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PUHEENJOHTAJALTA 

Värikästä syksyn alkua teille kaikille 

yhdistyksen jäsenille! Tätä kirjoittaessani on 

vielä kesä mielessä ja kesän muistot. Mikä on 

sinun paras kesämuistosi? Itse osallistuin 

kesäkuun alussa Skitsofrenian hyvä hoito -

seminaariin Helsingissä. Aiheeseen liittyvästä 

artikkelista on lyhennelmä muualla lehdessä. 

Jyrki Korkeilan ja Jukka Kärkkäisen artikkelissa 

todetaan, että Suomessa hieman alle prosentti 

väestöstä sairastuu skitsofreniaan eli noin 

50 000 ihmistä. Tuettu työ on tärkeä osa 

kuntoutusta, mutta sopivia työpaikkoja ei ole 

riittävästi. Työpaikkojen puuttuessa olen 

tehnyt puhelinmyyntityötä myymällä kirjoja ja 

lehtiä. Olen myös osallistunut monenlaiseen 

vapaaehtoistyöhön mm. seurakunnassa. 

Vielä kesämuistoista. Olen käynyt muutaman 

vuoden Hyvinkään opiston saunassa, niin 

tänäkin kesänä, ja saunan jälkeen sain pulahtaa 

uimaan Herustenjärveen. Kesääni kuului myös 

55-vuotissyntymäpäivän vietto läheisten 

kesken ja käynti sukulaisten luona Porin 

seudulla Jazzien aikaan.  

Syksyn jäsenkokous lähestyy, ja kutsunkin sinut 

osallistumaan kokoukseen, jossa valitaan uusi 

hallitus. Saamme kokouksessa tavata 

toisiamme ja suunnitella yhdistykselle 

mielekästä toimintaa.  

Anita Passilahti 

PÄÄKIRJOITUS 

 

Jäsenlehti on osa jokaisen yhdistyksen ja sen 

jäsenistön välistä yhteydenpitoa. Siksi on 

tärkeää, että lehtemme sisältö vastaa 

lukijoiden tarpeita, ja lehteä pyritään myös 

kehittämään. Toimituksemme on ottanut 

nämä haasteet vastaan. 

Lehtemme on saanut aiemmin ja myös tänä 

vuonna kiitettävästi asiantuntijakirjoituksia 

sivuilleen. Lehden toimitus kiittää 

asiantuntijoita ja muita lehden avustajia 

heidän avustaan.  

Jukka Kuusela 

Päätoimittaja 
Poutapilvi-lehti  

 

 

Kuva: Jukka Kuusela 

-lehti, toimitus
Jukka Kuusela, päätoimittaja 

juku0250@gmail.com 

Puh. 041 518 8052 

Veikko Leinonen, toimitussihteeri 

Rosa-Maria Keskivaara, toimittaja 

mailto:jukka.kuusela@welho.com
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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 Anita Passilahti 

anita.passilahti@gmail.com 

Puh. 044 3056 224 

www.skitsofreniayhdistys.com 

suomenskitsofreniayhdistysry@gmail.com 

 

Suomen skitsofreniayhdistys ry:n hallitus 

vuonna 2016: 

Anita Passilahti, puheenjohtaja, 

Hyvinkää 

Rosa-Maria Keskivaara, 

varapuheenjohtaja, Helsinki 

Jukka Kuusela, sihteeri, hallituksen 

jäsen, Helsinki 

Seppo Kuusela, hallituksen jäsen, 

Helsinki 

Veikko Leinonen, hallituksen jäsen, 

Mikkeli 

Sonja Parviainen, hallituksen varajäsen, 

Outokumpu 

 

Jäsenedut vuonna 2016: 

 REVANSSI-lehti ilmaiseksi. 

 TUNNE & MIELI -lehti 30 euron 

vuosihintaan. 

 MTKL:n jäsenkortti. 

 Alennuksia hotelleissa ja edullisia 

matkoja. 

 Mahdollisuus osallistua 

Mielenterveysmessuille ilmaiseksi. 

mailto:anita.passilahti@gmail.com
http://www.skitsofreniayhdistys.com/
mailto:suomenskitsofreniayhdistysry@gmail.com
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TIETOA 

KUNTOUTUKSESTA – 

KELAN NÄKÖKULMA 

TAUSTAA 

Kuntoutus voidaan määritellä WHO:n 

määritelmää mukaillen seuraavasti: 

kuntoutusta ovat kaikki toimet, joilla 

autetaan potilasta (tai henkilöä, jolla 

toimintakyky on alentunut) itse auttamaan 

itseään. Mielenterveyden ongelmissa hoito 

ja kuntoutus toteutuvat usein saman-

aikaisesti, ja niitä on joskus vaikea erotella; 

esimerkiksi psykoterapia voi olla 

alkuvaiheessa hoidollista ja myöhemmin 

kuntoutuspsykoterapiaa. 

