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Puheenjohtajan palsta
Viime aikoina on julkisuudessa muisteltu vuoden 1991 tapahtumia otsikolla Hullu vuosi
1991.
Tuumi liittyi myös historian kulkuun samaisena vuonna. Joukko asiaansa uskovia kokoontui marraskuussa 1991 Kellokosken sairaalan
juhlasaliin yhdistyksen perustavaan kokoukseen. Kokouksen lopuksi puheenjohtaja totesi,
että uusi uljas yhdistys on perustettu. Yhdistys, joka on olemassa vain aktiivisten ja asialleen uskovien jäsenten ansiosta.
Vuosien varrella Tuumi on toiminut ajassa
osallistuen kokemusasiantuntijoiden kautta
mm. sairaalan johtoryhmässä ja esim. Vaihtoehtoja pakolle- projektissa. Pyrkinyt edesauttamaan psykiatrisen hoitotahdon käyttöönottoa.
Kaikki tämä oli mahdollista, Kellokosken sairaalan johdon avulla. Tämä yhteistyö on hyvä
pohja nykyisille poluille sairaalasta kotiin ja
-Ihminen tarvitsee ihmistä
vertaisryhmien toiminnalle.
ollakseen ihminen ihmiselle
Tänään olemme uuden edessä. Kun koronaollakseen itse ihminen aikana toimintaa siirtyi verkkoon, syntyi vaje
kohtaamisille ja yhteisöllisyydelle. Näin juhlalainaus: Tommy Tabermann Maa 1987
vuonna julistamme: vertaistuki kunnian.

,

Vapaaehtoista mielenterveystyötä
Psykiatria on julkaissut vasta pienen osan
seuraavista suurista arvoista.

asti. Sydänmaanlakka ilahtui ja riemastui ehdotuksestani, ja sanoi oikein voimalla, että
tämä on tosi hyvä hanke. Kun me täällä TuuVerkostoituminen ja julkisuus ovat nykyajan
milla toimittelemme näitä asioita, voimme olla
parhaat asiat. Kotio yksin jättäytyminen aivarmoja siitä, että keskusliiton johto on myös
heuttaa voinnin huononemisen ja jopa traagiinnostunut asiasta.
set seuraukset. Toimintapaikkoihin ja tilaisuuksiin meneminen, vaikka ei olisi mitään
Onnittelut vielä omastakin puolestani psykiaterityisempää asiaakaan sinne, tuottaa heti
ri Ilkka Taipaleelle lääketiede-palkinnon johaina vahvistumisen ja virkistymisen. Vertaidosta. Taipale lupasi tämän nykytilanteen pysuus on väkevä voima, se siirtää höyhenen
sähtyneisyyden takia "toimenpiteitä" suurelle
kevyesti muun muassa masennuksen kuului- salilliselle Lapinlahden sairaalan auditoriossa
sat lyijyn raskaat taakat sivulle ja hiljalleen
pari vuotta sitten. Olemme kaikki hengessä
pois. Tuumilla ei ole omaa kerhotaloa, mutta mukana ja täydessä toimessa täällä KeskiPtk:ssa ja Klubitalolla olemme esillä joka päi- Uudellamaalla. Murtakaamme meidän ja oikevä ja tilaisuuksiakin on harvakseen eri aihei- an elämän välissä olevat esteet. Astelkaamme
sia. Hyrylässäkin on nykyään ryhmä, mikä on siihen vapauteen, jossa vain tosi-asiat sitovat.
uutta. Jokelassa on ollut jo kauan.
On turha ajatella, että jos paranee, menettää
Omien teosten julkaiseminen on myös erittäin eläkkeen. Joku korkea johtaja, olisko ollut jotervehdyttävää, varsinkin tekstien ja kuvien
kin valtiosihteeri tai muu "suurvisiiri", titteliä
julkaiseminen. Tervehdyttävän tehon voi hel- en muista tarkasti, sanoi pari vuotta sitten,
posti voimistaa voimakkaaksi käyttämällä jul- että sairaseläke liittyy ammattitaidolliseen jälkaisuissa omaa nimeä ja kotipaikkaa. Lisääkeenjäämiseen, koulutuksista osattomaksi
mällä muita valaisevia titteleitä voi edelleen
jäämisiin, työvoiman vähenemiseen käytön
runsaasti tehostaa tervehdyttävää tehoa. Oma puutteen takia, jne jne sellaisiin taloudellisesvalokuvakin liitettynä alkukappaleen ylle tai
ti heikentäviin asioihin ja omaisuudenmuoviereen antaa lisätehoa.
dostuksen heikentymiseen myös, että ei ole
mitään Oikeudellisia perusteita ottaa eläkettä
Meille markkinoidaan ja tuputetaan jopa
pois parantuneelta, eikä edes leikata eläkettä.
oman keskusliittomme taholta ajatusta onnelNo, onhan se totta, että eläke ei kata syntylisesta sairaudessa piehtaroimisesta. Se on
nyttä aukkoa, vaan vielä tarvittaisiin lisä-raha
epämiellyttävää. Keskusliiton johto ei kuiteneräkin, mutta sellaisesta ei olla tähän menkaan ole sillä kannalla, sillä juttelin toiminnessä keskusteltu. Alkaa aukon määrittelyn
nanjohtaja Olavi Sydänmaanlakan MTKL tj
aikakin, hiljalleen.
kanssa Mielenterveysmessuilla nyt marraskuussa, ja siinä oli keskustelussa mukana
Juha Korkee, aktivisti, ajattelija, hullu,
viitisen muutakin messuvierasta. Ehdotin,
Hyvinkää
että perustettaisiin liittoon uusi sektori,
"toipumis-paranemis -sektori, joka ei Suometu". Toipumisorientaatio eli Recovery toiminta, jota johtaa THL terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos ja siellä psykologian tohtori esa
Nordling, on parikymmentä vuotta sitten Suomeen tultuaan Suomettunut nimittäin pahasti, ja edustaa nykyisin onnellisen sairastelun
aatetta, sairastelun vanhuuteen ja hautaan

