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Pääkirjoitus

Suuria syksyisiä mietteitä Jäsentuvalta

Terveisiä täältä Jäsentuvalta. Tämä
syksy se on aina aika kuumeista
suunnitteluaikaa. Täällä Jäsentuvalla
on tehty ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ja talousarvioita, on siis oltu
suurten kysymysten äärellä. Mitähän
jäsenistö, mitähän kaikki toimintaan
osallistujat haluavat? Mikä saisi ihmiset tulemaan toimintaan mukaan?
Mikä se on nykyään sellaista, joka
houkuttaa, saa lähtemään liikkeelle? Vastausta olen koittanut
kysellä kävijöiltä, työntekijöiltä ja yhteistyökumppaneilta.
Olen koettanut arvioida jo toteutunutta toimintaamme,
mikä näyttäisi olevan sellaista, johon osallistutaan. Ja minkä aika on tullut päätökseensä, mistä voisimme luopua. Sillä
sitähän tämä on, luopumista jonkun uuden edessä. Uudelle
pitää antaa tilaa, jotta sen saa hoidettua hyvin.
Näyttäisi siltä, että aamupuurot on toimintana merkittävä. Siitä emme siis ihan hevillä luovu. Haaparannan autokin
täyttyy aina pian päivänmäärän julkistamisen jälkeen. Ryhmissä käy mukavasti porukkaa, joissain enemmän, joissain
sitten taas vähemmän. Uusien käynnistäminen vaatii aina aikaa, että jaksetaan odotella osallistujia, että uusi ryhmä ”löydetään”. Joidenkin ryhmien on aika päättyä ja uusia käynnistetään toiveiden ja tarpeiden mukaan. Ollaan mietitty
ryhmiä myös sellaiselta kurssimuotoisuuden näkökulmalta.
Esimerkiksi Toimiva arki-ryhmä on kurssimuotoinen, joka
kestää vain tämän syksyn ajan. Joku toinen ryhmä voi sitten
taas olla jatkuvampi. Shin sekai –ryhmässä on positiivinen
ongelma, ryhmä kun on niin suosittu, että tilat meinaavat
käydä ahtaiksi. Jotkut ryhmät eivät taas löydä osallistujia. No

niiden aika ei ollut sitten nyt. Ehkä joskus aika on toinen.
Kaiken kaikkiaan meitä ei olisi ilman teitä, osallistujia,
kävijöitä, vertaisia ja vapaaehtoisia. Juuri sinua. Haluamme
tehdä Jäsentuvan toiminnasta ja kaikesta yhdistyksemme
järjestämästä toiminnasta sellaista, että siihen on helppo tulla. Sillä tärkeintä meidän toiminnassamme on yhteisöllisyys,
yhdessäolo ja se vertaisuus. Joskus voidaan vaan olla, kohdata ja kuulla. Toisella kertaa voidaan sitten mennä, touhuta, osallistua, lähteä ja ihmetellä yhdessä. Tärkeintä on, että
olemme ja menemme. Lähdemme johonkin, ulos, mukaan.
Muiden pariin. Lähtemällä ja tulemalla saattaa yllättyä ja
löytää itsensä jostain kivasta mukanaolosta.
Täällä siis ollaan ja odotetaan sinua! Kerro meille, mihin
haluaisit osallistua, niin me järjestämme. Jos haluat osallistua
vain olemiseen, niin sekin järjestyy.
Sinä siellä, joka vielä mietit, uskaltaisiko tänne tulla, niin
voit vaikka soittaa meille työntekijöille, niin sovitaan tapaaminen. Sillä yhdessä on paljon mukavampaa olla, mitä yksin. Täältä tuvalta löytyy juttuseuraa ja toimintaa. Vaikka nyt
ollaankin menossa kohti pimeää vuodenaikaa, joka tuppaa
väsyttämään ja masentamaan, niin rohkaisen sinua silti lähtemään liikkeelle! Täällä me muutkin ollaan väsyneinä, yhdessä. Täällä huomaa kivasti, ettei ole yksin omien ongelmien kanssa, muillakin on ihan samanlaisia mietteitä. Poristaan
ne yhdessä hitusen pienemmiksi!
Nähdään!
Terveisin, Niina
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Seppo 75 vuotta

Teksti: Jouko Kastelli
Kuva: Sirkka Kerttula

”Vapaaehtoistyö on rikkaus”
Sulkapallo, tennis, keilailu, yleisurheiluharkat... Siinä muutamia aktiviteetteja, joiden parissa Seppo toimii Raahen
Psyyken vapaaehtoisena vastuuhenkilönä. Ikä ei näytä miestä juuri painavan: Koivuluodon kentällä kuula lentää tavalla,
josta nuoret kaveritkin voisivat ottaa mallia. Maailmaa nähnyt monen alan ammattimies nauttii nyt elämän laatuajasta.
- Vapaaehtoistyö on minulle rikkaus. Saan siitä itsekin
voimaa, Seppo toteaa. Miehen toimia sävyttää kiitollisuus.
- Tärkein juttu ja toive minulla on, että saisin tehdä tätä
edelleen omien voimavarojeni mukaan. Näitä pohtiessa
Lassila liikuttuu, mutta heittää toki pallon pelikavereille:
- Onhan siinä minulle haastetta, kun nuo nuorukaiset
yrittävät voittaa minut vaikkapa pingiksessä!

Pitkiä taipaleita
Seppo polkupyörineen on tuttu näky Raahen katukuvassa.
Vuonna 1995 juhannuspäivänä hän pyöräili peräti Kajaanista Rovaniemen kautta Raaheen. Kuntoa on kasvattanut
myös pitkät matkat rullaluistellen ja vieläpä ilman sauvoja!
Ensimmäinen matka luistellen oli 2001 Kajaanista Pyhännän kautta Raaheen, seuraavat kesällä 2002 Oulun kautta Raaheen ja 2003 miehen tie koukkasi Iisalmen kautta.
Seppo vietti 60-vuotisbileet, jolloin hän luisteli Kajaanista
Nivalan ja Ylivieskan kautta. Oli niin kylmä, että piti yöpyä
Ylivieskassa. Yksi etappi v. 2001 luistelusta sijoittuu Sotkamoon, josta Seppo kävi ostamassa silloiselle naisystävälleen
kimpun ruusuja!