Kelan mielenterveyskuntoutus koostuu 

keskeisesti kuntoutuspsykoterapiasta, jonka 

tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan 

työ- ja opiskelukykyä, ja mielenterveys-

kuntoutuskursseista, joissa käytetään 

monipuolisesti ryhmämuotoisia toiminnallisia 

menetelmiä. Myös Kelan ammatillisen 

kuntoutuksen saajista suurella osalla on 

taustalla mielenterveyden häiriö. Vuonna 

2015 Kelan kuntoutusta sai yhteensä yli 

112000 kuntoutujaa, joista kuntoutus-

psykoterapiaa sai yli 27000, ja mielenterveys-

kuntoutuskursseille osallistui yli 2600 

kuntoutujaa. Vaikeavammaisten, nykyisin 

vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena 

psykoterapiaa sai yli 1100 kuntoutujaa 

vuonna 2015. Asiakasnäkökulmaan ja 

kuntoutuksen vaikuttavuuden seurantaan 

kiinnitetään lisääntyvästi huomiota. Kelan 

kuntoutuksessa asetetaan aina tavoitteet, 

joiden toteutumista seurataan kuntoutuksen 

aikana ja sen päättyessä, ja asiakaspalautteita 

saadaan sekä avoimena palautteena että 

erillisten kyselyjen kautta. 

Kelan toteuttamaa kuntoutusta edeltää 

sairauden hoito terveydenhuollossa, 

kuntoutuksen tarpeen toteaminen ja 

tarvittavan kuntoutuksen suunnittelu. 

Valtakunnallisesti Kelan lakisääteisen ja 

harkinnanvaraisen kuntoutuksen rooli on 

terveydenhuollon ja järjestöjen kuntoutus-

palvelujen ohella keskeinen.  

 

Kuntoutuspsykoterapiaa, kuntoutuskursseja, 

ammatillista ja vaativaa kuntoutusta 

myönnetään osin eri kriteerein, ja niihin on 

myös omia hakulomakkeet ja ohjeet, jotka 

löytyvät esimerkiksi verkkosivun 

www.kela.fi/tyoikaisille kautta. Uusia 

kuntoutusmuotoja otetaan käyttöön 

hankkeiden kautta. Viime vuosina on tutkittu 

lisääntyvästi kognitiivisen kuntoutuksen 

merkitystä toipumisessa useissa psyykkisissä 

sairauksissa, ja tähän liittyen Kelassa on 

käynnistetty Tiedonvirtaa -hanke, jonka 

kohderyhmänä ovat skitsofreniaryhmän 

ensipsykoosin jälkeen kuntoutusta tarvitsevat 

http://www.kela.fi/tyoikaisille
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nuoret aikuiset. Hankkeen omat verkkosivut 

ja lisätietoa aiheesta löytyy verkko-

osoitteesta www.kela.fi/kognitiivisen-

kuntoutuksen-kehittamishanke. Hankkeessa 

hyödynnetään skitsofrenian Käypä hoito –

suositukseen koottua tietoa vaikuttavista 

psykososiaalisista kuntoutusmenetelmistä 

(hoitosuositus ja sen potilasohje ovat 

saatavana www.kaypahoito.fi –

verkkosivulta). Uusimpina lakisääteisen 

kuntoutuksen muutoksina vuoden 2016 

alusta kuntoutuspsykoterapian korvaustasoja 

on tarkistettu, ja vaativan kuntoutuksen 

myöntöedellytykset ovat muuttuneet. 

 

MITEN HAEN? 

Kelan kuntoutukseen haetaan omalla 

hakemuksella, johon liitteeksi tarvitaan 

hoitavan lääkärin laatima 

kuntoutussuunnitelma, joka on usein 

lääkärinlausunto B:n muodossa. Mikäli 

haetaan kuntoutuspsykoterapian 

ensimmäistä vuotta, suunnitelma tarvitaan 

psykiatrian (tai lasten- tai nuorisopsykiatrian) 

erikoislääkäriltä, muuten lääkinnälliseen 

kuntoutukseen riittää myös muun hoitavan 

lääkärin lausunto. Lisätietoa hakemiseen 

tarvittavista asioista saa tarvittaessa Kelan 

palveluneuvojalta, joka on tavoitettavissa 

numerosta 020 692 205 maanantaista 

perjantaihin kello 8–16. 

Erityisesti nuoruusikäisille kuntoutujille 

suunnattiin vuonna 2015 toteutettu Mikä 

Kunto -kampanja, jossa esitellään Kelan 

ammatillista ja mielenterveyskuntoutusta, 

lisätietoa verkkosivulta 

http://nuortenkuntoutus.kela.fi/ .   

 

VERSO-KURSSIT  

Kela on järjestänyt useiden vuosien ajan 

kuntoutuskursseja mielenterveyden häiriöitä 

pitkään sairastaneille. Vuoden 2017 alusta 

nämä kurssit ovat nimeltään Verso-kursseja. 

Kursseille voivat hakeutua myös sellaiset 

henkilöt, jotka eivät ole työelämässä. 

Kurssien tavoitteena on lisätä valmiuksia 

täysipainoiseen elämään ja tukea arjessa 

selviytymistä. 

Verso-kurssit on ensisijaisesti tarkoitettu 

henkilöille, jotka ovat sairastaneet pitkään 

skitsofreniaa tai muita psykooseja.  Kelan 

kuntoutus liittyy täydentävänä muuhun 

hoidon ja kuntoutuksen kokonaisuuteen. 

Tästä syystä asia kannattaa ottaa puheeksi 

ensin oman hoitavan lääkärin kanssa ja 

keskustella, olisiko Kelan kuntoutuskurssi 

ajankohtainen.  

Verso-kurssilla osallistujia kannustetaan 

omien voimavarojen löytämiseen ja omaa 

elämää koskevien tavoitteiden laadintaan. 

