallitus ja muu aktiiviväki kiittää
Anita Passilahtea hänen ensiarvoisen
tärkeästä ja arvokkaasta työstään yhdistyksen
hyväksi ja toivoo, että hän voisi jatkaa
yhdistyksemme piirissä vielä pitkään.

ja maailmasta.
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NETTISIVUSTO ELÄVÄKSI!

YHDISTYKSEN KIRJAHANKE

Nettisivustomme ylläpitäjä Sonja Parviainen
toivoo yhdistyksemme jäsenistön aktivoituvan ja lähettävän hänelle tarinoita
kuntoutujan taipaleelta. Hän odottaa
jäsenistöltä myös blogikirjoituksia. Siis
mielipidekirjoituksia esimerkiksi kuntoutujien
arkeen, terveydenhoitoon, työllistämiseen/
työllistymiseen, asumiseen ja sosiaaliseen
elämään jne. liittyvistä asioista. Hyväksytyt
tarinat ja blogikirjoitukset julkaistaan
nettisivuston tarinat- ja blogipalstalla.

Yhdistyksen piirissä suunnitellaan parhaillaan
kirjaa, jonka työnimenä on Psykoosikuntoutujan käsikirja. Hankkeelle on nimetty
toimituskunta, joka koostuu asiantuntijoista ja
yhdistyksen
hallituksen
jäsenistä.
Toimituskunnan puheenjohtaja on RosaMaria Keskivaara. Kirjahankkeen kustannusasioita hoitamaan on nimetty työryhmä.

Yhdistyksen internetsivustolle tarkoitetun
materiaalin voi lähettää Sonjalle osoitteeseen
sotirkko@gmail.com .

Kirjaan on tarkoitus kerätä ajantasainen tieto
kuntoutuksen kentältä niin ammattilaisilta
kuin kuntoutujilta itseltäänkin. Hankkeesta
kiinnostuneet
voivat
ottaa
yhteyttä
toimituskunnan
puheenjohtajaan
tai
yhdistyksen sihteeriin.

MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITTO

ALOITTEITA, TOIVEITA?

pyrkii valvomaan ja ajamaan mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä
etuja yhteiskunnassa. Se toimii asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä ja
kehittää tarvittavia palveluja.

Yhdistyksen jäsenet voivat tehdä yhdistyksen
hallitukselle aloitteita yhdistyksen toiminnan
kehittämiseksi. Aloitteet voi lähettää
yhdistyksen sihteerille, joka välittää ne
yhdistyksen hallituksen tiedoksi.

Toiminnan keskiössä on vapaaehtoisuus ja
vertaistuki.
Toiminnassa
yhdistetään
kokemusasiantuntemus ja ammatillisuus.
Organisaatio
160 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu
17 000 henkilöjäsentä
Liittohallitus
Liittovaltuusto
Liittokokous
Työryhmät
Keskustoimisto http://mtkl.fi

Logo: Kimmo Hoikkala
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TEKSTI: IRJA KIISSELI / KUVA: JUKKA KUUSELA
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Kela järjestää monipuolista mielenterveyskuntoutusta. Kuntoutuspsykoterapian lisäksi
on tarjolla sekä nuorille että aikuisille
tarkoitettuja
mielenterveyskursseja
eri
puolilla Suomea. Aikuisten kurssit ovat
nimeltään Oras, Silmu ja Verso. Näistä Oras- ja
Silmu kurssit on tarkoitettu työssä oleville
henkilöille, joilla on lievää tai keskivaikeaa
masennusta. Lisätietoja kursseista voi katsoa
Kelan kuntoutuskurssihausta, www.kela.fi/
kuntoutuskurssihaku.
VERSO-kurssit – elämänlaatua ja eväitä
hyvään arkeen
Verso -kurssit on tarkoitettu mielenterveyden
häiriöitä pitkään sairastaneille. Niille voivat
hakea myös henkilöt, jotka eivät ole
työelämässä. Kurssien tavoitteena on antaa
tukea tavalliseen arkeen ja lisätä valmiuksia
täysipainoiseen elämään.
Verso-kurssit on ensisijaisesti tarkoitettu
skitsofreniaa tai muita psykooseja pitkään
sairastaneille. Kursseille voivat hakea myös
henkilöt, jotka ovat sairastaneet pitkään
vaikeaa tai psykoottista masennusta, pakkooireista häiriötä taikka toimintakykyä
merkittävästi
alentavia
ahdistuneisuushäiriöitä.
Kurssin kokonaiskesto on 15 vuorokautta ja se
toteutetaan yleisimmin kolmessa viiden
vuorokauden jaksossa.
Verso -kursseja
järjestetään
Oulussa,
Punkaharjulla,
Laukaassa, Kankaanpäässä, Iisalmessa ja
Ilomantsissa. Kurssille osallistuu 10 henkilöä,
joten kokemusten vaihtaminen ja toisilta
saatava vertaistuki ovat tärkeä osa
kuntoutuksen antia.
Ensin yhteys hoitavaan lääkäriin
Kelan kuntoutus täydentää terveydenhuollon
toimintaa ja liittyy aina muuhun hoidon ja
kuntoutuksen kokonaisuuteen. Jos haluat

