n
e
n
i
e
l
e
i
M
1/2020

RAAHEN Psyyke
PSYYKE ry
Raahen
ry:n jäsenlehti

n

Mieleine

Raahen Psyyke Ry

Pääkirjoitus

Yhteisöllisyys korostuu vaikeina aikoina
Tätä kirjoittaessa on Minna Chantin päivä ja siniristilippu
liehuu saloissa. On ihanan aurinkoinen aamu ja pikkulinnut
pitävät pihan puissa ja pensaissa aamukonserttiaan.
Voisi luulla, että mitään erikoista ei arjen suhteen ole, mutta
kun avaan radion, kuulen tuoreimmat uutiset korona-pandemiasta. Maailmalla tartuntojen määrä lisääntyy voimakkaasti
ja meillä Suomessakin on poikkeustila, joka on määrätty valtiovallan taholta.

tä, samoin kuin käytännön asioista on hyvä keskustella, jakaa
kuormia. Meillä täällä Raahessa on onneksi todella upea
mielenterveysyhdistys, Raahen Psyyke. Jäsentuvan tytöt päivystävät puhelimen ääressä joka arkipäivä nyt, kun Tupa on
suljettu ja vertaisryhmät eivät kokoonnu. Niinalle, Sirkalle,
Merjalle ja Marjolle voi kuka tahansa soittaa! Ei tarvitse aina
olla kovin kummoistakaan asiaa, vaan heidän kanssaan voi jutella aivan niitä näitäkin.

Mitä ajattelen, kun kuulen ja näen uutisia meiltä ja maailmalta? Vastaan: pelottaa. Mutta kun käännän huomioni pois
aivan omasta itsestäni, huomaan myös sen, että nyt ihmiset
ovat auttavaisia ja ystävällisiä aivan eri tasolla kuin ennen korona-viruksen puhkeamista. Päivän sana onkin yhteisöllisyys.
Tätä on korostanut tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Oman arjen kannalta käsien huolellinen pesu on nyt erittäin tärkeää. Kannattaa olla tilanteen tasalla valtionvallan ja
THL:n kulloisistakin ohjeista ja määräyksistä ja noudattaa
niitä. Omille harteille ei tarvitse kuitenkaan koko maailman
murheita sälyttää. Sota-ajoistakin kansamme selvisi ja maamme jälleenrakentaminen oli sisukkuuden ja yhteen hiileen
puhaltamisen mestarinäyte. Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta!

Meillä mt-kuntoujilla arjen harmien lisäksi saattavat psyykkiset oireet lisääntyä poikkeuksellisen tilanteen vallitessa. Niis-

Jouko Kastelli
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Lehden toimitusryhmä:
Jouko Kastelli, Eila Nikula,
Anni Hirsikorpi, Sirkka Kerttula

Pirjo Haurinen
puheenjohtaja

Kansikuva: Eila Jaakola

Niina Lukinmaa
toiminnanohjaaja
044-278 6679

Sirkka Kerttula		
järjestösihteeri		
044-323 7342

Merja Mustonen
vapaaehtoiskoordinaattori
044-299 4076

Marjo Huotari
ohjaaja
044-077 9960

Lehden paino ja taitto:
Rannikon Laatupaino Oy
Hanna Tenkula
Raahen Psyyke ry
Jäsentupa
Rantakatu 58, 92100 Raahe
www.raahenpsyyke.fi

Sähköpostit:
etunimi.sukunimi@raahenpsyyke.fi
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Kolumni

Tupakatta, totta kai?
Takavuosina tupakoimattomuuteen kannustettiin iskulauseella: ”Haista, maista kesä, tupakatta totta kai”. Tupakoinnin
haitat terveydelle ja tupakan kallis hinta ovat toki kiistattomia
tosiasioita. Lopettaminen on kuitenkin useimmille sauhuttelijoille todella vaikeaa, joillekin heistä se on jopa ylitsepääsemättömän kova juttu.
Kouluaikoinani tyttö- ja poikaporukassamme tupakka
kuului tiukasti kuvioihin. Erään kerran välituntivalvojana
ollut miesopettaja käräyttikin minut ja poikakaverin itse teosta. No sanktioita ei kuitenkaan välittömästi tullut, mutta
paljon puhuva kommentti kylläkin: ”Perästä päin kuuluu”.
Kohtalon ivaako oli, että tupakoinnista sain sitten myöhempinä aikoina kyllä kuulla, tosi paljonkin.
On todella upeaa, että nykyajan koululaisten ja opiskelijoiden piirissä tupakanpoltto on huimasti vähentynyt.
Nykyisinhän tupakoitsija onkin eräällä tapaa ”lainsuoja-

ton”, polttelu yleisillä paikoilla on lähes kokonaan kielletty.
Kammoksuen muistetaan sitä tupakkakulttuuria joka oli
vallalla vielä 1970-luvulla: tupakka paloi kodeissa, baareissa,
linja-autossa ja jopa terveyskeskuksissa. Ja tupakan mainonta lehdissä, katukuvassa ja TV:ssäkin oli massiivista. Ilmoitukset ”miehistä joihin luotetaan” ja heistä, ”jotka kulkevat
omia polkujaan” iskostettiin kuluttajien tajuntaan tavalla,
joka loi mahtavan miesmallin ja myöskin naisihanteen.
Noihin aikoihin jopa valtakunnanpolitiikan johtopaikoilla esiintyi tupakan hienoista hyväksyntää, ääri-ilmiöinä
Aarne Saarisen ja Jörn Donnerin perustama ”Huomaavaiset
Tupakoitsijat Ry”.
Kiihkoilu tupakka-askissa tuskin auttaa, paremmin hiljainen, henkinen ja vakaa päätös tupakoinnin lopettamisesta. Raittiuspäätös on voitto paitsi terveydelle, myös sankariteko itsensä arvostukselle.
Jouko Kastelli