Lapin kultamailta nuorisotyöhön
Kajaaniin
Lassila on ammatiltaan koneistaja, mutta sorvin lisäksi hän
on työskennellyt esimerkiksi ambulanssiajossa ja taksin
ratissa. Maailmanrantaa kiertäessä tuli käytyä mm. maailmanmestaruuskisoissa Lontoossa. Elämä kuljetti Seppoa
aikoinaan myös mieron tielle. Lasin ääressä miehellä vierähti 33 vuotta. Kun hän oli 49 vuoden ikäinen, tapahtui suuri
muutos. Korkki meni kiinni ja tuli ajankohtaiseksi miettiä
jotain muuta toimintaa tälle elämän jatkoajalle, jollaiseksi
mies nykyistä elämäänsä kuvailee. Tuolloin tuli kuvioihin
kultavaltaus Lapin sydänmailla.
- Se oli mahtava juttu, että sain olla siellä mukana, hän
muistelee. Kuntohoitajan koulutuksen Lassila suoritti 1993
Kajaanissa. Siellä hän työskenteli sellaisten nuorten parissa,
jotka olivat syystä tai toisesta ajautuneet elämän sivuraiteille. Tärkeä rooli hänen elämässään oli myös toiminta rikosja riita-asiain sovittelussa yli 20 vuotta. Kunnon hoitamisen
kannalta tärkeitä juttuja olivat mm. kapteenin tehtävät sekä
jalkapallo- että jääkiekkojoukkueessa. Nämä tehtävät ovat
jääneet ajan myötä, mutta ei ole pitkä aika siitä, kun Seppo
vielä toimi ikämiesten jääkiekkojoukkueessa vetäjänä. Poru-

Kuula lähdössä komeaan kaareen.

kan nimi on Kanuunat.
- Se homma jäi pois kaksi vuotta sitten, kun kävin lääkärin pakeilla. Myös vanhusten ulkoiluttaminen laitoksissa
jäi tuolloin.
- Nyt teen asioita sillä kunnolla, joka minulla tällä hetkellä on. Lisää tähän en halua ottaa, Seppo tähdentää muistuttaen, että vapaaehtoistoimintaa ei ole hyvä tehdä siinä
määrin, että siinä väsyy. Omat rajat pitää tietää.

Omat joukot lähellä sydäntä
Edellä kuvattujen toimien vastapainoksi Seppo käy ympäri
maakuntaa tansseissa. Tärkeimmällä sijalla siellä on tutustuminen.
- Tietysti hyväjalkaisten kanssa on hauska tanssia, mutta
minä haen tanssiin niitä, jotka ovat siellä salin takarivissä.
Tuttavuuksien kautta olen saanut tästä hyvää palautetta. Ja
jos aikaa liikenee, mies vuolee tuttuun tapaan lintuja mäntylaudasta. Nyt materiaalina on myös leppä, josta tulee väriltään erisävyisiä lintuja kuin männystä.
Syntymäpäivilleen Raahen Psyyken Jäsentuvalle kutsun
saivat Kaveritupa Vihannista, Raahen Palvelukoti, Woimala, Kotirappu ja Palvelukoti Wäinö. Ja tietysti muutkin
”omat joukot”, joilla Lassila tarkoittaa kaikkia niitä, jotka
ovat tavalla tai toisella mukana Psyyken toiminnassa.
-Minulle elämä on opettanut sen, mitä voi kuvailla laulun sanoin: Jokainen ihminen on laulun arvoinen, pohtii
kiitollinen päivänsankari.
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Vilkas messuvuosi 2019
Tänä vuonna Raahen Psyyke ry on osallistunut monille
messuille ja muihin tapahtumiin ja saanut kivasti näkyvyyttä koko toiminta-alueellaan. Yhdistys on ollut mm.
Lybeckerillä, Ruukin hyvinvointi- ja vapaa-ajan messuilla,
Raahen Pimiöillä sekä Pyhäjoen messuilla. Lisäksi infopiste on ollut mukana mm. luennolla Raahe-salin aulassa sekä
omaisten koulutus- ja virkistyspäivässä. Messut ovat hyvä
väylä kohdata uusia ja vanhoja tuttuja ja jakaa tietoa yhdistyksestä. Samalla, kun tietoisuus yhdistyksestä kasvaa, myös
ennakkoluulot mielenterveysasioita kohtaan vähenevät.
Monilla messuilla yhdistyksen messuparina on toiminut
Raahen seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n Omaisoiva.
Yhteistyössä on ollut taloudellisempaa ja monipuolisempaa
jakaa tietoutta toiminnoistamme.
Tähän on koottu yhteenvetoa Ruukin messujen monipuolisesta ohjelmasta. Kiitos mukana olleelle vapaaehtoiselle Altille, joka teki kattavat muistiinpanot luennoitsijoiden
puheista.