Kuntoutujien omat tavoitteet voivat liittyä 

http://www.kela.fi/kognitiivisen-kuntoutuksen-kehittamishanke
http://www.kela.fi/kognitiivisen-kuntoutuksen-kehittamishanke
http://www.kaypahoito.fi/
http://nuortenkuntoutus.kela.fi/
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esimerkiksi harrastuksiin, vapaaehtoistyöhön 

tai vaikkapa omiin liikuntatottumuksiin tai 

ruokavalioon. Kuntoutuksen ammattihenkilöt 

ohjaavat jokaista kuntoutujaa tavoitteiden 

saavuttamisessa, ja asioita käydään kurssilla 

läpi erilaisten teemojen ja työmenetelmien 

avulla. Lisäksi kurssin aikana järjestetään 

verkostoneuvottelu kuntoutujan oman 

hoitavan tahon kanssa. Tämän neuvottelun 

tarkoituksena on, että kuntoutuksessa 

saavutettu hyöty säilyy myös kotiin paluun 

jälkeen. Verkostoneuvottelu toteutetaan 

yleensä video- tai puhelinneuvotteluna.  

Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu 

ryhmissä, mutta jokaisella jaksolla 

kuntoutujalla on myös yksilökeskustelu 

kurssin työntekijän kanssa. Kurssille osallistuu 

10 henkilöä, joten toisilta saatava vertaistuki 

on keskeinen osa kurssin antia. Kurssin 

kokonaiskesto on 15 vuorokautta ja se 

toteutetaan yleisimmin kolmessa 5 

vuorokauden jaksossa. 

Kursseja järjestetään eri puolilla Suomea. 

Kuntoutuksen toteuttajat valitaan Kelan 

järjestämän kilpailutuksen kautta. Tätä 

kirjoitettaessa vuonna 2017 alkavien kurssien 

palveluntuottajat eivät ole vielä tiedossa, 

mutta tarkempia tietoja voi katsoa 

loppuvuodesta Kelan kuntoutuskurssihausta 

(www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku). 

 

MISTÄ LÖYDÄN LUOTETTAVAA TIETOA 

MIELENTERVEYSONGELMISTA JA NIIDEN 

KUNTOUTUKSESTA? 

Kelan palvelujen lisäksi osalla järjestöjä, 

kuten Mielenterveyden keskusliitolla, on 

omia kuntoutusneuvojia, joiden yhteystiedot 

löytyvät verkko-osoitteesta www.mtkl.fi 

/palvelut/neuvontapalvelut/. Suomen 

Mielenterveysseura tarjoaa apua 

monenlaisissa elämän kriisitilanteissa 

puhelimen tai chatin kautta, ja verkko-sivuilta 

löytyy myös kootusti tietoa eri palveluista  

www.mielenterveysseura.fi/fi/tukea-ja-

apua/apua-mielenterveyden-ongelmiin .  

On tavallista, että ihmiset kaipaavat 

enemmän tietoa sairaudestaan, sen kanssa 

arjessa elämisestä ja selviämisestä ja 

erityisesti tietoa siitä, mitä voi itse tehdä, että 

esimerkiksi psykoosivaiheet eivät uusiutuisi. 

Tieto näistä asioista päivittyy jatkuvasti.  

Skitsofrenian hoitosuosituksen mukaan 

sairaus usein puhkeaa siihen alttiilla 

henkilöllä stressin seurauksena. Tämä 

kuormitustekijä voi olla normaaliin 

aikuistumiseen tai parisuhteen syntyyn 

liittyvä kehitys- tai kuormitustekijä tai 

toksinen tekijä. Hoidon perustana 

hoitosuositus kuvaa psykoosilääkehoidon, 

johon suositellaan yhdistettäväksi yksilöllisen 

tarpeen mukaan psykososiaalisia hoito- ja 

http://www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tukea-ja-apua/apua-mielenterveyden-ongelmiin
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tukea-ja-apua/apua-mielenterveyden-ongelmiin
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kuntoutusmuotoja. Aiempaa enemmän 

hoitosuosituksessa on kiinnitetty huomiota 

myös fyysisen terveyden hyvään hoitoon.  

Mahdollisuuksien mukaan perheen ja 

läheisten tuki sekä hyvä, vakaa arki ovat 

kaikille tärkeitä. Vaikeankin sairauden kanssa 

voi elää hyvää arkea. Hoitosuosituksen ja 

muiden yllä mainittujen lähteiden lisäksi 

monipuolisesti tietoa mielenterveyden 

ongelmista ja itsehoito-ohjeita tarjoaa 

verkkopalvelu  www.mielenterveystalo.fi.  

 

LOPUKSI 

Suomen kuntoutusjärjestelmää on pidetty 

monimutkaisena, ja kuntoutuksen 

kokonaisuus muodostuu useista 

osajärjestelmistä. Kuntoutuksesta säädetään 

monissa eri laeissa. Tämän vuoksi Sosiaali- ja 

terveysministeriö on syyskuussa 2016 

asettanut työryhmän selvittämään 

kuntoutuksen uudistamisen tarpeita. 

Tavoitteena on, että kuntoutuksesta 

vastaavien toimijoiden vastuunjako 

selkeytyy, ja että asiakaslähtöinen kuntoutus 

toimii saumattomasti. 

 

 

 

Tanja Laukkala 

Vastaava asiantuntijalääkäri 
 
Vakuutuslääketieteellinen yksikkö 
Kela, Etuuspalvelujen tulosyksikkö 

 

Irja Kiisseli 

Suunnittelija, YTM 
 
Kela, Etuuspalvelujen lakiyksikkö 
Kuntoutuspalvelujen ryhmä 
 

Mikko Toivanen 

Osaamiskeskuksen päällikkö  

Kela, Työ- ja toimintakykyetuudet 

 

 

 

 

 

 

Kelan asiointipalvelut verkossa löytyvät 

Internet-osoitteesta www.kela.fi . Tarvitset 

niitä varten verkkopankkitunnukset tai 

mobiilivarmenteet. 