Raahen Psyyke ry
Mentálhigiénés egyesület
A Raahen Psyyke egyesület egy civil szervezet, melyet
1986-ban alapítottak mentális-és szenvedélybeteg emberek rehabilitációjának céljából. Az alacsony küszöbű
szolgáltatás mindenki számára nyitott és önkéntes. A
megközelítőleg négyszáz tagot számláló ellátási terület Raahe, Pyhäjoki és Siikajoki településeket foglalja
magában.
A nappali intézmény hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig, pénteken 8-14 óráig tart nyitva (a szombati nyitvatartásról és az esti csoporttevékenységekről bővebb
információ a lenti elérhetőségek valamelyikén), ahol a
kedvezményes áron kínált friss sütemények, kávé és tea
mellett lehetőség van kötetlen beszélgetésre és időtöltésre, de változatos programok, foglalkozások is várják
az érdeklődőket.

Az épületben társalgó helyiség, csoporttevékenységekre
alkalmas nagyobb és kisebb helyiség (könyvtár), számítógépszoba, biliárdszoba, kávézóhelyiség, konyha és irodák
találhatók.
Az Egyesület szolgáltatásai közé tartozik reggelente
8-10 óráig az ingyenes zabkása, heti egy alkalommal úszási lehetőség az uszodában, valamint kirándulások kedvező
áron a tagok számára.
Bővebb információ a sirkka.kerttula@raahenpsyyke.fi
e-mail címen, a 044-3237342 telefonszámon vagy személyesen a 92100 Raahe, Rantakatu 58. szám alatt.
Szeretettel vár minden érdeklődőt beszélgetésre, játékra,
közös időtöltésre a Raahen Psyyke Ry!
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Lomakkeet
monivalintakysym
Psyyke Ry
ieleinen oli luotu niin, että niihin oli helppo vastata. Pääasiassa oliRaahen
M
vastaukset olivat positiivisia, eikä kovaa kritiikkiä toimintaa kohtaan ilmennyt. Saimme paljo
ideoita. Toimintaamme arvostetaan ja sen koetaan olevan monipuolista.

JÄSENKYSELYN YHTEENVETO 2020

Raahen Psyyke ry:n kysely toteutettiin tammi-helmikuussa

OSALLISTUJIEN PALAUTEYHTEENVETO (55)

Osallistujien
palauteyhteenveto (55)
2020 sähköisesti käyttäen google forms-ohjelmaa. Kyselyitä

Osallistujista 43,6% oli naisia ja 54,5% miehiä. Lisäksi 1,8%
kohdennettiin osallistujille, vapaaehtoisille ja yhteistyötavastasi kohtaan muu.
Osallistujista
43,6%
oli naisia
hoille. Kaiken kaikkiaan
vastauksia
saatiin ja
94. 54,5% miehiä. Lisäksi 1,8% vastasi kohtaan muu.
Ikäjakaumaltaan suurin osa vastaajista oli 30-62 vuotiaita
Lomakkeet oli luotu niin, että niihin oli helppo vasta(81,2%). Reilu 10% oli yli 62 vuotiaita ja alle 30 vuotiaita oli
Ikäjakaumaltaan
suurin osa vastaajista
oli 30-62
vuotiaita (81,2%). Reilu 10% oli yli 62
ta. Pääasiassa oli monivalintakysymyksiä.
Kaikki vastaukset
reilu 9%. Suurin osa (58,2%) vastaajista oli eläkkeellä.
olivat positiivisia,
eikä kovaa
kohtaan vastaajista oli eläkkeellä.
vuotiaita
oli reilu
9%. kritiikkiä
Suurintoimintaa
osa (58,2%)
ilmennyt. Saimme paljon palautetta ja ideoita. ToimintaamToiveita osallistujilta tuli myös paljon, kiitos niistä. Enime arvostetaan ja sen koetaan olevan monipuolista.
ten toivottiin lisää retkiä (38,9%) ja toiminnallisia ryhmiä
(31,5%). Myös keskusteluryhmiä ja monipuolisempia aukioloaikoja toivottiin. Myös liikuntatoimintaa, kursseja ja
koulutuksia toivottiin. Jotkut olivat kirjoittaneet, että eivät
MITEN RAAHEN PSYYKE ON ONNISTUNUT
kaipaa mitään lisää, sillä tarjontaa on jo riittävästi.
TOIMINNASSAAN KOKONAISUUTTA
Kaikkea hauskaa tekemistä toivottiin lisää, eläintiloille
ja luontoon toivottiin retkiä, museo- ja ostosretkiä myös.
AJATELLEN? 55 VASTAUSTA
Päihdeongelmaisten tueksi toivottiin avointa ryhmää. Myös
yhteisöpalaveria kaipailtiin.