Hyvinvointi- ja vapaa-ajan messut
Ruukin koululla, lauantai 24.8.2019
Tilaisuuden avasi Siikajoen kunnanvaltuuston pj Päivi Eskola. Päivi lupasi avauspuheessaan, että kaikessa kunnan
toiminnassa otetaan huomioon kuntalaisten hyvinvointi.
Maalaislääkäri Tapani Kiminkinen:
terveyden edistäminen
Kiminkinen aloitti siteeraamalla Eino Leinon Lapin kesää. Eino Leinon aikana ihmisten keskimääräinen elinikä
oli vain 42-43 vuotta. Sotien jälkeen on saatu paljon aikaan
kansanterveydessä ja elinikä on nopeasti noussut. Kiminkinen totesi, että kannattaa arvostaa pieniä paikkakuntia,
kansanterveys alkaa ruohonjuuritasolta ja on hienoa, että
Siikajoelle syntyy paljon lapsia. Hän sovelsi Raisa Cacciatoren 4 pöydänjalkaa-mallia, josta löytyvät:
1. Hyvä lapsuus
Elämän hyvinvoinnin kannalta on keskeistä, minkälaiset
eväät lapsi saa perheeltään. Lapsella olisi hyvä olla tunne,
että hän kelpaa toisille ihmisille ja tunne, että pärjää elämässä. Kukaan meistä ei ole toista parempi, kaikki ovat yhtä
arvokkaita. Kiminkisen mukaan turvaverkot ovat tärkeitä ja
lapsella olisi hyvä olla ainakin yksi harrastus, joka kannattelee ja antaa iloa.
2. Ystävyyssuhteet
Toisten ihmisten kohtaamisella on merkitystä hyvinvoinnille. Kirjastoilla on suuri merkitys jopa ihan suomalaisten
eliniän pidentymisessä. Kirjallisuudella, taiteella ja kulttuurilla on suuri merkitys, kirjallisuus avartaa näkemystä elämässä ja sen avulla voi asettua toisen ihmisen asemaan.
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3. Hyvä parisuhde
4. Muut turvaverkot
Yleisesti ottaen ”pöydänjalat” ovat heikentyneet ihmisillä.
”Pöydänjalat” tulisi olla ensin kunnossa, terveet elämäntavat
tukevat niitä.
Mitä voi itse tehdä terveyden parantamiseksi?
Geeniperimällä on iso vaikutus elämäntapasairauksien
puhkeamiseen, mutta omilla elämäntavoilla voi kuitenkin
vaikuttaa paljon. Jokaisen tulisi tietää omat rasva-arvot ja
verenpaine. Kiminkinen suositteli kaikkia meitä hankkimaan oman verenpainemittarin. Riskialueet verenpaineen
keskiarvoista alkavat
90/140. Keski-iän
korkea verenpaine
voi aiheuttaa vaskulaarista eli verisuoniperäistä dementiaa
vanhuusiässä. Sillä,
millainen
terveys
on keski-iässä, on
suuri vaikutus vanhuusaikaan,
joten
omasta terveydestä kannattaa pitää
hyvää huolta. Sydäntaudin ehkäisemisessä on tärkeää
kiinnittää huomiota

www.raahenpsyyke.fi

kolesteroliarvoihin ja varsinkin matalaan ”pahaan kolesteroliin” (LDL). Sillä, mitä syöt, on merkitystä. Kiminkinen
suosittelee välttämään kovia rasvoja ja eläinrasvoja. Myös
kookosrasva on kovaa rasvaa. Kannattaa suosia kalarasvaa,
pehmeitä rasvoja ja kasvisrasvoja. Myös hyvä yöuni on tärkeää – kun nukkuu huonosti, ruokahalu kasvaa.
MAISA KARJULA, geriatri:
”Hyvä mieli vanhetessa”
Maisa Karjula puhui ikääntymisestä ja mielenterveydestä
vanhetessa. Varautuminen vanhuuteen alkaa jo lapsuudesta:
esimerkiksi pyöräilykypärän käyttö ehkäisee aivovammojen
saamista ja vahva luusto syntyy mm. liikunnan ja ravinnon
avulla. Ikäihmisistä 2/3 on hyväkuntoisia ja Pohjois-Pohjanmaalla on keskivertoa terveempiä ikäihmisiä. Suomessa
on 700 satavuotiasta, Raahenkin alueella ainakin 4. Tämän
päivän ikääntyneillä työ on ollut ja on tärkeä elämänmitta.
Itsemääräämisoikeus on ikäihmisille tärkeää. Työn pysyvyys
oli ennen aikaan paljon varmempi asia ja rahan käyttö on
tarkempaa vanhemmilla nuorempiin verrattuna.
Ikäihmisten pelkoja
• kunnon heikkeneminen
• kaatumiset
• näkö (näön heikkenemistä ei tulisi koskaan pitää
luonnollisena)
• että persoonallisuus muuttuu
Lastenlasten merkitys
Lastenlasten merkitys ikäihmisille on suuri. Vanhempana
osaa ehkä arvostaa lasta enemmän kuin ruuhkaisella vanhemmuusajalla. Isovanhempana saattaa antaa enemmän
huomiota lapsenlapselle kuin omalle lapselle. Lapset ja
iso-vanhemmat voivat ihmetellä yhdessä elämää – lasten
vanhemmilla on monesti kiire työelämässä ja arjen pyörittämisessä.
Liikunta on tärkeää ikääntyessä, mutta se ei saisi olla liian
itseään toistavaa, että rasittaa aina vain samoja lihaksia ja
kehonosia. Reisilihasten voima on vanhenevalla ihmisellä
ratkaisevan tärkeää – vaikuttaa esimerkiksi seisalleen nousemisen onnistumiseen. Liikkuminen ja ylhäälläolo on tärkeää, koska liikkumattomuuden aiheuttama verenpainehäiriö
on itseään ruokkiva kierre, ei jaksa liikkua, kun on heikko
olo ->levähtää ->heikompi olo ->levähtää jne. Verenpainehäiriö ei siis parane lepäämällä vaan ylhäällä ololla. Myös
nukkuessa pitäisi vaihdella nukkuma-asentoa, ”ei lempikylkeä”. Elintavoilla voi vaikuttaa melkein kaikkien sairauksien
ehkäisemiseen.
Jo viikon vuodelepo vähentää neljäsosan lihasvoimista.
Liikkumattomuus heikentää verenkiertoa. Hyväkuntoisen
kehossa on enemmän verta kuin huonokuntoisella.
Huolestuttavia merkkejä vanhalla ihmisellä
• osallistumisen vähentäminen elämän asioissa
• liiallinen levähtely