Kelan puhelinpalvelut löydät Internet-

osoitteesta www.kela.fi/palvelunumerot . 

Palveluneuvojat ovat tavoitettavissa ma-pe 

klo 8-16.  

http://www.mielenterveystalo.fi/
http://www.kela.fi/
http://www.kela.fi/palvelunumerot
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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. 

MTKL:n rahoitus 

Toiminnan päärahoittaja on Raha-

automaattiyhdistys. 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 

  160 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu  

 17 000 henkilöjäsentä  

 Liittovaltuusto  

  Hallitus  

  Työryhmät  

  Keskustoimisto 

http://mtkl.fi/liitto/ 

 

Suomen skitsofreniayhdistys 

ry on MTKL:n jäsenyhdistys. 

 

 

 

 

 Logo: Kimmo Hoikkala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suomen kaikki mielenterveyskuntoutujien klubi-
talot tarjoavat kuntoutujajäsenilleen heidän omista 
tarpeistaan lähtevää työpainotteista toimintaa. 
Toiminta perustuu ihmisarvoon, vapaaehtoi-
suuteen ja tasa-arvoon, ja toiminnalla pyritään 
parempaan elämänlaatuun. Tavoitteena on, että 
jäsenet saavuttavat kehittymisen mahdollisuutensa 
ja ovat arvostettuja työtovereina, naapureina ja 
ystävinä. 
 
Suomen Klubitalot ry tukee suomalaisten 

mielenterveyskuntoutujien Klubitalojen 

toimintaa ja edistää mielenterveyskuntoutujien 

sosiaalista asemaa yhteiskunnassa. Suomen 

Klubitalot ry: hyn kuuluu 25 Suomessa 

toimivaa Klubitaloa. 

www.suomenklubitalot.fi

http://www.suomenklubitalot.fi/
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SKITSOFRENIAN HOITOA PITÄÄ 

VIELÄ KEHITTÄÄ 

Turun yliopiston professori Jyrki Korkeila ja 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

mielenterveysyksikön ylilääkäri Jukka 

Kärkkäinen julkaisivat kirjoituksen 

”Skitsofrenian hoitoa pitää vielä kehittää” 

Helsingin Sanomissa 1.6.2016. Seuraavassa 

joitakin Anita Passilahden kokoamia 

artikkelin ajatuksia: 

Skitsofrenia on yksi vaikeimmista ja 

kalleimmista sairauksista. Kokonais-

kustannukset Suomessa ovat 700-900 

miljoonaa euroa vuodessa. Kustannukset 

kertyvät työpanosten menetyksistä, 

lääketieteellisistä hoidoista ja 

sosiaalihuollosta.  

Elämänsä aikana hieman alle prosentti 

sairastuu skitsofreniaan eli Suomessa noin 

50 000 ihmistä.  Riski sairastua on 

suurimmillaan 20-35 -vuotiailla.  Sairastunut 

voi kokea outoja ajatuksia ja havaintoja, lieviä 

psykoosikokemuksia ja lyhytaikaisia 

psykoottisia sekavuustiloja. Toimintakyky voi 

heikentyä, voi tulla masennusta, 

aloitekyvyttömyyttä ja eristäytymistä.  

Oireiden varhainen tunnistaminen ja 

nopeasti aloitettu hoito parantavat 

ennustetta.  Skitsofrenian hoidon tulee 

perustua yksilölliseen suunnitelmaan, joka 

yhdistää erilaisia hoitoja ja kuntoutus-

muotoja, psykoterapiaa, toiminnallista ja 

psykososiaalista kuntoutusta sekä 

lääkehoitoa. Hoito toteutetaan pääosin 

avohoidossa. Tärkeää on myös sosiaalisen 

taitojen ja arkielämän harjoittelu sekä 

liikunta eri muodoissaan.  

Itsemurhakuolleisuuden lisäksi skitsofreniaa 

sairastavien kuolleisuus muihin sairauksiin on 

suurempaa kuin väestössä keskimäärin. 

Kuntoutujan jäävät vaille riittävää 

somaattisen sairauksien hoitoa. Tuettu työ 

on tärkeä osa kuntoutusta, mutta työpaikkoja 

ei ole riittävästi. 

Skitsofrenian hoito on parantunut viime 

vuosikymmeninä, mutta sairauden ennuste 

on edelleen hyvin vaihteleva. Vuonna 2013 

päivitetty skitsofrenian Käypä hoito -suositus 

sisältää arviot tutkitusti tehokkaista 

hoitomenetelmistä.  

Suomeen tarvittaisiin skitsofrenian 

osaamiskeskuksia, jotka tukisivat 

tehokkaiden hoitomenetelmien 

käyttöönottoa, hoitojen koordinoinnin 

edistämistä psykiatrisen ja muun 

terveydenhuollon välillä sekä yhteistyön 

kehittämistä kolmannen sektorin toimijoiden 

kanssa.  
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PUHTAAKSI VILJELTY 

NATURALISMI 

 

Psykoanalyysi on eräiden psyko-

analyytikkojen mukaan naturalistinen. Sen 

mukaan ihminen on luontoeläin. 

Kaupunkien keskustat ovat luontoa, ja 

kaupungit ovat ihmiseläimen yhdyskuntia. 