TOIVEET ON KUULTU

Miten toimintaan osallistuminen on

Kunhan päästään taas takaisin normaaliin arkeen Jäsentuvalla, niin varmasti järjestämme lähialueille retkiä hyödyntäen meidän ihanan puhtaan luonnon ja kauniin kesän.
Lähialueilla on kivoja eläinpaikkoja, joihin voimme järjestää hyvinvointiisi?
vierailuja. Yhteisöpalaverit pyrimme saamaan takaisin
vaikuttanut
viikko-ohjelmaan ja päihdekuntoutujien vertaistoimintaa
kehitämme etsien yhteistyökumppaneita ja kokemusasi-

%

MITEN TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN ON VAIKUTTANUT HYVINVOINTIISI?
%
osallisuuden kokeminen, hyvä mieli
vertaistuki
tietoa
suvaitsevaisuus
ystäviä
yksinäisyys vähentynyt
päivärytmi
uusia harrastuksia
sisältöä elämään
mielenterveys kohentunut
ohjausta ja neuvontaa
osallistumiskokemuksia
voimaantunut
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juttukavereita
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Teksti: Eila Nikula, kuva: Altti Martikkala

antuntijoita niin siihen, kuin myös muihinkin juttuihin
enemmän mukaan.
Yhteistyötahojen palautteessa luki mm. seuraavaa:
”Psyyke tekee erittäin tärkeää matalan kynnyksen työtä koko kuntayhtymän alueella. Toimintaan aktiivisesti
osallistuvien hyvinvointi lisääntyy, sosiaalinen verkosto vahvistuu ja ihmiset saavat onnistumisen kokemuksia.
Ihmisten yksinäisyys lievittyy ja sitä kautta hyvinvoinnin
kokemus vahvistuu. Toimintaan osallistuvat saavat merkittäviä osallisuuden kokemuksia, joita omissa läheisverkostoissa ei välttämättä pääse kokemaan. Ihmiset rohkaistuvat
kokeilemaan ryhmässä asioita, jotka ovat jossain vaiheessa
elämää jääneet, unohtuneet tai sairastumisen jälkeen niiden
toteuttaminen ei ole ollut yksin / taloudellisista / sosiaalisista / sairaudesta johtuvista toiminnan rajoitteista johtuen
mahdollista. Raahen Psyyke on laajasti tunnettu yhdistys,
jonka kanssa yhteistyö on helppoa, mutkatonta ja haluttua.
Psyyke tarjoaa jäsentensä lisäksi eri tahoille tietoa ja tarjoaa eri tahoille käyttöön kokemusasiantuntijuutta. Yhteistyö
on sujuvaa ja toiminta monipuolista. Raahen Psyyke ry:llä
on kuntouttava vaikutus mielenterveysongelmien kanssa
kamppailevien arjessa.”
Tarkemmin vapaaehtoisten ja yhteistyötahojen palautteesta voi lukea vuosikertomuksesta 2019. Iso kiitos
kaikille vastanneille ja huomioimme saamamme palautteen ja kehitämme jatkossakin toimintaamme osallistujien toiveiden mukaisesti. Palautetta saa antaa aina, kun
siltä tuntuu. Mielellään kuulemme arjessa mieleen tulleita toiveita ja otamme uusia ideoita vastaan.
Näillä suunnitelmilla suunnataan kohti kesää ja toivotaan, että toimintamme on silloin jo normalisoitunut.
Niina

Yksinäisyys.

Kuva: Eila Jaakola

Pimeä huone
keskellä ikkuna,
ikkunan takana
muut minä yksin
katson muiden
onnea.
Minä näen heidät
mutta he eivät minua.
Miksi näin on?
Hetken mietin ja jatkan elämää.

Eve viihtyy Psyykellä
Ensimmäistä kertaa Eve kuuli Raahen
Psyykestä Seinäjoella Kulttuuri- ja yleisurheilupäivillä, jonne hän oli tullut Ylivieskan
Mielikkitalon porukan kanssa. Raahelaiset
kertoivat Psyyken toiminnasta ja kutsuivat
käymään. Eve alkoi suunnitella: muutan
Raaheen ja opiskelen merkonomiksi.
- Muutin Raaheen syyskuussa 2017.
Heti lokakuun alussa osallistuin Psyyken
Nuorten iltaan, menimme silloin keilaamaan. Tuolloin Nuorten ilta oli kerran
kuussa. Vuoden 2020 alusta nimi on muu- Tupa on monitettu Nuorten klubiksi ja se kokoontuu puolinen kohkahden viikon välein. Kokoontumisissa taamispaikka,
jossa Eve käy
jutellaan, on pientä syötävää ja pelataan lähes päivittäin.
esimerkiksi lautapelejä, kertoo Eve.
Eve tutustui psyykeläisistä ensin Marjoohjaajaan ja Virneksen Marittaan. Maritta on kysellyt, miltä
tuntuu asua Raahessa.
- Alkuun ei ollut kavereita. Kun aloin käydä Psyykellä, sain
kavereita, hymyilee Eve. Psyyken Tuvalla Rantakadulla hän
käy lähes päivittäin. Aamupuurolla on mukava käydä.
Eve opiskelee nyt toista vuotta merkonomin tutkintoa. Ensimmäisen vuoden hän kertoo olleen jännittävä. Nyt ovat paikat ja luokat tuttuja. Yksi jakso koulussa kestää kaksi kuukautta
ja mahdollisuudet käydä ryhmissä määräytyvät aina lukujärjestyksen mukaan. Perjantain kuvis on tullut tutuksi, samoin keskiviikon kuntosali, naisten ryhmä ja musiikin kuunteluryhmä.
Aikoinaan Eve kävi psyykeläisten kanssa maanantaisin uimassa. Nyt hän on tottunut käymään itsekseen sunnuntaisin.
Nuoren naisen ohjelmaan kuuluu maanantaina ensin syönti
ja sitten sähly, keskiviikkoisin kuntosali ja Nuorten klubi illemmalla. Torstaisin hän käy Raahe-opistolla japanin kielen
kurssia. Perjantaina on Psyyken Shin sekai- ryhmä. Eve on
mennyt mukaan myös lauantain uuteen Retroryhmään, jossa
esimerkiksi pelataan 80-90-luvun pelejä ja katsellaan tuon aikakauden videoita. Kerran kuussa kokontuvaan hengelliseen
ryhmään hän voi osallistua kesäisin.
25-vuotias, hyväntuulisesti hymyilevä Eve on kotoisin Raahesta. Hänellä on viisi sisarusta, joista kolme asuu Raahessa.
Eve viettää aikaa myös sisarusten kanssa.
- Ensi viikonloppuna on pikkusiskon lapsen synttärit Oulussa. Pitäisi keksiä joku lahja, hän pohtii.
- Mukavin aine koulussa on Opiskelu- ja urasuunnittelun
valmiudet. Suuntautumisvaihtoehtoni on Visuaalinen myyjä
ja markkinointi. Olen ollut harjoittelussa Halpa-Hallissa ja
sinne haen töihin myös valmistuttuani puolentoista vuoden
kuluttua, suunnittelee Eve. Tällä viikolla hän jännittää, S-deittien tulosta, pääseekö jatkoon työhaastatteluissa.
Iloa Evelle tuottaa Psyyken toiminnassa kaverit, ryhmiin
osallistuminen ja aamupuurot sekä mahdollisuus jutella tai
olla hiljaa.
- Ohjaajille voi myös kertoa mielessä olevia asioita, päättää
Eve kauniin hymyn kera.
5
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Ystävänpäivätapahtuma
14.2.2020 Soihtula Oulainen
Ystävänpäivätapahtuma 14.2.2020
Soihtula Oulainen.
KIRJEITÄ YSTÄVÄLLE!
KIRJEITÄ, JOITA VOI LUKEA MYÖS MYÖHEMMINKIN :)
Kirjeitä Ystävälle! Kirjeitä, jota voi lukea myös
myöhemminkin