• muistivaikeudet,
toistaa samoja asioita
• ”antaa pojan päättää”asenne, ei omaa tahtoa
Vanhuus
Vanhuudessa tulisi saada apuvälineet ja mahdolliset leikkaukset ajoissa. Uteliaisuus
on hyvää terveydelle ja hyvät
suhteet sukulaisiin tekee hyvää.
Muistia voi vahvistaa. Jo
kymmenen minuutin juttelu toisen ihmisen kanssa on
parempaa kuin ristikon teko.
Ihmissuhteet todella tärkeitä, toisten seura tekee hyvää.
Muistilaput ovat aivan hyvä
tapa muistaa asioita. On myös hyvä tietää, että jos ihminen
on terve, luonne ei muutu – jos muuttuu, muutoksen takana
on useimmiten sairaus. Myös mielimaisemasta nauttiminen
on tärkeää. Ihminen voi laittaa hoitotahtoonkin, että hänet
täytyy viedä säännöllisesti katsomaan mielimaisemaansa.
Vanhusten arvo
Vanhukset tasapainottavat rauhallisella elämäntavallaan
koko yhteiskuntaa. Vanhuksilla paljon henkistä pääomaa.
Vanhenemisen resepti
• aktiivisuuden arvostus
• kuntoilun tärkeys
• levähtelyn lyhyys
• terveysongelmiin nopeasti apua
• uuden oppimisen oikeus
• ravinnon monipuolisuus
• sukupolvien sopu
• elintapojen tarkistaminen – kuntoon viimeistään
65-vuotiaana
• tunteiden tasapaino
• ystävien tärkeys

RAAHEN PSYYKE RY:N
LIIKUNTAHAASTE
MIELEISEN LUKIJOILLE:
Joka kerta, kun nouset tuolilta,
istahda takaisin ja nouse uudestaan. Koita nousta tuolilta ylös
käyttämättä käsiä apuna.
Huomaat, että lihas reisissä
vahvistuu päivä päivältä!
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Iso lentävä koira
Se alkoi lepakoista. Sattumalta
lankapaketin
mukana saapuneista mohair-lankakeristä. Niistä
piti kutoa jotain, ja löysin
täydellisen mallin: lepakkosaali. Musta mohairsekoitelanka taipui
puikoille kuin unelma,
mutta kudelmaa olikin
sitten vaikeampi purkaa.
Sen huomasin heti kärkeen miettiessäni, miten
tulkita englanninkielisiä neuleohjeita, joiden
käsin piirretyt kaaviot
saivat pään pyörryksiin
yhdessä kirjallisten ohjeiden kera kerta toisensa
jälkeen.
Kerä kerältä kudelma alkoi edetä. Niin kuin niin
moni muukin uusi asia elämässä, aluksi ei ole juuri mitään käsitystä siitä mihin ryhtyy, vain kuva lopputuloksesta ja perustavat taidot selvitä edessä olevista haasteista. Juuri tuo kuva lopputuloksesta on se, mikä pitää
motivaatiota yllä, vaikka toisinaan projekti kestäisikin
odotettua kauemmin.
Jos olet neulonut villapaitoja, tiedät ehkä mistä puhun. Kuvioneule ja palmikot, yksinkertaisimmat asiat
tuppaavat olla niitä hankalimpia oppia elämässä. Kun
jonkun kuvion oppii ja pääsee vauhtiin, niin taaksepäin
katsoessa joku jää hieman ehkä mietityttämään. Silmukkaluvut eivät täsmää. Ja taas puretaan. Mietitään
mikä meni vikaan ja miten edetään. Opiskellaan ohjeita ja manuaaleja, jotka kertovat selkeästi mitä tulee
tehdä, jos vain puhuu latinaa, lukee kyrillistä aakkostoa,
tai tulkitsee oikein neulontakaavioita. Ihmisten ilmeitä
ja eleitä.
Monta kertaa asetin työn alas, työnsin sen sille varattuun juuttikassiin ja ajattelin, että antaapa sen nyt
olla jonkin aikaa. Muut asiat ottivat etusijan, ja ihme
kyllä, tuota kasvua ja kehitystä jonka näin saalikudelman edistymisenä, alkoi ilmetä muuallakin elämässä.
Huomasin sen useimmiten kuitenkin vasta jälkikäteen.
Siinä vaiheessa kun oli vierähtänyt kuukausi, ehkä toi-
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nenkin kunnes otin käsityön taas esiin ja laskin silmukat. Pari riviä purkamista ja sitten mentiin.
Loppumetreillä tuli eteen uusi ongelma: lanka loppuu! Mistä lisää? Novitan Queen Mohairia ei valmista
enää kukaan. Onneksi on olemassa sosiaaliset verkostot
ja media, josta löytyy kyllä apu moneen pulmaan. Myös
lankakatoon. Roskalava pelasti monta riviä, mutta sekään ei lopulta riittänyt. Vielä piti satsata pari kymppiä
Lankamaailman varastoihin, ennen kuin saaliunelmasta tuli totta.
Siinä se nyt on, minun oma lepakkosaali. Iso lentävä koira, Megachiroptera - Megachiropractor. Se on
minun kansallispukuni, käsityö jota tein huolella ja
rakkaudella ja heltymättömällä tarkkuudella, käsittämättömällä kärsivällisyydellä. Hieno siitä tulikin, ja iso!
Isompi kuin maailman suurikokoisimpien lepakkojen
heimon suurimmat lajit, joilta se on saanut nimensä.
Syyskuisena päivänä Pohjois-Suomessa aurinko
paistaa. Jossain päin Kaakkois-Aasiaa on ehkä yö ja
makea mätänevän mangon tuoksu houkuttelee hedelmälepakoita luokseen. Pimeydessä kuuluu nahkaisten
siipien havinaa. Sinne minäkin halutessani katoan,
pimeään, hedelmiä mutustamaan ja miettimään mistä
kohti pitäisi seuraavaksi alkaa purkamaan.
- Anna Paldanius -