Keväällä Lapinlahden sairaalalla Helsingissä 

järjestettiin keskustelutilaisuus. Siellä 

sairaalatoiminta on lopetettu jo yli 10 v 

sitten, ja nykyisin sairaalamiljöö 

rakennuksineen on taiteilijoiden ja 

mielenterveysjärjestöjen käytössä. Toiminta 

on vilkasta – talo on ajoittain ylikuormaan 

buukattua toimintaa täynnä. 

Keskustelutilaisuudessa todettiin psykologi 

Aku Kopakkalan johdolla, että kun henkisiä 

asioita tehdään ilmaiseksi, kaikki on 

onnekasta, helppoa, ja tuloksekasta. Mutta 

heti, kun aletaan periä maksua, kaikki 

muuttuu vaikeaksi ja huonotuloksiseksi. 

Mikä tahansa, millainen tahansa 

keinotekoisuus, kuten vaikka millainen 

tahansa järjestetty hoito, joka aina on 

keinotekoisuutta sekin, on tällaista 

huonotuloksista toimintaa. Taas villit ja 

vapaat luonnonvaraiset asiat ja ilmiöt, kuten 

vertaisuus, ovat tällä tavoin ongelmattomia. 

Vertaisuus on myös helposti ja nopeasti    

rikastuvaa. Usein sellainen pulma, jonka 

ratkaiseminen ei ole vuosienkaan työn 

merkeissä onnistunut virallisessa hoidossa, 

saakin ratkaisunsa vertaisuuden piirissä 20 

minuutissa. 

Pitkään onkin jo tiedetty, että 

mielenterveysongelmien lääkehoitoon 

kohdistetut toiveet eivät täyty, sillä lääkkeet 

kroonisoivat sairauden. Uusimman 

tutkimuksen mukaan ne myös aiheuttavat 

sairauden puuskia, kuten uusia 

masennusjaksoja ja uusia psykooseja. 

Intelligenssiryhmittymät ovat nykyään 

toisistaan poispäin suuntautuneita. 

Maapallo-ihmiskunta jakaantuu hiljalleen 

uusien maapallo-ihmislajien varhais-

muotoihin, ja aikojen myötä valmiisiin eri 

lajeihin. Mielenterveysväki jakaantuu myös 

tällä tavoin. Ennen meiltä vaadittiin 

yksimielisyyspäätöksiä, jolloin toiset joutuivat 

taas toisten tallomiksi. Sen ajan voimme 

hyvillä mielin jättää menneisyyteen. Uusi 

mielenterveysväki saa(koon) koostua 

toisistaan poispäin suuntautuneista 

intelligenssi-ryhmittymistä.  

Yksimielisyyspäätökset ovat moniarvoisessa 

nyky-yhteiskunnassa sellaista hirmuvaltaa, 

joka on karkotettava pois. Vapauden tuulet 

jakavat oikeutta kaikille yksilöllisesti. 
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Osajoukkojen verkostoituminen on 

tärkeämpää ja sopu ikiääretö- 

todellisuudessa. Taas tällaisia luonnonvoimia 

vastaan nouseminen ihmisen voimilla, kuten 

yksimielisyyspäätösten vaatiminen, on 

varmasti ihmisen voimilla epäonnekasta. 

On jo ennakoitavissa, että uusia maapallo-

ihmislajin varhaismuotoja syntyy jo 

mielenterveysväessäkin: lääkkeiden syöjä-

ihminen, muiden hoitojen käyttäjä-ihminen, 

ryhmä-ihminen ja vertaisuus-ihminen 

(vaikkapa hoito-resistentti). Sekä näiden 

muotojen yhdistelmät ja sekamuodot. 

Silloin, kun nämä ihmiset saavat vapaasti 

kulkeutua ja/tai ohjata kulkunsa ikiääretössä, 

täysi oikeus toteutuu. Samoin toteutuu täysin 

myös psykoanalyysin naturalistinen ihanne: 

luonnon näytelmä, jossa jokainen on 

osapuolena ja ajoittain tuloksentekijänäkin.  

Moniarvoisuus on täysi oikeus, täysi vapaus, 

ja vielä arvotkin. Vääryys on voitettu. 

Liberalismi oli vielä näennäisvapautta. Se olisi 

merkinnyt monen kohdalla nälkäkuolemaa 

arvojen puuttumisen takia. 

Juha Korkee 

aktivisti, ajattelija, 
Hyvinkää 

 

HUIPUTUKSIA 

 

Aiemmin liikuin luonnossa paljon ja 

monipuolisesti ja erityisesti 1980-luvulla 

suhteellisen korkeilla paikoilla. Ensim- 

mäisenä seuraavassa esittelyssä oleva 

korkea kohde sijaitsee Ranskan Korsikalla. 

Toukokuun 1982 alussa lensin Alppien yli 

Nizzaan, josta ranskalaisen ornitologiystäväni 

kanssa matkustin matkustajalaivalla Calvin 

merenrantakaupunkiin, josta paikallisen 

pikkurautatien ja muiden kulkuyhteyksien 

avulla kävimme Scandolan luonnonpuistossa. 

Täältä teimme patikkavaelluksen rinkka 

selässä kymmenkunta kilometriä mantereen 

suuntaan. Nousimme luonnonpuiston jyrkkää 

ja kivistä polkua pitkin vuoristoon, jonka 

korkein kohta ylittää 2500 metriä: Monte 

Cinto on korkein huippu. Me pysyttelimme 

runsaan 1000 metrin korkeudessa. Täällä 

havaitsimme mm. harvalukuisen 

partakorpikotkan.  