hakea Verso -kurssille, asia kannattaa ottaa
ensin puheeksi oman hoitavan lääkärin
kanssa. Voitte pohtia yhdessä, olisiko Verso kurssi ajankohtainen, ja mitkä asiat omassa
elämässäsi ovat sellaisia, joihin haluat
kurssilta tukea. Lääkäri kirjoittaa nämä
tavoitteet B-lausuntoon.
Mitä kurssilla tehdään?
Kuntoutuksen
aikana
saat
kurssin
työntekijöiltä tukea tavoitteiden laadinnassa
ja
kannustusta
omien
voimavarojen
löytämiseen. Omia tavoitteitaan voi miettiä
siltä pohjalta, mihin asioihin omassa
hyvinvoinnissa tai tavallisessa arjessa haluaa
muutosta. Tavoitteet voivat liittyä vaikkapa
liikunnan lisäämiseen tai harrastuksen
aloittamiseen.
Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu
ryhmissä,
mutta
jokaisella
jaksolla
kurssilaisilla on myös yksilökeskustelu kurssin
työntekijän kanssa. Asioita käsitellään
ryhmissä keskustelujen ja toiminnallisten
menetelmien avulla. Aiheet voivat liittyä
esimerkiksi terveyteen ja hyvinvointiin,
sosiaalisen vuorovaikutuksen lisäämiseen,
liikuntaan tai ravintotottumuksiin. Lisäksi
kurssin aikana järjestetään verkostoneuvottelu kurssilaisen oman hoitavan tahon
kanssa. Verkostoneuvottelun tarkoituksena
on, että hoito ja kuntoutus tukevat toisiaan ja
kuntoutuksessa saavutettu hyöty siirtyy
arkiympäristöön. Verkostoneuvottelu toteutetaan yleensä video- tai puhelinneuvotteluna.
Kiinnostuitko?
Tänä vuonna alkavilla kursseilla on vielä
vapaita paikkoja. Lisätietoja kurssien
aikatauluista, henkilökunnasta ja sisällöstä
saat
Kelan
kuntoutuskurssihausta,
www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku .
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Miten haen?
Kelan kuntoutusta haetaan lomakkeella
KU132. Sen voi täyttää ja tulostaa Kelan
verkkosivuilta http://www.kela.fi/lomakkeet .
Lisäksi tarvitaan kuntoutussuunnitelma tai
lääkärinlausunto B hoitavalta lääkäriltä.