www.raahenpsyyke.fi

Ikääntyminen
Kannan varovasti ämpärillisen mustikoita keittiöön. Myyjä
toi ne eteiseen saakka. Alan availla pakastepusseja. Ajatukset kiertävät siihen aikaan, kun poimin itse kaikki marjat.
Oli itikoita, hirvikärpäsiä ja oli kuuma. Päivässä sain kerättyä vain viisi litraa, sillä poimin ne käsin ja niin puhtaina,
että roskien perkuuta ei tarvittu.
Ämpärillisestä tulee monen monta pientä pussia. Kelpaa
niitä sitten talvella syödä.
Vaikka toisinaan muistelen mukavia marjapäiviä, en silti
ole unohtanut, miten kipeä selkä oli jo nuorempana.
Pesen mustikkaiset käteni ja vilkaisen peiliin. Minä se
olen, yhä uusia ryppyjä saavan ulkokuoren alla se olen yhä
minä.
Istun sohvalle ja katselen kadun vilinää. Täällä, keskellä
kaupunkia, tunnen harvoin itseni yksinäiseksi. Toista se oli,
kun asuttiin vielä maalla. Kun illat alkoivat pimetä syksyisin,
tulin lähes hysteeriseksi. Vain muutama valo näkyi iltasella,
katuvaloista puhumattakaan.
Siellä me olimme, kaksi vanhenevaa ihmistä, kaukana
kaikesta. Muutto tutusta ympäristöstä tuntui haikealta ja
vaati paljon ajattelemista järjellä, ei se helppo ollut, ei todella. Mutta järki on hyvä työkalu, vaikka tunteet ottavatkin
joskus yliotteen.
Ensin en osannut mennä oikein mihinkään, kun kummallakaan meillä mieheni kanssa ei ollut monta tuttua kaupungissa. Oli sentään muutama ja heidän kanssaan pääsin
alkuun. Minusta tuli vanhemmiten suorastaan sosiaalinen!
Koko nuoremman puolen elämääni olin ujo ja syrjäänvetäytyvä. Vasta vanheneminen antoi minulle rohkeutta
solmia ystävyyssuhteita. Pidämme mieheni kanssa kovasti
laulamisesta ja niin sain miehenikin mukaan kuoroon. Oikein odotamme sitä viikonpäivää, jolloin harjoitukset ovat.

Laulaminen vie arkiset ajatukset ja mielikuvitus lähtee lentoon. Oikeastaan elän sitä elämää lauluissa, joka minulta on
jäänyt nuorena elämättä.
Olkoonkin, että se on pelkkää mielikuvitusta, antaa se
siitä huolimatta huikeita tunteita: ”Aavan meren tuolla
puolen jossakin on maa.” Ja se on maa, jossa kaikki toiveet
täyttyvät, unelmista tulee totta ja aina on kesä.
Tiedänhän minä, että tuo on pelkkää kuvittelua, mutta
ah, niin ihanaa. Siinä unohtuvat iän myötä yhä kipeämmiksi
käyvät polvet, nivelreuman äkäiset vihlaisut käsiin ja jalkoihin.
Nyt minulla on aikaa lukea. Ei tarvitse miettiä työtehtäviä eikä aikaisia ylösnousuja. Ja minä todellakin luen, kuljen
kirjailijan mukana Tokion kaduilla, siirryn lentokoneella
vaivattomasti Britanniaan ja alan ratkoa rikoksia Agatha
Christien kanssa. Siinä vierähtää yksi jos toinenkin päivä ja
ilta, sillä ne ovat todella mutkikkaita juttuja.
Niin, näin me vanhenemme, kukin vuorollaan. Nuorena
helposti kuvittelin, etten minä oikeastaan vanhene, pysyn
aina saman ikäisenä. Tai ehkä en varsinaisesti ajatellut ihmisen ikää ollenkaan. Nyt, kun on pakko katsoa elämän tosiasioita silmiin, huomaan, että vanhempi puoli elämästä on
aivan mukavaa. Olemme todella kaikki samassa veneessä,
kukin vuorollaan vanhenemme.
Samaa päivää elämme kaikki. Aina löytyy pieni piristys,
kun ei jää kotiin istumaan. Kirjasto on hyvä paikka. Istun
siellä usein ja mietin, miten valtavien tapahtumien keskellä
elän.
Kirjoissa on maailma, joka tarjoaa seikkailuja, pohdiskeluja, mitä vain haluamme lukea. Jos ei itse enää jaksa matkustella, voi lukea toisten tekemistä matkoista!
Ollaan siis reippaita, vaikka ikää karttuukin.
- Kaisu -
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Kulttuuri- ja ylleisurheilukilipailut Savosa
Lähettiin aamutuimaan kulttuurin ja urheilunnäläkäsinä
kohti Kuopiota. Matka suju mukavasti vaikka linia-auto
tuliki lopulta tupaten täyteen porukkaa kyytiin noukkiesa
matkanvarrelta. Juttua riitti koko matkan ajalle ja yliki, perille päästiin luottokuski Nylanderin Arin kuliettamana.
Ehittiin justiin Kujjeet ja Kilipaelut- tapahtuman avajaisiin, josa saatiin hyvinki lämmin ja lupsakka vastaanotto.
Vuojen pomppu- palakinto meni Taiteen Sulattamo ry:lle.
Sieltä yhistyksestä pittääki hakija inspiraatiota meillekki!
Tiiä vaikka kevväällä ois jotaki…
Se perijantaipäivä meniki siinä työpajoja kiertäesä ja katellesa sitä koko aluetta. Samasa yhteyvesä oli liikuntahallia,
urheilukenttää, seikkailupuistua, hotellia ja kylypyllää, oli
kyllä hieno ja monipuolinen paikka jos liikunnasta ja ulukoilusta tykkää! Ja vieresä killotti hauskalla nimellä varustettu jorpakko –Kalmalahti. En tiijä, mistä nimi kumpuuaa,
voijaan vaan arvuutella.
Illalla oli sitte Savolaiset iltamat. Siinähä oli jos jonkilaista esitystä, melekosta settiä, nauratti ja melekeen itkettiki.
Kyllä sielä oli aikamoisia heittäytyjiä. Hyväntahonlähettiläs
Jenny Lehtinenki oli tullu paikalle lupsakan pikku koiransa
kans, sehän se oliki ilonen veijari ja sulatti varmasti monenki syvämmet. Jennyllä on ollu nyt vähä vaikiampi vaihe
elämäsä, mutta se meinas puhheessaan, että eikai se hänenkään tarvi olla aina ilonen ja hyväntuulinen ja voi silti olla
hyväntahonlähettiläänä ja vertaisena meille kaikille. Ku ei
sitä kuitenkaan tiiä, mitä se elämä saattaa tuua etteen, ihte
kullekki. Jäi semmonen mieli, että kyllä me oikiasti ollaan
kaikki vaan ihimisiä, ei konneita.