Kaksi kuukautta kestänyt stipendijaksoni 

vuonna 1985 Tšekkoslovakiassa sisälsi 

vaelluksen Pikku Tatran vuoristossa 

muutaman tšekkiystäväni kanssa.  Korkein 

paikka, jossa olen eläessäni omin voimin 

ollut, sijoittuu Pikku Tatralle yli 2000 metrin 

korkeuteen. Vaelluksesta jäivät mieleen 

mahtavat vuoren rinteillä kasvavat kuuset ja 
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näkyvyys Tatran vuorille, jotka ovat 

lumihuippuisina ja jäätiköityneinä pohjoisen 

suunnassa Puolan puolella. 

Abiskon kansallispuisto             © Torbjörn Lilja /IBL Bildbyrå 

 

Seuraava huiputus tapahtui Pohjois-

Ruotsissa, Abiskon kansallispuiston 

maastossa vuonna 1987. Osallistuin tuolloin 

pohjoismaalais-britannialaisten tutkijoiden 

tunturiekologian kurssille.  

 

Pysyttelimme enimmän aikaa Torneträskin 

eteläpuolisilla tunturirinteillä, mutta 

kipusimme myös yli 1400 metriä  

korkean Loktačohkka-tunturin huipun lähelle. 

Täällä hämmästelimme pilviä, jotka peittivät 

meidät kokonaan.  

Varsinaisen luonnontutkijan urani kotimainen 

huiputus tapahtui Urho Kekkosen kansallis-

puistossa, jonne tein hiihtovaelluksen 

maaliskuun lopulla 1988. Kymmenien 

kilometrien päässä kaakkoon maantiestä 

sijaitsevat Saariselän tunturit.  

 

Ollakseni kokemusta rikkaampi kapusin 

vaelluskumppanini kanssa yli 700 metriä 

korkealle Sokostin tunturin huipulle. 

Talvisäässä, illan hämärtyessä, näkyvyys eri 

suuntiin oli aika vähäinen. Alastulo 

vaellussuksilla tapahtui lähinnä ”pehva-

mäkeä”. Täällä minulta katkesi bambuinen 

suksisauva. 

 

Vuoden 2001 syksyllä olen osallistunut 

Pohjois-Italiassa Dolomiiteilla vierailuun, 

mutta vierailupisteemme sijaitsi linja-

autoyhteyden päässä. 

 

 

 

Seppo Kuusela  

 
biologi, 

Helsinki 
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OPERAATIO VALKOINEN KUPLA 
 

Heinäkuinen sunnuntaiaamu valkeni uudella 

mantereella aurinkoisena. Juuri tällaisena 

päivänä Yhdysvaltojen presidentti saattoi 

lepuuttaa hermojaan kiertämällä golfradan 

hyvien ystäviensä kanssa. Peli sujui kuin 

tanssi, ja maailman mahtavimman valtion 

päämies saattoi olla tulokseensa 

tyytyväinen – olisiko edes Pohjois-Korean 

edesmennyt johtaja pystynyt vastaavaan. 

 

Lukija varmasti ihmettelee, miten Amerikan 

presidentin golfpallon lyöminen liittyy 

maapallon henkiseen kehitykseen. Ei 

mitenkään. Mutta se, mitä tapahtui pelin 

päätyttyä läheisellä terassilla, kun herra 

isoherra oli nauttimassa rankan rupeaman 

jälkeistä virkistysjuomaa, oli omalta osaltaan 

kääntämässä lehteä ihmiskunnan synkässä 

historiassa. 

 

Tuskin presidentti oli saanut ensimmäisen 

huurteisen oluttuopin eteensä, kun jostakin 

pörräsi paikalle kärpänen, joka laskeutui lasin 

reunalle. Henkivartija huomasi tapahtuneen 

ja alkoi välittömästi hätistellä kutsumatonta 

vierasta loitommalle. Presidentti seurasi 

tilannetta aluksi välinpitämättömästi, mutta 

kärpäsen sinnikkäästi pyrkiessä lähemmäs 

oluttuopin sydäntä, kääntyivät hänen 

sympatiansa viattoman luontokappaleen 

puolelle. 

 

Oliko maailman mahtavin mies vihdoinkin 

löytänyt itselleen tasavertaisen kilpailijan 

etsittäessä luomakunnan suurinta pyrkyriä? 

Hän muisti, että ihmisen suuruutta ei mitata 

tämän saavutustensa, vaan pyrkimyksiensä 

perusteella. Presidentti mietti kuumeisesti, 

miten hänen tulisi suhtautua kärpäsen 

itsevarmaan käytökseen. Jos hän nyt antaisi 

periksi, kärpänen saisi tahtonsa läpi ja 

osoittaisi ihmisen pienuuden luonnon edessä. 

Ja jos tämä tieto vuotaisi seuraavan päivän 

lehtiin, saisi hän sanoa hyvästit 

uudelleenvalinnalleen Valkoisen talon 

isännäksi. 

 

Oli tehtävä ratkaisu. Presidentti ilmoitti 

henkivartijoilleen käyvänsä WC:ssä. Hän 

nousi pöydästä ja suuntasi kulkunsa 

sisätiloihin. Kärpänen, joka olisi voinut 

kiusata häntä seuraamalla myös toaletin 

puolelle, osoitti herrasmiehen elkeitä ja jäi 

terassille odottamaan. Presidentti sulkeutui 

vessaan ja lukitsi oven. 