Tänään on Ystävänpäivä. Mielestä pois
huolenhäivä!
Oulaisiin oli Kynkän retki, erilainen päivän hetki.
Oli päivätanssit ja arpajaiset, monenlaiset
tuliaiset!
Paljon oli täällä meitä,
Lähdemme nyt eri teitä!
Kiitokset tässä päivästä annan Haapajärveltä,
kirjoitteli Hanna!
Taas kokoonnuttiin ystävien kera.
Oli mukavaa jo kevättä rinnassa,
eteenpäin elävän mieli.
Lauha talvi, ei lunta, ei paukkupakkasta.
Tulevaa kohti. Toivottavasti kaikkea
mukavaa taas tapahtuu.
-Jorma-

Rakas Ystävä
Tänään ystävänpäivänä on kaunis auringonpaiste.
Se antaa meille toivon, että kevät on lähellä.
Tykkäätkö Sinä keväästä? Minä tykkään. Mitkä
asiat Sinulle tuo iloa elämään? Minulle tuo oma
perhe ja kissat. Kissoja on seitsemän. Jokainen
kisu on omanlainen persoona, kuten me
ihmisetkin. Toivotan Sinulle hyvää Ystävänpäivää
ja valoa ja iloa elämääsi.
-Terveisin Irja-

Sinä Ystävä jota en tunne vielä, mutta voin tavata
milloin vain. Sinun katseesi on lämmin ja avoin,
tuot hyvää mieltä ja piristät päivääni, silloinkin
vain kun nään vain synkkyyttä. Olet arvokas ja
minä olen iloinen kun saan tutustua sinuun.
Toivon sinulle paljon lämpimiä ajatuksia, hymyä
ja kauneutta. Haluan kiittää sinua siitä,
että tulet olemaan osa mun elämääni.
6

Rakas Ystävä
Kiitos ystävänpäiväonnitteluista (olipa pitkä
sana). Toivotan Sinulle samoin! Toivottavasti olet
pysynyt terveenä, ja mieli korkealla. Ei ole aina
minullakaan elämä päivänpaisteista. Mutta, jos
säkkiin laitettaisiin maailman kaikki sairaudet,
niin kyllä minä tämän oman sairauteni onkisin,
onhan se niin tuttu ja ”turvallinen”. Siellä MTKL:n
sopparillahan me tutustuttiin. Sinuun
törmääminen oli yksi elämäni parhaista
kokemuksista. Sen jälkeen olen aina tiennyt
kehen ottaa yhteyttä kun aurinko alkaa näyttää
”mustalta”. Ja minä olen sinun tukenasi missä
vain voin. Kiitos vertaisuudestasi ja ystävyydestä!
Hyvää kevättä ja aurinkoisia kelejä.
Toivoo: Ystäväsi pohjoisesta

Hei, Ystävä kirjoitta tämän kirjeen Sinulle.
Toivon Sinulle hyvää ja onnellista elämää.
Sairauteni vaikuttaa moniin asioihin. Olen
kiitollinen Sinulle. Toivon Sinulle hyvää jatkoa
elämääsi. Onneksi kevättä kohden olemme
menossa.
Hei, hyvää Ystävänpäivää!
”Jos voisin antaa Sinulle jonkin ominaisuuden,
antaisin Sinulle kyvyn nähdä itsesi niin kuin toiset
sinut väkevät. Silloin tietäisit, miten verraton
olet”.
Tämän runon siivin toivotan Sinulle ihanaa
Ystävänpäivää. Aurinko paistaa ja kevättä kohti
mennään. Talvi on ollut leudompi kuin yleensä.
Meistä jokainen on samanarvoinen, ei ole väliä
onko mies tai nainen. Köyhempi tai rikkaampi.
Toivon, että muistat tämän, kun olosi on huono,
että Sinä olet TÄRKEIN, Muista tehdä asioita
mistä itse nautit ja sallia itsellesi ne väsyneemmät
päivät, kun tuntuu ettei jaksa tehdä mitään.
Seuraava päivä, viikko tai kuukausi voi olla jo
paljon parempi. Kun jaksaa vain odottaa, niin se
aika, kun vointisi on parempi, kyllä tulee.
Toivotan Sinulle kaikkea hyvää, muista, että juuri
Sinä olet ihana, kaunis ja tärkeä!