”Joku luulee olevansa rikas
eikä hänellä kuitenkaan ole yhtään mitään.
Toinen on köyhä
mutta kantaa sisällään valtavia rikkauksia”
Marko Ruokangas 30.5.2012
Jos kakkien näiden vuosien ja taisteluiden
jälkeen huomaat edelleenkin olevasti elämään
johtavalla kapealla tiellä – niin pidä siitä kiinni
koko tahdostasi ja voimastasi.
Marko Ruokangas 21.6.2012
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Tanssitki oli vielä illanpäälle hotellisa, mutta allekirijottanu ei kyllä jaksanu pitkän päivän jäläkee jäähä valavommaan. Oli sielä jokku kahteenki asti jaksanu kuulemma
tanssata.
Sittepä se koitti urheilupäivä. Porukka tuntu olevan ilosilla ja hyvillä mielin kissaamasa ja kannustamasa. Taisi se
selostaja sanuakki, että kannustuksen puutteesta nämä kisat
ei ainakaan kiinni jää. Jokkainen yritti varmasti parhaansa ja omalla tyylillään. Mieleen jäi aika sykähyttävästi eräs
varttuneempi nainen, joka kisas kilometrin kävelyn rollaattorin kans. Hän saiki hirviät kannustushuuot ja taputukset
maalintulosa. Ohheislajjeina oli muunmuasa turbokeihäänheittua ja kalakukon heittua (josa oltiin kyllä tarkkana siitä,
ettei elläimiä koheltu kaltoin). Lisäksi oli kasvomaalausta
ja kaksi ihanaa ruskiiaa terapia-alpakkaa, ne oli kyllä niin
söpöjä räpsyripsiä!
Voittajat saatiin ratkottua ja kovat kisat kisattua, Psyykelle saatiin tällä kertaa yksi hopia. Onnea Seppo! Päästiin
starttaileen kotia päin siinä nelijän jäläkeen ja loppujen
lopuksi Raahesa oltiin joskus kymmenen jäläkeen. Ainaki
mulle jäis semmonen kuva, että reissu oli onnistunu ja kukkaan ei pahemmin valittanu mistään. Pitkiähän nuo reissut
on, mutta tosi antosia ja mielenkiintosia myös!
Minä ihan innostuin tuosta kujjeilevasta, savolaisesta
murteesta, että päätin ihtekki kirjottaa tämän jutun tällä
meijän murteella. Mittään korkiamman tahon aitous- tarkistusta tälle kirjotukselle ei oo tehty, mutta kirjotin niinkö
ihte ruukaan puhua, että on se sinnäänsä ihan aito.
Terkuin,
Merja Mustonen vapaaehtoiskoordinaattori

Välillä sataa vettä
ja huono päivä on.
Mut mikään tilanne
ei ole toivoton.
Välillä aurinko nousee
ja tuuli puissa soi
mutta sateellakin päivä
loistaa voi.
Marko Ruokangas 2019

www.raahenpsyyke.fi

Pitkän iän salaisuus

1.

Tätä pitkän ikäni salaisuutta kun minulta kysellään
– niin toistamiseen ilmaisen näin salaisuuksia ymmärtämään.

2.

Meille pitemmän iän salaisuutta sitä varten annetaan, että olisi aikamme tarvetta alkaa kuntoansa
kohentamaan.

3.

Olen päivittäin kävelylenkilläni saanut tunteissani
kokea sen, että liikunta sai fyysisen- ja henkisen
terveyteni koheneen.

4.

Tuolla Luontoäidin metsämailla on tapani hiljaa
kävellä siksi, että luonnontaiteen salaisuutta näen
mukaani otettavaksi.

5.
6.
7.

Auton ajokyytisäs salaisuus sanelee, kun liika lihavuudessas kuntosi heikkenee. Nyt lähde marssiliikuntaan, niin ajan tullen painosikin normaaliin
putoaa.
Pitkän iän salaisuus liikkuu kävellen ja näinpä estää ilmastomme lämpenemisen. Nuoriso tää asian
oikein oivaltaa, kun ilmaston vuoksi hekin lähti
mieltään osoittaa.
Myöskin pitkän iän salaisuudet oppii tietämään.
Kun lähimmäistä rakastaapi niin kuin itseään.
Näinpä ollen itsellesi voit vain todeta vihankylvösiemenetkin poistui povesta.
Kaarlo Bäckman, 94 vuotta, Yppäri.