 

Nyt oli toimittava ripeästi. Kännykkä esiin ja 

pikainen soitto omalle äidille – sieltä saisi 

oikeat ohjeet kärpäsongelmaan. Juuri kun 

hän oli painamassa näppäintä, mieleen 

juolahti pelko: mitä jos minunkin kännykkää 
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salakuunnellaan? Mitä siitä tulisi, jos 

ulkomaiset ja jopa kotimaisetkin 

tiedustelupalvelut saisivat tietää, että 

maailman mahtavin mies kysyy äidiltään  

neuvoa? 

 

Presidentti vaipui epätoivoon. Olisihan se 

pitänyt muistaa: ”Yksin oot sinä ihminen, 

kaiken keskellä yksin.” 

 

Jorma Kekki 

 

                

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIKKELIN PÄÄMAJAN NAISTEN 

KOHTALOITA SODAN AIKANA 
 

Suurin osa päämajamuseon naispuolisista 

muistelijoista ei itse ollut missään 

tekemisessä saksalaisten kanssa, mutta 

tähän on vaikuttanut merkittävästi myös 

naisten sijoituspaikka. Moni naisista 

mainitsee seurustelusuhteita saksalaisten 

kanssa olleen, mutta ei suinkaan itsellään.  

 

Elina Haavio-Mannila (1993) on todennut 

Suomalaisen naisen asema ja työpanos 

toisen maailmansodan aikana -hankkeen 

keruusta, että yksikään sen vastaajista ei 

myöntänyt seurustelleensa saksalaisten 

kanssa. Mikäli saksalaisten kanssa 

tekemisessä olleita naisia ei olisi leimattu 

niin selvästi, olisi sodanaikaisten muistojen 

muistiin palauttaminen ollut monelle 

Haavio-Mannilan mukaan vähemmän 

tuskallista.        

 

Marianne Junila (2000) on tutkimuksessaan 

todennut, että Pohjois-Suomessa naisten ja 

saksalaisten sotilaiden aseveljeys nähtiin 

hieman toisin kuin muualla Suomessa, jossa 

saksalaiset sotilaat olivat useimmin 

ohikulkijoita. Tällöin kanssakäyminen sai 

todennäköisemmin väliaikaisen ja hetkellisen 

luonteen.  
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Pohjoisessa kuitenkin kanssakäynti 

saksalaisten kanssa oli vilkasta, ja kontaktit 

usein monivuotisia, mikä vaikutti käsityksiin 

seurustelusuhteiden laadusta. Mikkelissä 

suhteet saksalaisiin ovat varmasti olleet 

samanlaisia kuin pohjoisessa, sillä olivathan 

saksalaiset Mikkelissä yli kolme 

vuotta.                              

Sodan aikana ja sen jälkeenkin saksalaisten 

kanssa seurustelu tuomittiin ensisijaisesti 

epäisänmaallisena. Nainen, joka seurusteli 

saksalaisen kanssa, oli lähtökohtaisesti huono 

nainen. Yleisen mielipiteen mukaan 

saksalaiset sotilaat eivät olleet kiinnostuneita 

suomalaisista naisista muuten kuin 

sukupuolisen tarpeidensa tilapäisinä 

tyydyttäjinä. Naisia kiehtoivat upeat 

univormut eivätkä miehet epäröineet 

hyödyntää tätä mielenkiintoa. 

Naisten seksuaalisuus rajattiin avioliittoon ja 

äitiyteen, ja mikäli nuori nainen aikoi säilyttää 

maineensa, ei hänen tullut osoittaa 

kiinnostusta miehiin. Vilpittömin ja 

kunniallisin aikein tai asiallisesti aseveli-

hengessä harjoitettua seurustelua ei ollut 

alun perin tarkoitustakaan tuomita julkisessa 

keskustelussa, mutta kuitenkin kuka tahansa 

nainen saattoi joutua nimittelyn kohteeksi. 

Osa naisista varoikin kanssakäymistä 

vieraiden kanssa juuri puheiden pelottamana. 

Moni päämajamuseon muistelijoista muistaa 

saksalaiset kohteliaina herrasmiehinä. Naisia 

ei Päämajan taholta kielletty seurustelemasta 

saksalaisten kanssa, ja erään muistelijan 

mukaan saksalaisten kanssa liikuttiin täysin 

vapaasti. Saksalaisia näki elokuvissa mutta ei 

niinkään kaupungilla.  

 

Päämajamuseo, Mikkeli                          Kuva: Timo Kilpeläinen 

Rantakylän radioaseman vieressä oli 

saksalaisten radioasema, joten siellä 

työskennelleet olivat muita enemmän 

tekemisessä saksalaisten kanssa. Jotkut 

opiskelivat saksan kieltä saksalaisten 

avustuksella, ja saksalaiset puolestaan 

opiskelivat suomea. Myös perunan-

kuorintatalkoot suoritettiin yhdessä 

saksalaisten kanssa. 

Kasarmialueella toimistotöissä työskennellyt 

nainen muistaa saksalaiset hyvin kohteliaina. 

Hänen ystävänsä oli taitava soittamaan 

pianoa ja saksalaiset halusivat usein kuulla 

hänen soittavan. Muistelijan mukaan työ 
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sujui taas hyvin, kun välissä pidettiin pieni 

musiikkituokio. 