Juha Korkeen kuvia

Kuvat: Juha Korkee

Uutta opiskelua

Viime syksynä meille tultiin talolle kertomaan Työllistä mut!-hankkeesta.
Hankkeessa on mahdollista päästä opiskelemaan erilaisia kursseja/koulutuksia.
Joulukuussa oli haastattelu Teamsin kautta ja kiinnostuin heti hoiva-avustajan koulutuksesta.

Koulutuksen oli tarkoitus alkaa tämän
vuoden maaliskuun lopulla, mutta koronan takia koulutus siirrettiin syksyllä.
Kuitenkin on monenlaisia verkkokursseja
tarjolla, joista itse osallistun Digiavustajakurssille sekä Arjen taidot-kurssille.

Tällä hetkellä opiskelutahti tuntuu sopivalta, tunteja on riittävästi viikossa, eikä tunnu liian raskaalta. Olen avoimella mielellä
tulevaisuuden suhteen.

Opiskelussa on myös ollut mukana hyvät
opettajat ja ohjaajat, joilta saa hienosti
apua ja tukea opintoihin.

Toivon, että mahdollisesti tämänkin jälkeen vielä joskus lähden opiskelemaan jotakin uutta.

Olen ollut kuntoutustuella monta vuotta,
Opinnot ovat alkaneet hyvin ja tuntuu tosi ilman opiskelua tai työtä.
mukavalta kun pääsee pitkästä aikaa opiskelemaan, ja aivan uudenlaista alaa.

Valmistuin merkonomiksi vuonna 2013.
Silloin olin työssäoppimisjaksoilla kaupoissa, mm Tokmannilla ja Tiimarissa. Lisäksi
olen ollut kaksi jaksoa siirtymätyössä Keravan Prismassa. Olen pitänyt kaupan
alan työstä ja asiakaspalvelusta, mutta
tässä vuosien aikana on tullut mieleen, että haluaisin joskus vielä opiskella jotain
ihan erilaista.
Lähihoitajan ammatti on kiinnostanut minua aina. Haluaisin päästä joskus töihin
esimerkiksi vanhainkotiin.

Teksti ja kuva: Ansku90

Kysymyksiä koronavuodesta
1.

Miten korona-aika on vaikuttanut elämääsi? Olin työelämässä vielä
koronapandemian alkaessa keväällä 2020. Työt muuttuivat etätöiksi,
mikä oli kaikille uutta ja aluksi hyvin haastavaa. Kesäloman jälkeen
palasimme osittain työpaikalle ja taas edessä oli uusia haasteita. Piti
muistaa turvavälit, käsihygienia, kasvosuojaimet ja niin edelleen. Kuluvan vuoden alussa siirryin vanhuuseläkkeelle ja taas oli edessä uusi
vaihe. Ihmiskontaktit jäivät vähiin ja yhteyttä pidettiin lähinnä puhelimen ja etäyhteyksien kautta.