www.raahenpsyyke.fi

”Jos mieltä painaa tai murhe vaivaa, niin muista
vanha neuvo tää: älä niitä yksin miettimään jää.
Kanssa Ystävän murheet puolittuu ja ilo ja onni
tuplaantuu”.
Tämä runo kertoo siitä, että jos voit huonosti, ei
sitä kannata jäädä yksin miettimään. Moni murhe
helpottaa sillä, kun sen jakaa jonkun kanssa. Ja
jonkun ystävän/tuttavan/sukulaisen/hoitajan
kanssa puhuessa voi löytää keinon, jolla helpottaa
oloaan seuraavallakin kerralla, kun tulee
surullinen olo. Ja muistathan, että elämässä tulee
myös niitä hyviä ja onnellisia päiviä, vaikka välillä
ei pitkään aikaan siltä tuntuisikaan. Elämässä on
paljon niitä hyviä asioita, niin pieniä kuin suuria.
Annan Sinulle pienen tehtävän. Ota kynä ja
paperia ja kirjoita ylös niitä hyviä asioita mitä
elämässäsi on. Näin voit palata lukemaan
kirjoittamiasi asioita myöhemminkin.
Toivotan Sinulle ihanaa päivää!

Ystävä
- Ystävä on kuin villasukka, lämmin, turvallinen.
- Ystävä on tärkee tuki hyvinä aikoina,& huonoina
aikoina, siis kulkee ylä&alamäessä
- Ystävä on se jota ei välttämättä näe joka päivä,
mutta on yhteyksissä puhelimitse tai kirjeitse.
- ystävä joka säällä.
Hyvää Ystävänpäivää
T: Tanssi –Ilmaisu ry Tuula&Satu

Minun Ystäväni on kuin villasukka, joka talvella
lämmittää. Tule kanssani rantaan katsomaan.
Minun ystäväni on kuin niitynkukka, joka saa
minut hymyilemään. Nähdään rannalla.
-Salainen ihailija-

Hei rakas Ystävä!
On niin kauan siitä, kun tapasimme viimeksi.
Haluaisin tavata sinut uudelleen. Muista mitä
kaikkea hauskaa meillä oli yhdessä, silloin kauan
sitten.
Hei Ystäväni ja ihanaa Ystävänpäivää!
- Toivon sinulle ystäväni, että elää taas uskaltaisit.
Että surujen suurten jälkeenkin, ilon siiville
nousta saisit.
- Toivon sinulle ystäväni, ettet lakkaisi
luottamasta, vaikka vielä on aivan hämärää.
Kevään pelto on roudassa vasta.
- Toivon sinulle ystäväni, mitä kauneinta on
elämässä: että rakkaus puhdas, ikuinen, sinut
ympäröi juuri tässä.
Kaikkea hyvää elämääsi!

Kuvat: netistä

Hei Ystävä!
Kun keväinen aurinko jo paistaa, hanget
Oulaisissa kimaltaa. Missä sinä ystäväni olet.
Missä ehkä katselen sinua nyt.
Mut en tunne kuin sydämessäni, sieluni silmin
laulun sävelin, tanssin askelin. Ole mielessäni
ystäväni, ystäväni katsoessasi minua arkana,
peloissaan ehkä joskus lähemmin tavataan.

Aukeaman layout: Sirkka Kerttula
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Haastattelut ja kuvat: Altti Martikkala

Mikä Psyykessä on parasta?
”Vertaistuki. Sosiaaliset taidot myös
harjaantuvat ja oppii paremmin
käyttäytymään ryhmässä.”
-”PT””

”Ryhmät ja yhteishenki. Rauhallinen
ilmapiiri, mukavat
työntekijät ja mukavat
kävijät tuvalla.
Psyyke on tärkeä
paikka minulle.”

”Parasta on että on
kaikenlaisia ryhmiä.
Voi valita ryhmistä
mieleisensä.
Sitten on aamupuuro ja että voi
tulla tuvalle vain
viettämään aikaa.”
-Eve

”Parasta on vertaistuki.”
-Ari S.

-Jarkko K.

”Se että on tervetullut tuvalle. Saa
jutella jos haluaa tai olla omissa oloissa.
Ilmainen aamupala jäsenille on huippu.
Voi lukea lehdet. Myöskin toiminta ja
ryhmät joihin voi osallistua.”

”Parasta on
aamupuuro ja
ryhmät myöskin.
Psyykellä
on mukava
henkilökunta.”