Irja Kiisseli
Suunnittelija
Kela, Kuntoutuspalvelujen ryhmä

Kansaneläkelaitoksen asiointipalvelut
löytyvät Internet-osoitteesta kela.fi/
asiointi . Tarvitset niitä varten verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteet. Verkkoasiointi jouduttaa asioiden
käsittelyä.
Kelan puhelinpalvelut löydät osoitteesta kela.fi/palvelunumerot . Neuvojat
ovat tavoitettavissa ma-pe klo 9-16.
Asumisen tuet 020 692 201
Eläkeasiat 020 692 202
Kuntoutus 020 692 205
Kelan puhelinvaihde 020 634 11

Porvoon Linnanmäki

Kuva: Jukka Kuusela

YHDISTYKSELLE UUSI NIMI?
Yhdistyksemme
aktiivien
piirissä
on
keskusteltu viime aikoina siitä, että nykyinen
yhdistyksen nimi saattaa olla joidenkin
mielestä
leimaava.
Yhdistyksen
ns.
tulevaisuustyöryhmässä
heräsi
ajatus
erityisen nimikilpailun järjestämisestä.
Nimikilpailun
järjestämisestä
ei
ole
yhdistyksen hallituksessa vielä lopullisesti
päätetty tätä lehteä tehtäessä. Siitä
huolimatta lehden toimitukseen voi jo
lähettää nimiehdotuksia. Miltä kuulostaisi
”Avoin dialogiyhdistys – AVO ry” tai ”Eroon
stigmasta – ESTI ry”? Yhdistyksen nykyisen
nimen kannattajatkin voivat lähettää
nimipostia toimitukselle, joka välittää sen
yhdistyksen hallituksen tietoon.
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ITÄ-UUDENMAAN HELMI –
PORVOO-BORGÅ
Jos et vielä ole käynyt Porvoossa, tee se
pikimmiten. On vähintään sata syytä, miksi
Porvoo on kiinnostava. Ja jos mietit
matkakustannuksia, niin kerron, että Onnibus
Oy tarjoaa sinulle matkan lähes puoliilmaiseksi – edestakainen matka esimerkiksi
Helsingin ja Porvoon välillä maksaa ainakin
talvella vain noin 5 euroa.

Porvoon kulttuurielämä on vilkasta niin
kesällä
kuin
talvellakin.
Keskeinen
tapahtumapaikka on kulttuuritalo Grand aivan
linja-autoaseman
liepeillä.
Tapahtumakalenteri
löytyy
Grandin
kotisivuilta
www.grand.fi/kaikki-tapahtumat .
Tämä eloisa pikkukaupunki on myös talvella
puoleensavetävä paikka. Osasyynä siihen on
se, että turisteja ei juuri näy. Mutta myös
lumipeite niin uuden kuin
vanhan
kaupunginosan yllä lisää tämän kohteen
viehätystä. Hyvä syy tehdä esimerkiksi
valokuvausretki sopivalla säällä Porvooseen.
Kaupungin eri osissa on myös lukuisia
kahviloita, joissa voi nauttia kahvista ja
leivonnaisista tai vaikkapa lasillisesta viiniä.
Porvoo ja sen lähikunnat ovat ikivanhaa
kulttuuriseutua. Porvoonjokivarresta on
löydetty
merkkejä
ihmisasutuksesta
kivikauden lopulta asti.

Silta Vanhaan Porvooseen

Kuva: Jukka Kuusela

Ummikkona
Porvooseen
suuntaavan
matkailijan kannattaa silmäillä Porvoon
sivustoa www.porvoo.fi. Kaupungin matkailuneuvonta toimii Taidetehtaalla Porvoonjoen
länsirannalla. Se on avoinna ma-pe 9–18, la
11-16, sunnuntaisin neuvonta on suljettu;
tourist.office@porvoo.fi.
Kevätkesällä
Porvoo
sananmukaisesti
puhkeaa kukkaan. Turisteja virtaa kaupunkiin,
ja kaupankäynti on vilkasta. Kaupungissa on
lukuisia museoita, joista mainittakoon
Suomen vanhimman Raatihuoneen museo,
runoilija J. L. Runebergin kotimuseo, Postimäen ulkoilmamuseo ja Albert Edelfeltin
ateljeemuseo sekä pienoismallinäyttely Noark
World. Porvoon edustan saaristossa yhden
lossin ja neljän sillan matkan päässä on
Galleria ArtMarina, jossa on esillä taiteilija
Terttu Schroderus-Gustafssonin maalauksia.