2.

Mitkä asiat ovat jääneet koronan takia? Läheisten ja ystävien tapaamiset, matkat, ravintoloissa ja ostoskeskuksissa käyminen.

3.

Oletko itse sairastanut koronan? En ole

4.

Oletko joutunut käyttämään terveyspalveluja? Miten se on toiminut? Kyllä, työterveyshuollossa sain palvelua lähes normaaliin tapaan.
Hammastarkastuksen aika siirtyi puolella vuodella. Muihin terveyspalveluihin ei ole tarvinnut turvautua.

5.

Miten katsot tulevaisuuteen? Toivon, kuten kaikki muutkin, että
pääsisimme pandemiasta rokotus ja laumasuojan muodostuttua ja
elämä palaisi normaaliin mahdollisimman pian.

- Maikki 65 v

1. Miten korona-aika on vaikuttanut elämääsi? En ole nähnyt kavereita
niin usein kuin haluaisin. Olen muuttunut varovaisemmaksi liikkumisen
suhteen, koska pelkään saavani tartunnan.
2. Mitkä asiat ovat jääneet koronan takia? Ravintolassa/baarissa käynti. Laivamatkat, ulkomaanmatkat, juhlat esim. synttärit, ostoskeskuksissa
käynti.
3. Oletko itse sairastanut koronan? En ole.
4. Oletko joutunut käyttämään terveyspalveluja? Miten se on toiminut? Käyn labrassa kerran kuussa, hyvin on toiminut. Olin 12 tuntia veritulppa epäilyn takia Peijaksen sairaalassa. Kohtelu oli oikein mukavaa,
asiallista ja ystävällistä, mutta aika kauan jouduin olemaan siellä.
5. Miten katsot tulevaisuuteen? Ihan hyvin, olen ottamassa koiran ja
minulla on kiva koti, kavereita on ja hyvät välit perheenjäseniin.
- Mira 35 v

1. Miten Korona- aika on vaikuttanut elämääsi? Korona-aika on jonkun verran hiljentänyt omaa elämääni. Ei ole niin paljon menoja ollut.
2. Mitkä asiat ovat jääneet koronan takia? Erilaiset tapahtumat ovat
vähentyneet tai kokonaan olleet peruttuina. Kavereiden näkeminen on vähentynyt.
3. Oletko itse sairastanut koronaa? Ehkä olen, mutta sitä virallisesti ei
ole todettu.

4. Oletko joutunut käyttämään terveyspalveluja? Miten se on toiminut? Olen käynyt kerran koronatestissä. On tosi hyvin toiminut.
5. Miten katsot tulevaisuuteen?
Katson tulevaisuutta avarakatseisesti ja odotan innolla tulevia asioita/
tapahtumia.
- Erkki 31 v.

1.

Miten korona- aika on vaikuttanut elämääsi? Luonnossa kävely ja
uinti lammessa on pysynyt ennallaan. Kaupassa käynti harventunut ja
kertaostokset lisääntynyt.

2.

Mitkä asiat ovat jääneet koronan takia? Seurakunnan tilaisuudet
livenä on jääneet pois. Uimahallin sauna ja vesijuoksu on jäänyt pois.
Saunassa olo on jäänyt pois. Kahvilassa käynti jäänyt pois. Tyttären
luona käynti on jäänyt pois. Ystävyyssuhteet livenä on jäänyt pois.
Elokuvissa käynti sekä teatteri pois.

3. Oletko itse sairastanut koronaa? En ole. Yksi rokotus annettu toukokuussa toinen tulee heinäkuussa.

4. Oletko joutunut käyttämään terveyspalveluja? Miten se on toiminut? Lääkkeet on uusittu verkossa ja apteekissa käyty normaalisti.
5. Miten katsot tulevaisuuteen? Kesä on iloista aikaa, voi käydä uimassa lammessa ja kävellä lämpimässä ilmassa. Siis toiveikas tulevaisuus.
- Tenho 67 v.
Haastateltavien nimet muutettu.