-”Kissafani”

-Kirsi Potoku

”Voi oleskella
tuvalla, käydä
kahvilla ja lukea
lehtiä. Voi myös
jutella työntekijöiden kanssa
ja soitella kitaraa”
-Olavi

”Yhteishenki on parasta. Tietokoneen
käyttömahdollisuus on erittäin hyvä.
Makkaranpaistoretket ovat mukavia”.
-”Pate”
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”Biljardi.”
-”Puluvärkki”

”Aamupuuro ja
ryhmät. Saa
vertaistukea ja apua
erilaisissa asioissa.
Erilaiset retket
joita järjestetään.
Saa myös tietoa
tarjolla olevista
koulutuksista.”
-Päivi

www.raahenpsyyke.fi
Teksti: Jouko Kastelli, kuva: Päivi Saarela

Shin sekai,
NOUSEVAN AURINGON MAA KUTSUU

Shin sekai on Raahen Psyyken ryhmä, joka vaalii Japanin
kulttuuria ja kieltä. Ryhmä on perustettu syksyllä 2015.
- Idea tuli aivan randomina, mietittiin jotakin aivan uutta
ja ihmeellistä ja jostakin heitosta tämä sitten sai alkunsa,
kertoo ryhmän vastuuhenkilö Päivi Saarela. Shin Sekai tarkoittaa suomeksi uutta maailmaa.
Ryhmä on kaikille avoin ja ryhmäläisten ikä vaihtelee
20-30-vuotiaiden välillä. Ryhmän alaikärajaksi on päätetty
kuitenkin 16 vuotta. Tämä sen takia, että jotkut ryhmäläisten katsomista sarjoista voivat sisältää hyvinkin rajuja kohtauksia. Mutta mukana on paljon huumoria, musiikkia ja
jokunen dokumenttikin. Ryhmässä on aina esillä lehti nimeltä Anime, suomeksi animaatio. Ryhmä on vapaamuotoinen, jutellaan kaikkea maan ja taivaan väliltä.
Genre käsittää demokraattisin päätöksin valittuja sarjoja,
jotka on tuotettu japanilaisissa studioissa. On tarjolla niin
draamaa, komediaa kuin taikuuttakin.
Osana ohjelmaa on ollut myös ruoan laittoa. On esimerkiksi valmistettu porukalla sushia, grillivartaita ja jouluksi
niinkin suomalaista perinneherkkua kuin pipareita ja joulutorttuja.
Matti, toinen vetäjistä, on käynyt Japanissa lukioaikoinaan v. 2009. Hän ihmettelee sitä, kuinka japanilaisessa
koulussa olevat opiskelevat matematiikkaa samaan tahtiin
kuin Suomessakin. Muilta osin työ ja opiskelu Japanissa on
- Katja Sofia Niemelä -

Teetä vai kahvia? Shin sekai-ryhmässä vaalitaan japanilaista
kulttuuria.