Teksti: Kari Rankinen, kuva: Mika Liete

Miestenryhmä

”Varsinaiset Eräjormat”
Ryhmä käynnistyi kuluvan vuoden huhtikuun
loppupuolella. Vetäjänä ja ”muonamestarina” on toiminut Arto,
sekä tarjonnut osaltaan
kuljetuspalveluita monitoimimiehen ominaisuudessa. Ryhmä kokoontuu maanantaisin
klo 10-12.
Toiminnan sanelee
suurelta osin vallitseva sää, joka tähän asti
– käsitykseni ja kokemukseni mukaan on
ollut voittopuoleisesti suotuisa. Pääteemana on ollut ulkoilu
ja retkeily, sillä Raahe lähiympäristöineen tarjoaa otolliset,
runsaat, ja vaihtelevat kohteet reippaalle ja innostuneelle
porukalle. Osanottajista ei ole ollut pulaa. Jos sattui osumaan sopimaton sää, ryhmä on kokoontunut Tuvalla lähinnä erinäisten elokuvien katseluun. Tarjoilu on pelannut
esimerkillisesti.
Ulkoilukohteina ovat olleet ainakin seuraavat: Viitajärven luontopolku, Haapajärven kota, Ruusumuorin Tupa,
Lohenpyrstö, Limingan lintutorni, Varvin kota ja Kultala
Piehingissä.
Toiminnan keskiössä on tietenkin yhdessä olon ohella
makkaranpaisto, kahvit, keksit, mehut sun muut. Ja kyllä
jutunjuurta on piisannut kun kyseessä on miestenryhmä.
Jokainen tehköön omat johtopäätöksensä…
Muistan, että Viitajärven polun alkupää Malmitien
suunnalta oli vähän hakusessa ja itse polku ainakin allekirjoittaneelle lähinnä tasapainoa vaativaa. Itse kohde oli hyvin
rauhoittava, pieni erämaajärvi joutsenpariskuntineen. Malmitiellä tosin kuului raskaan liikenteen jylinä. Olimme siis
lähellä ”sivistystä”.
Varvin kota se vasta haetutti, sillä automme oli täynnä
”ummikkoja” ja paikallistuntemus hataraa. Hyväkuntoinen
ja laadukas kota löytyi lopulta.
Kultalan reissusta jäi mieleen saunakamarin takan sytytysvaihe. Pelti oli auki asianmukaisesti. Kuitenkin savu tuli
pääosin sisälle. Ei muuta kuin ulko-ovet molemmin puolin
”selälleen” ja homma hoitui välittömästi. Hyvin tyypillinen
ilmiö harvakseltaan käytettyjen tulisijojen kanssa.
Elokuvasessiot ovat olleet mukavaa vaihtelua. Usein kuitenkin, ennen kuin olemme päässeet aloittamaan katselua,
on ollut tarpeen hakea Niina avuksi: - tekstitys, kieli, ääni
yms. ovat olleet jotenkin hukassa….
Lopuksi voin lyhyesti todeta, että Miestenryhmä siitä
kiinnostuneille on toimiva, paikkansa ja aikansa arvoinen.
Osallistujista ei ole ollut pula.
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Teksti: Jouko Kastelli, kuva Sirkka Kerttula

RUNOT MERKITSEVÄT
POHJIMMILTAAN VAPAUTTA
Raahelainen Eila Nikula kertoo olevansa väsynyt, mutta
onnellinen: runokirjan työstäminen oli haastava projekti:
- Lähdin hakemaan iloa, jonka taustalla ovat ihmiset.
Nimittäin lähimmäiset, jotka ovat olleet sitkeitä taluttamaan silloin, kun ei itse ole jaksanut, pohtii Nikula. Häneltä ilmestyi hiljattain runokirja, jonka nimi on kuvaavasti
”Haavanlehtihattu”. Kirja koostuu pienistä ilonaiheista aina
vaikeisiinkiin hetkiin. Lapsi ja ihmissuhteet ovat antaneet
paljon aiheita. Osa Eilan runoista kertoo ihmisyydestä
luonnon kautta, syksyinen pihlaja tai vaikka leppäkertun
pilkut puhuttelevat.
- ”Haavanlehtihattu” on kokonaisuus, ei pelkästään yksittäisiä runoja, Eila kertoo. Kirja onkin syytä lukea kannesta
kanteen, hän tähdentää. Vuosien ajan kirjoittajaa kannustaneet ystävät ovat ilahtuneet kirjasta. Kokonaisuudesta hyvää palautetta antoi pitkäaikainen kirjoitusopettaja Pirkko
Böhm-Sallamo.
Nikula on harrastanut kirjoittamista kauan, yli kaksikymmentä vuotta. Nuorena tuli kirjoitettua joitakin henkilöhaastatteluja. Fiktiivinen eli kuvitteellinen proosa ei innosta Nikulaa, se jotenkin hajoaa käsiin. Yksi lyhytproosa
eli sivunmittainen noveletti Ilmaa on jäänyt onnistuneena
mieleen.
- Kyllä runot on mun juttu. Olen pitkiä ajatusprosesseja harrastava runoilija. Runojen kautta uppoudun mielen
ja kielen virtaan. Koen runojen suovan minulle vapautta.
Hiljalleen olen oppinut tarkastelemaan elämää runoilijan
näkökulmasta. Life first, siis elämä itse pieninen hetkineen,
myös ne harmaammat päivät, ovat kaikkein tärkeintä. Arki
on paljolti sitä ruuanlaittoa, tiskiä ja pyykkiä. Kaupassa on
käytävä, vaikka olo olisi kurjakin. Onneksi kaikkea ei tarvi
jaksaa itse, puoliso imuroi ja kokkaa myös.
- En ole enää täystyöpäiväinen. Käytän päivän kaksi ensimmäistä tuntia latautumalla siihen, mitä päivä sitten tuokin tullessaan, hän sanoo. Kirjoittamisen ohella Eila lukee
paljon. Yksi mieleinen kirjailija on Sirpa Kähkönen. Nuorten kirjoista hän mainitsee Rauha S. Virtasen kirjat.
”Haavanlehtihatun” taitto, kuvitus sekä kansikuvat syntyivät yhteistyössä Lybeckerin opiston graafisen linjan
kanssa.
- Olen todella iloinen ja tyytyväinen siihen, että Lybecker mahdollisti kirjan tyylikkään taiton ja hienot kuvat,
runoilija sanoo.
- Kaikista meistä löytyy sitä iloa ja omiin mielialoihin voi
jonkin verran vaikuttaa itsekin, pohtii Nikula.
Eilan runokirjan voi hankkia esim. kertomalla Raahen
Psyyken järjestösihteeri Sirkka Kerttulalle ostoaikeistaan.
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Eilan Nikulan esikoisteos kuvaa herkin sävyin ihmisen
elämää, sen pieniä iloja ja suruja.