Raatihuoneen tori, Vanha Porvoo

Kuva: Jukka Kuusela

Historiasta
kiinnostuneelle
matkailijalle
Porvoo onkin oikea aarreaitta – wanha ja uusi
osa kaupunkia täydentävät toisiaan hienolla
tavalla.
Jukka Kuusela
Lähteet:
Porvoo. www.porvoo.fi .
Porvoo. Wikipedia.

23

24

JOKAHENKILÖN GLOBALISAATIO
Usein kuulee väitettävän, että globalisaatio on
vallan antamista rahakkaimmille ja sitä, kun
ylikansalliset eli maailmanlaajuiset suuryhtiöt
kahmivat itselleen valtaa ja rahaa, eivätkä
piittaa maiden, kansojen ja Valtioiden
säännöistä. Tässä ei ole kuitenkaan kaikki
globalisaatio. Sen lisäksi on olemassa
lopultakin paljon suurempi, voimakkaampi,
totaalisempi globalisaatio, jokahenkilön
globalisaatio. Eikä sekään riitä. Pitää todeta,
että joka-otuksen globalisaatio. Sillä kuulin
tänään mielenterveysyhdistyksen kerhotalolla, että eläimet, kuten kissat ja koirat
käyttävät jo niiden käpälille sopiviksi
suunniteltuja kännyköitä, tabletteja ja
läppäreitä, jopa pöytätietokoneita sekä
älypuhelimia. Ne ovat siis globaalissa
verkossa.
Eläimetkin siis osaavat näyttää sormimerkkejä
ja äännellä sekä omistajilleen että
eläinkavereilleen digitaaliviestimillä, osaavat
pelata niille tarkoitettuja pelejä ja leikkiä
leikkejä. Esimerkiksi kissat leikkivät mielellään
ahvenen kuvilla.
Tällainen globalisaatio on hyvin voimakas.
Olisi väärin ajatella, että se olisi viime vuosina
alkanut. Tarkasti ottaen se onkin maapallolla
maapalloelämän ikäinen. Alkumikrobit jo
tutustuivat ympäristöönsä ja oppivat
tutustumaan kauemmas ja kauemmas.
Eläimethän ovat jo oikein melko moisia
seikkailijoita, lintujen muutto saattaa
tapahtua Pohjolasta eteläiseen Afrikkaan.
Oikeastaan minulle tuottaa suurta riemua ja
nautintoa seurata joka-otuksen globalisaatiota, juuri sen hitauden takia, ja sen takia,
kun se samalla etenee varmoin askelin.
Kaupankäyntireitit
ulottuivat
ympäri
planeetan jo kauan sitten, ja juuri tuo
hitauden valtava tenhoamisvoima on suurta
eläytyessämme niihin aikoihin ja elämään.
Sitten tuli Postin kulku. Matkailu. Radio,
puhelin, lennätin. Nykyajan tekniikat.

Meikäläisten järjestäytyminen sai valtakunnallisia, maaryhmittäisiä ja lopulta
globaaleja piirteitä. Globaalien järjestöjemme
lukumäärä ja jäsenmäärät kasvavat. Aivan
ratkaisevan suurta apua saadaan piakkoin,
sillä alan teollisuus julkaisi jo, että
kielenkääntäjärobottien kyvyt ja teho kasvaa
aivan lähiaikoina erittäin suurina portaina, ja
kielen kääntäminen robotin avulla runsastuu
koko ihmiskunnan harrastukseksi. Kielimuurit
ovatkin juuri olleet meikäläisten globaalin
järjestäytymisen hankaloittajat. Skitsofreniayhdistyskin on yrittänyt, ja kontakteihin asti
on päästy Ruotsin kanssa. Mutta harrastus on
hiljentynyt kielivaikeuksien takia. Pian se alkaa
uudestaan, voimallisena, robottien avulla.
Tämä robottiasia osuu samoihin aikoihin, kun
myös suomettuminen horjuu. On mahdotonta
pitää Suomea eristyneenä saarekkeena enää.
Kun muistamme tämän, ymmärrämme, että
välistä vetäjien mahdollisuudet alkavat
vähenemään. Kaikki globalisaatio madaltaa ja
heikentää myös Valtioiden rajoja. Ilmeisesti
läänienkin rajat heikkenevät, ainakin
Suomessa on tällaista havaittu. Lähiyhteisöt
itsenäistyvät
sen
mukaan
millaisia
kulttuurialueita on olemassa. Jossain päin
Suomea
maakunta
on
sama
kuin
kulttuurialueraja. Jossain päin yksi tai
muutama kunta. Jossain päin jopa vielä
kuntaakin pienempi alue. On muodikasta
todeta, että hierarkiaa tarvitaan, mutta paljon
nykyistä matalampi hierarkia. Tietenkin on
samalla niin, että Valtion hierarkiasta pyrkii
väkisinkin tulemaan sellainen liian korkea, ja
taas vaikkapa kunnan tai maakunnan hierarkia
luontaisesti jää juuri paljon matalammaksi.
Nämäkin tuulet ovat globaaleja.
Juha Korkee, ajattelija, aktivisti, Hyvinkää
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Anteeksi, maailman paras veli