paljon rankempaa kuin meillä. Matin mukaan maan kieli on
yksi maailman vaikeimmista. Se koostuu kolmesta merkkijärjestelmästä. Sanamerkkeinä toimivat kiinalaislähtöiset
kanji-merkit sekä tästä johdetut foneettiset tavumerkistöt
hirajana ja takajana.
Japanissa on monilla halua länsimaistua, mutta myös
vanhat arvot, esimerkiksi samuraiperinne pitävät pintansa
Nousevan Auringon Maassa.
Päivi kertoo myös yhdestä ryhmän ja vakiintuneesta käytännöstä.
- Kerran vuodessa käymme Oulussa. Raahesta kun ei
löydy erikoisartikkeleita. Myös joululahjoja sekä alan lukemista ostetaan Oulun reissuilla. Saarelan mukaan olisi
upeaa, jos Oulussa käyntejä varten olisi linja-autovuorojen
sijaan käytössä oma auto. Hän heittää hienokseltaan toiveen
järjestön päättäjien suuntaan, sillä auton käyttö vaatii rahaa.
Toiveessa siis on, että auton vuokraaminen vielä järjestyisi.
Matilla on terveiset puolestaan uusille tulokkaille Shin
sekai –ryhmään:
- Älkää pelästykö, sillä meidän jutut voivat mennä mukavuusalueen ulkopuolelle! Ja Päivi jatkaa:
- On heitetty herjaa, että tuotaisiin ryhmään pullo japanilaista Sakea, mutta siitä tulisi varmasti Niinalla sanomista!
Shin sekai kokoontuu Psyyken Jäsentuvalla perjantaisin
klo 15.30 alkaen. Vetäjät toivovat, että ryhmään saavuttaisiin aina ajoissa. – Myöhästymisiä varten on kehitetty ”japanilainen kidutusmenetelmä”: Jos myöhästyy, on sinun tehtäväryhmässä hieman kuntoliikkeitä, jotta muistaisit tulla
seuraavalla kerralla oikeaan aikaan!
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Milla
Naapurin Milla tulee ovesta ja sanoo:
- Hei! Saanko tulla?
- Tietysti, vastaan ja riennän ovelle vastaan. Meillä on
niin mukavaa Millan kanssa, hän piristää tällaisen yksineläjän päivää. Odotan hänen käyntejään, sillä hänestä on ollut
usein apua käytännön asioissakin. Milla on hakenut kaupasta jotain pientä, kun olen itse ollut huonossa kunnossa.
Annan aina pienen palkkion. Jatkan:
- Hyvä kun vanha saa nuoria vieraita.
- Hei, sinä oot sanonut, etten minä vieras ole.
- No etpä olekaan, ihan totta. Tulehan pöytään, olen juuri
keittänyt kahvit ja mustikkapiirakankin tekaisin.
- Onko mulle mehua? Ihanan näköinen piirakka. Meidän äiti ei koskaan tee itse.
-Äidillä on niin paljon muuta työtä. Mitäs sinä olet puuhaillut?
- Meillä on koulussa pitkä viikonloppu ja kaverit lähti
lomille. Minä en koskaan pääse mihinkään! Tietty ne saa
kiinni snapcchatilla, mutta ne vaan leuhkii laskettelullaan.
Laitan Millalle mehua ja itselleni kaadan kahvit. Istumme pöydän ääreen. Millan katse on tiukasti kiinni kännykän
näytöllä. Yritän saada hänen huomionsa:
- Lappiinko ne lähtivät?
- No joo ja Italiaan toiset. Ne olivat varanneet matkan
ajat sitten.
Milla haukkasi palan mustikkapiirakkaa ja jatkoi juttuaan kavereiden menoista. Yritin saada Millan ajatukset pois
matkustamisesta ja kysin:
- Mitäs se kirjainyhdistelmä nyt laulaa, se VG vai mikä
se on?
- Kuule, se on JVG, sinä puhut aina Vgeestä! Se on aivan
ihana, kaikki meidän luokkalaiset kuuntelee sitä, tai ainakin
melkein kaikki.
- Minä en saa mitään selvää tästä nykymusiikista. Kun
olin nuori, laulettiin oikeita lauluja. Niinkuin vaikka ”Aavan
meren tuolla puolen”.
- Hei kuule, siitä on vaikka kuinka kauan, kun sinä olit ysillä!
- Siihen aikaan ei ollut ysiä, oli vain keskikoulu ja rippikoulu. Eikä niihin kukaan kuljettanut, itse piti mennä pyörällä tai kävellen.
- No se oli muinaisaikaa.
- Niin oli, silloin oli vain televisio joillakin eikä mitään
muuta. Ei ollut näsättiä.
Oikeastaan tiedän, että sanoin sen väärin, mutta en tiedä
oikeaa muotoa.
- Snapchattia! Milla tuskin pystyy pidättämään nauruaan.
- Niin sitä justiin ei ollut, kirjoitettiin toistemme kiiltokuvavihkoon muistoja. Minulla on niitä muistissa vieläkin.
- Sen on pitänyt olla semi ikävää aikaa. Ei varmana ollut
kuntosaleja eikä keilapaikkoja.
- Ei ollut, mutta ei se tylsää ollut. Näin keväisin mentiin
mäenlaskuun tai hiihtoretkelle ja oltiin koko päivä.
- Pelasitteko sulkapalloa?
- Sitä pelattiin ruohokentällä kesäiltaisin, joskus ihan
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myöhään.
Milla alkaa puhua vuolaasti kuntosalin eduista ulkoilmaan verrattuna ja minä voin vain kuunnella, miten erilaista
nykyisin on nuorten elämä. Tiedän toki, mitä vaaroja nuorille on nykyään tarjolla, mutta en viitsi alkaa saarnata, Milla
ei tykkää, koska hänen veljensä vaeltelee missä sattuu, on
lintsannut koulusta koko vuoden. Kuin aavistaen ajatukseni
Milla sanoo:
- Tiedätkö, mitä Janille kuuluu?
- Mistäs minä, toivottavasti hyvää.
- Niin kuuluukin, Jani on tenttinyt ysiluokan ja menee
lukioon. Ajattele, kaksi vuotta vanhempi kuin minä. Nykyään se vaan kuuntelee Antti Tuiskua ja lukee.
Juttelemme vielä siitä, miten hyvä on käydä kouluja, jos
tykkää sellaisesta ammatista, johon pitää käydä lukio ja vielä
enemmän. Kysyn Millalta, mitä ammattia hän on ajatellut
tulevaisuudessa.
- Kyllä minä menen lukioon, jos pääsen. Kun en minä
tiedä, mitä aikoisin. Siinä olisi monta vuotta aikaa miettiä.
- Tottakai, se on niin hyvä, että nyt voi opiskella. Kun
minä olin nuori, ei opiskelu ollut itsestään selvää. Piti olla
paljon rahaa, eikä kaikilla ollut.
- Mitäs ne etevät teki?
- Ne meni mikä minnekin. Töihin kauppaan tai kotiapulaiseksi tai jotain.
- Sinä olet kyllä aika vanha!
- Niinhän minä olen, vastaan ja alan nauraa noin suorasukaiselle päättelylle. Milla sanoo, että ei hän tarkoittanut
mitään pahaa ja vastaan, että mitä pahaa siinä on.
Sitten hän ottaa kännykkänsä esiin ja sanoo:
- Kato, mun kaveri latas just tuon videon.
Sitä ennen hän näpyttelee uskomattoman nopeasti jotain
kaverilleen, tuijottaa kännykkää ja hymyilee.
Tunnen olevani ulkopuolinen. Juuri tuo yksin hymyilevä
nuori, joka tuijottaa kännykkäänsä, tuntuu minusta etäiseltä
ja vieraalta.
Katson hänen kännykkänsä näytöltä kuvaa korkeasta mäestä ja nuoresta, joka on pukunsa suojassa laskemassa mäkeä.
En oikein tiedä, pitäisikö olla iloinen tästä kehityksestä,
jossa ollaan tekemisissä kuvaruutujen välityksellä. Surullinen olen, että Millakaan ei voi haaveilla yksin pitkiä haaveitaan ja elää rauhallisempaa elämää. Kännykkä piippailee tämän tästä ja siihen on vastattava, jos aikoo porukassa pysyä.
Mutta meidän vanhempien aika on ollutta ja mennyttä,
meidänkin on opeteltava Instat ja Fb:t, muuten emme pian
saa kontaktia toisiin ihmisiin. Kun Milla on lähtenyt, mietin pitkään, että oikeastaan viestit ja muut nykyajan kontaktikeinot ovat ihan hyvä juttu. Antaa se meille jonkinlaista
seuraa, siihen on mukaan mentävä.
Illalla jatkan Fb:n selailua ja liityn uusiin ryhmiin. Parasta pysyä ajan hermolla!
Kaisumummu