”En tahdo tähteitä elämästä
en elämääni tähtiä täyteen
Tahdon tähdellistä elämää
pieniä merkityksiä
hetkiä merkillisiä
kuin leppäkertun pilkut”
Ote Eila Nikulan
runokirjasta ”Haavanlehtihattu”

www.raahenpsyyke.fi
Kuva: Jari Tuovinen

mieleinen ristikko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1. Jäsenlehden nimi.
2. Tulossa oleva vuodenaika.
3. Minne perustettu uusi ryhmä?
4. Missä sijaitsee Apilan tilat?
5. Matalankynnyksen kohtaamispaikka.
6. Toimintamme perustuu.

7. Mihin sijoittuu lehden runo?
8. Eilan runokirjan nimi.
9. Lehden teema.
10. Missä sijaitsee Hourunkoski?
11. Maalaislääkäri.
12. Paras apu.
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Lähettäjä:
RAAHEN PSYYKE RY
Rantakatu 58
92100 Raahe
www.raahenpsyyke.fi

Mielenterveysviikko 47
17.-24.11.2019
DIAGNOOSINA IHMINEN

Mielenterveysviikolla pureudutaan negatiiviseen leimaan ja
luuloihin, joita yhä vielä liittyy mielenterveysongelmiin.
On tärkeää muistaa ja muistuttaa, että ihminen ei ole
diagnoosi eikä sairaus, vaan hänellä on sairaus.

Sunnuntai 17.11.

Kynttilätapahtuma itsemurhan tehneiden muistolle ja omaisten ja
läheisten tueksi klo 17 (HUOM muuttunut aika):
Raahessa Uuden Seurakuntakodin pihalla Sovionkatu 1 (vanha
oikeustalo) yhteistyössä Raahen seurakunnan kanssa. Runo- ja
musiikkiesityksiä. Tilaisuuden jälkeen kahvitilaisuus Jäsentuvalla
Rantakatu 58.
Vihannissa Vesipuistossa. Tilaisuuden jälkeen kahvitilaisuus
Kaverituvalla.

Maanantai 18.11.

Avoimet ovet Jäsentuvalla klo 9-15. Tervetuloa tutustumaan toimintaan!

Tiistai 19.11.

Hyvinvointijamit Ohjaamolla Fellmanin puistokatu 3 klo 14-16.
Jameissa viihdyttävät Psyykeen kitararyhmä ja Raahen kaupungin
työllistävä vaikutus. Tervetuloa mukaan!

Keskiviikko 20.11.

Lapsen oikeuksien päivä, Lastenpäivän tapahtuma Työväentalolla
klo 9-12 yhteistyössä Raahen seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n,
Raahen ensi- ja turvakodin, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän
perhetyön ja vammaispalveluiden, MLL:n, Jedun ja Raahen seurakunnan kanssa.

Englanti
Kerran kesässä matkustan mä Englantiin
Greenwichin ajan laitatan mun Bremontiin
Oxfordin ja Cambridgen soutua en
Jätä milloinkaan välistä, se vie sydämen
Ellun kanssa mä viideltä teetä taas juon
Prinssi Charlesille lahjaksi mämmiä tuon
Earl Greyn tuoksu huoneessa leijailee
Mun synttärikaima jotain jokeltelee
Big Ben chimensa ilmoille kolkuttelee
Bobby punaisista valoista huomauttelee
Mustan taksin kyydissä meen Croydoniin
Kyllä mieluummin astuisin Routemasteriin
Mulla unelma on, puheen mä aloitan
Speakers’ Cornerin kuulijat näin tavoitan
Mutta ilta jo on, Hyde Park tyhjenee
Uraohjukset Cityn enää työskentelee
Tower Bridgen silta on verraton
Kun mä illalla aukaisen Lego-laatikon
Ja mielikuvissa matkustan mä Englantiin
Kenties seuraavan runon aihe on Wien
-Altti-

Torstai 21.11.

klo 17.30 NeuvoRassissa Kirkkokatu 28, Raahe (Kauppaporvari,
entisen Valintatalon tila) kaikille avoin luento aiheesta
”Menneisyys asuu meissä” - Matka kehon viisauteen Luennoitsijana traumapsykoterapeutti Henna Maarala.
Kahvitarjoilu klo 17 alk. Yhteistyössä OmaisOivan ja NeuvoRassin kanssa.

Perjantai 22.11.

Vapaaehtoisten virkistäytymisretki Ouluun. Ilm. päättynyt.

Lauantai 23.11.

Jäsentupa auki klo 16-19. Hyvän onnen Bingo klo 17.
****
Tiedustelut puh. 044-3237 342.
Lisäksi koko viikon Jäsentuvalla kahvitarjoilu! Rantakatu 58

Tervetuloa!

RAAHEN PSYYKE ry

Tammikuussa 2020
Jäsentuvalla
kahvitarjoilu
koko kuukauden!