Kuu on tulevaisuus,
tietää J. Karjalainen.
Systeemin edustajien kelkassa
pitää olla rationaalinen.
Vapaana hulluna voi sukeltaa
mielen metsään.
Pinnan alle,
pinnan alla.
Ja lopulta:
pinnan alta.

Yksityinen pyhättö viidennessä kerroksessa

Temppeli tyhjällä vuorella.
Täällä auringon säteet eivät osu keneenkään, luullaan.
Alhaalla metsän siimeksessä juorupuhe kajahtelee.
Vihreä sammal – kyllä kansa tietää.

Jorma Kekki
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MINUN PUUMALANI!
Ja pahnan pohjimmaisena tulee Puumala –
kuivakka saaristokunta, jossa on 3000
kilometriä rantaviivaa ja tuhatkunta saarta.
Kesällä Puumalassa lomailee tuskin kukaan
paitsi Aku, Ville, ja Jukka ja yli 3500 muuta
mökkiporukkaa.
Itse Puumalansalmi on vaatimaton väylä, joka
yhdistää eteläisen ja pohjoisen vesireitit.
Lähes pakkohan siinä on veneilijän pysähtyä
tankkaamaan Saimaan edullisinta polttoainetta ja tuhlaamaan aikaa satamatorilla ja
kaupoissa.
Niin se Puumalan siltakin on niin
mitäänsanomaton – tuskin kilometrin
pituinen ja korkeanpaikan kammoisille kauhistus. Kannattaa tulla, maisematkin ovat
kauniita.

Ystävyys
Ystävyys on parasta ja kaunista
Ja jos sulla paha on,
tule lähelle niin halataan

Kirjoittaminen
Nyt istun minä tässä
riimejäni miettimässä
Miten ne kirjoitan,
sanoiksi pukisin
Alle ne näin kirjoitan,
mielelläni sanoitan

Veikko Leinonen

Kuva: MikaelT/Pixabay

Pyöräile Puumalassa! Puhtaan veden välkettä,
mäntymetsän tuoksua, lumoavaa luontoa ja
ystävällisiä ihmisiä – sitä on pyöräilyloma
Puumalassa. Saimaan upeat rantamaisemat
avautuvat pyöräilijälle ainutlaatuisella tavalla
esimerkiksi Puumalan saaristotiellä (20 km)
tai Lietveden maisematiellä (5 km). Seisemän
suositusreittiä ovat sinulle valmiina oheispalveluineen. Levähdä siis lossilla, sukella
Saimaaseen tai nauti maistuvasta lähiruuasta.
Tervetuloa pyöräilijän Puumalaan!
Veikko Leinonen
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ESKOT

HELSINGIN KLUBITALO

ITÄ-HELSINGIN KLUBITALO

Hämeentie 54
00500 Helsinki
09 728 8550
www.helsinginklubitalo.org

Jauhokuja 3 (Liikuntamylly)
00920 Helsinki
040 1880 621
www.itahelsinginklubitalo.org

Suomessa on yhteensä 23 Klubitaloa
www.suomenklubitalot.fi
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