www.raahenpsyyke.fi

NUORISOTYÖNTEKIJÄT NUOREN RINNALLA KULKIJOINA

Kuva: Virpi Suomela

Nuorten mielenterveyden haasteet ja etenkin syrjäytyminen ovat olleet pinnalla yhteiskunnallisessa keskustelussa
jo vuosia. Nuorisotyöntekijät kohtaavat näiden haasteiden
kanssa painivia nuoria työssään päivittäin. Nuorisotyöntekijät kohtaavat nuoria heidän omissa toimintaympyröissään
ja työtä tehdään varsinkin tällä hetkellä paljon verkossa. Me
olemme saatavilla nuorta varten siellä missä nuori on ja
silloin kun nuori sitä tarvitsee. Nuorisotyön kantavina voimina ovat yhteisöllisyyteen tähtäävät työmuodot ja nuoren
kohtaaminen omana itsenään.
Nuoruuteen kuuluu oman identiteetin rakentaminen ja
kaverit ovat merkittävässä osassa itsensä löytämisessä. Porukan ulkopuolelle jääminen ja yksinäisyyden kokemukset
voivat vaikuttaa nuoren mielen hyvinvointiin ja itsetunnon
kehittymiseen. Varsinkin tällöin on tärkeää, että nuorella on
luotettavia ihmisiä saatavilla, jotka voivat olla läsnä nuoren
elämässä.
Nuoruuteen kuuluu myös oman jutun löytyminen. Omaa
polkuaan etsiessä on kokeiltava uutta ja testattava omia rajojaan. Vaikka nuori itsenäistyy, hän tarvitsee luotettavia
aikuisia tuekseen elämän mullistuksissa. On tärkeää, että
nuoren elämän peruspalikat ja arjen rytmi ovat kunnossa.
Näiden asioiden järjestelemiseen nuori voi erityisesti kaivata tukea.
Etsivä nuorisotyö ja nuorten työvalmennus ovat nuoren
rinnalla kulkijoita oman identiteetin rakentamisessa, itsenäistymisessä, mielekkään arjen rakentamisessa ja oman

jutun löytämisessä. Tavoitteena on, että nuori löytäisi omia
tulevaisuuden suunnitelmia tukevan väylän, jota pitkin lähteä etenemään. Asioita selvitellään yhdessä ja ohjaus pohjautuu nuoren antamiin tietoihin ja auttaa nuorta niissä asioissa, joihin nuori itse toivoo tukea.
Työssä korostuu yhdessä tekemisen meininki ja nuoria
kannustetaan kokeilemaan uusia juttuja ja haastamaan itseään. Arkeen pyritään löytämään mielekästä tekemistä
mm. kokeilemalla erilaisia aktiviteetteja, tutustumalla oppilaitoksissa ja tekemällä vierailuja yrityksiin. Toiminnan
lomassa nuori tutustuu omiin vahvuuksiinsa ja ryhmässä
toimiessa myös sosiaaliset taidot vahvistuvat. Nuorten kanssa harjoitellaan arjen taitoja, kuten ruuanlaittoa ja siivousta.
Nuori saa myös apua käytännön tasolla asioiden selvittelyyn
ja hoitamiseen, yhdessä voidaan asioida esimerkiksi Kelalla
tai sosiaalitoimessa.
Satelliitin etsivä nuorisotyö ja työvalmennus toimii Raahen, Siikajoen ja Pyhäjoen alueilla. Mikäli tiedät nuoren,
joka voisi hyötyä etsivän nuorisotyön tai työvalmentajan
palveluista tai koet itse toiminnan olevan sinua varten, olehan rohkeasti yhteydessä. Yhteystietomme löytyvät kuntien
nettisivuilta.
Siikajoen Satelliitin etsivä nuorisotyö ja nuorten työvalmennus toivottaa kaikille aurinkoista kevättä!
Virpi Paaso, työvalmentaja
Jenna Niemelä, etsivä nuorisotyöntekijä

Etsijä
Tahdoin nähdä elämän kauneuden,
sen ikiaikaisen.
En nähnyt sitä tähtösissä
en yön perhosissa,
etsin sitä meren hiekasta
etsin sitä kedon kukkasista,
en vaan voinut löytää
elämän kauneutta.
Silloin joku sanoi minulle:
elämän kauneus on ystävyydessä,

rakkaudessa,
se on jokaisessa elävässä olennossa.
Silloin silmäni aukenivat.
Katsoin ympärilleni;
näin elämän kauneuden
tähtösissä ja
yön perhosissa,
näin sen meren hiekassa,
näin sen jokaisessa elävässä olennossa.
Marko Ruokangas
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Lähettäjä:
RAAHEN PSYYKE RY
Rantakatu 58
92100 Raahe
www.raahenpsyyke.fi

Tonavan lautturi
Yksin proomussaan istuu
Mies harmaaviiksinen
Hän vanhoja muistelee
Nuoruutta, kauneutta sen
Kerran maistaa hän sai
Loistoa Schönbrunnin
Mutta onni kestänyt ei
Mik’ alkoi valssilla Liebesliederin
Silloin Wienin kevät helli heitä
Ja Marien ääni korvia Oscarin
Ja haaveet laukkas pilvien teitä
Noina iltoina Café Ritterin
Mutta Marien ylpeä isä
Ei nuorta onnea hyväksynyt
Ja niin tyttö Wienistä lähti
Kaipaamaan jäi sydän Oscarin
Jostain kaukaa musiikki kaartuu
Se muistot saa liikkeelle
Ja haikean melodian
Mies viheltää aaltoihin
-Altti-