Eräs viestikeskus Lokin puhelinlottana 

työskennellyt nainen muistaa kuinka hän 

tuurasi saksalaisen miehen kanssa 

seurustellutta työtoveriaan. Tästä kiitokseksi 

hän sai työtoveriltaan saksalaisia keksejä ja 

suklaata. 

Vaikka harva naisista mainitsee itse 

tapailleensa saksalaisia, he kyllä muistelevat 

kuulleensa muiden naisten seurustelleen 

saksalaisten kanssa. Erään hiljaisen tytön 

kerrottiin tuleen raskaaksi saksalaiselle, ja 

työyhteisössä kerättiin hänelle jopa matka-

avustus, jotta hän voisi lähteä Saksaan. 

Huhun mukaan viimeinen laiva oli jo 

kuitenkin juuri ehtinyt lähteä, kun tyttö pääsi 

Helsinkiin.  

Eräs toinen Lotta meni puolestaan kihloihin 

saksalaisen kanssa, vaikka lottavanhin oli 

häntä siitä varoittanut. Naisen ulkonäkö ei 

ollut kelvannutkaan, kun oli aika mennä 

naimisiin, ja kertoman mukaan "hänellä ei 

ollut tarpeeksi hieno ulkonäkö jatkamaan 

arjalaista sukua". 

Saksalaisen sotilaan seurassa esiintyessä riski 

tulla haukutuksi kasvoi huomattavasti. 

Päämajan kenttäoikeuden asiakirjoista 

selviää esimerkiksi tapaus, jossa Mikkelin 

rautatieasemalla saksalaisten seurassa olleita 

naisia solvattiin siitä, että he seurustelivat 

mieluimmin saksalaisten kuin omien 

sotilaiden kanssa. Naiset olivat olleet 

muutaman saksalaisen ja suomalaisen kanssa 

läksiäiskahveilla ja sitten saattaneet lomalle 

lähtevät saksalaiset junalle. Suomalaiset 

sotilaat olivat haukkuneet naisia ja saksalaisia 

sekä lyöneet saksalaista sotilasta olutpullolla 

päähän.  

Suomalais-saksalainen yhteistyö päättyi 

2.9.1944, ja Suomen sekä Neuvostoliiton 

välisen välirauhasopimuksen mukaan 

saksalaiset tuli poistaa maasta.  

 

Veikko Leinonen 

iteronomi, 

Mikkeli  

 

Lähteet: 

Haavio-Mannila, E. 1993: ”Miesten ja 

naisten väliset suhteet sodan aikana”. 

Teoksessa Raitis, Riikka; Haavio-Mannila, 

Elina (toim.): Naisten aseet. Suomalaisena 

naisena talvi- ja jatkosodassa. WSOY: 

Helsinki 1993, s. 280–334. 

 

Junila, M. 2000. Kotirintaman aseveljeyttä. 

Suomalaisen siviiliväestön ja saksalaisten 

sotaväen rinnakkainelo Pohjois-Suomessa 

1941–1944. Bibliotheca Historica 63, 

Helsinki: SKS 2000, 385 pp.  
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Surunauha ry 
 
Surunauha ry on valtakunnallinen 

vertaistukijärjestö, jonka tavoitteena on tukea 

itsemurhan kautta läheisensä menettäneiden 

selviytymistä ja hyvinvointia. 

 

Yhdistys on perustettu vuonna 1997 ja sillä on 

toimintaa useilla paikkakunnilla ympäri 

Suomea. Jäseniä on noin 700. 

 

Toiminta perustuu vapaaehtoiseen 

vertaistukeen, jota antavat tehtävään 

koulutetut, saman kokeneet vertaistukijat. 

Meillä on vertaistukiryhmiä, henkilökohtaista 

vertaistukea, puhelintukea, vertaistuki-

viikonloppuja ja verkkokeskustelua. 

 

Uutuutena olemme kehittäneet yhteistyössä 

nuorten opiskelijoiden kanssa Lohtu-

mobiilisovelluksen, jonka voi ladata 

älypuhelimeen tai tablettiin sovelluskaupasta 

ilmaiseksi. Lohdussa voi olla helposti 

yhteydessä muihin läheisensä menettäneisiin 

ja saada tietoa toiminnastamme ja muista 

tukimuodoista läheisen itsemurhan 

kokeneille. 

 

Tutustu toimintaamme nettisivuillamme: 

www.surunauha.net 

 

Tykkää meistä Facebookissa: 

https://www.facebook.com/surunauha 

 

Seuraa meitä Twitterissä: 

https://twitter.com/surunauha 

 

 

 

 
Suomessa tehdään noin 800 itsemurhaa 
vuodessa, koko maailmassa arviolta 800 000. 
Läheistään jää suremaan noin 
kymmenkertainen joukko ihmisiä, Suomessa 
joka vuosi arvioiden mukaan noin 8000 
henkilöä. 
 
Läheisen itsemurha on usein traumaattinen 
kokemus, jonka käsittelyyn tarvitaan tukea. 
Monen mielestä vertaistuki on 
ammattimaisen kriisituen ohella yksi 
tärkeimmistä selviytymiskeinoista. 
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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 4000 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  

tukilinja 
MUKANA ELÄMÄSI  
HAASTEISSA! 
 

Tukilinja on vammaisalaa seuraava aikakauslehti, jonka tuotolla jaetaan apurahoja 

sairauden tai vamman vuoksi toimintarajoitteisille, vähävaraisille hakijoille koulunkäyntiä, 

toimintaa ja työllistymistä edistämään. Sähköinen hakulomake netissä: www.tukilinja.fi 
 

http://www.tukilinja.fi/
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