Kuva: Anni

Jarin maalaus

Vantaanjoen Myllykoski Hyvinkäällä, öljymaalaus 2012, Jari Järvinen

Vihapuhe ja rakentava vihastuminen
Niin sanottu vihapuhe ja suoranaiset johonkin
henkilöön kohdistuvat uhkaukset ovat olleet
julkisuudessa paljon esillä viime aikoina. On
todettu, että monet eivät uskalla ryhtyä esimerkiksi kunnallisvaaliehdokkaiksi niiden uhkausten takia, joita sosiaalisessa mediassa
syydetään. Monen ihmisen mielenterveys on
koetuksella sosiaalisessa mediassa esitettyjen
henkilöön kohdistuvien syytösten, pilkkaamisen ja uhkausten takia. Tämä on mielestäni
todella valitettavaa eikä millään tavoin hyväksyttävää toimintaa. Onko somessa oleminen
jotenkin hämärtänyt joiltakin sen tosiasian,
että somessa esitetty hyökkäys satuttaa psyykkisesti aivan yhtä paljon kuin kasvotusten fyysisesti esitetty?

Tästä minulla on vuosikymmenten kokemus.
Vasta kun tiedostan ja hyväksyn oman vihastumiseni alkaa masennukseni hahmottua.
Vasta kun olen hyväksynyt oman vihastumiseni ja jotenkin purkanut sitä, voi masennus ja
paha olo helpottua. Tunne ei poistu torjumalla,
vaan elämällä tunne läpi niin kauan kuin se
tuntuu.
Usein sanotaan, että viha on negatiivinen, kielteinen tunne. Minä ajattelen, että syvimmiltään
asia ei ole niin. Viha on tunne ja voima, jolla
puolustamme oman persoonamme eheyttä ja
loukkaamattomuutta. Viha on voima, jolla asetamme omat rajamme: tässä minä alan, tämän
rajan yli ei kukaan toinen tule minun persoonani rajojen sisälle.

Edellä mainitsemani vihapuhe on erotettava
varsinaisesta vihan tunteesta ja sen hyväksymisestä yhtenä ihmisen tärkeänä tunteena.
Mihin sitten tarvitsemme vihaa eli kiukkua?
Vihan tunne ei kuulu vain jonnekin historian
hämäryyteen. Vihan tunne ei kuulu vain menneitten vuosisatojen ja vuosituhansien ihmisten raakaan selviytymistaisteluun elämästä ja
kuolemasta. Vihan tunne ei kuulu vain reaktiona sinne maailmankolkkaan, missä käydään
julmia sisällissotia. Kiukku kuuluu ihmisyyteen kaikkialla ja kaikkina aikoina!

Miten sitten ilmaisen vihaani rakentavasti ja
toisia kunnioittaen? Vaikea kysymys – ainakin
minulle. Ainakin voin sanoa ääneen, jos joku
ihminen minua loukkaa. Fyysisesti voin myös
purkaa vihaa vaikka hakkaamalla nyrkkeilysäkkiä. Voin naamaani väännellen kiroilla
hiljaa koronanaamarin alla Prisman kassajonossa ilman että kukaan huomaa mitään ja
loukkaantuu! Myös yksinkertaisesti se, että
uskallan sanoa ääneen oman mielipiteeni, on
vihan rakentavaa ilmaisemista. Kiukun ilmaiseminen on siihen epävarmuuteen astumista,
Vihan tunne eli kiukku on erittäin tärkeä tun- että kaikki eivät ole minun kanssani samaa
ne. Olen havainnut, että sekä itselläni että mo- mieltä tai eivät pidä minusta.
nella mielenterveyskuntoutujalla on vaikeuksia
hyväksyä omaa vihastumisen tunnettaan. MoJos ja kun viha eli kiukun tunne on syvimnelle se voi olla kokonaan vieras ja torjuttu
tunne. Yritetään olla mahdollisimman ”kilttejä” miltään rakentava ja suojeleva tunne, voi– ja kilttihän ei saa olla vihainen koskaan.
sinko sen torjumisen sijaan oppia pikku
Kaikkien on niin paljon mukavampaa olla, kun hiljaa rakastamaan sitä? Voisinko siis rakukaan ei koskaan ole vihainen mistään kenel- kastaa oman persoonani olemassaolon oilekään.

keutta ja sitä, että saan olla juuri sellainen
Usein masennuksen pohjalla on vihastuminen, kuin olen – ja oppia ilmaisemaan sen toisia
joka on torjuttu. Torjuttu tunne ei kuitenkaan ihmisiä loukkaamatta ja rakentavasti?
poistu olemattomuuksiin, vaan se säilyy ja
kääntyy itseämme vastaan ilmeten masennuksena. Masennuksen aiheena on minun kokeTapio S.
mukseni mukaan usein juuri torjuttu ja itseäni
kohtaan kääntynyt viha.

Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin
- Mauno Koivisto

