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ROHKEASTI KOHTI UUSIA HAASTEITA

Risto Heinoselle Psyyken puheenjohtajuus
Raahen Psyyken syksyn vuosikokous valitsi Risto Heinosen
järjestön uudeksi puheenjohtajaksi alkavalle kaudelle. Heinonen ottaa pestin vastaan positiivisella mielellä, uteliaanakin.
– Koronapandemia tulee varmasti tuomaan suuria haasteita toiminnalle. Raahen Psyyke on kuitenkin pystynyt
sangen hyvin sopeutumaan tähän aikaan ja koronakriisiin,
painottaa Heinonen.
– Yhdistyksen työntekijät ovat loistavia tyyppejä. Ja tietysti ilman mukavaa jäsenistöä, joka on mahdollistanut toiminnan, meillä ei olisi mitään, hän toteaa.
Risto Heinonen (55) on tavallaan avojalkaisia raahelaisia,
koska Vihanti on nykyisin osa Raahea:
- Muutin kaksivuotiaana Vihannista Raaheen, kertoo
Risto, joka on ammatiltaan asentaja. Hän toimii nykyään
myös Raahen kaupungin luottamustehtävissä. Mies itse
voimaantuu liikunnan parissa. Hän viihtyy metsäretkillä ja
myös pyöräilee paljon. Lisäksi mielenkiinnon kohteena ovat
autot. Tätä nykyä remontoitavana on kaksi Opelia, toinen
on vuodelta -89, toinen on vuosimallia -99.

KOTI JA YSTÄVÄT
Psyyken pariin Risto kertoo ryhtyneensä tavallaan sattumalta.
– Erään kurssin tiimoilta soitti Mertsi Psyykeltä minulle
kertoen, että voisin käydä järjestöllä katselemassa ja tutustumassa vapaaehtoisuuteen. Olen nyt ollut pian viisi vuotta
järjestössä ja tänä aikana saanut nähdä, että Psyyken henki
on aina ollut hyvä, tapahtuipa sitten mitä tahansa. Järjestö
on monelle sekä ystävä että koti, summaa Heinonen.
– Toimintaympäristössä tulee olemaan varmasti suuriakin muutoksia, mutta aivan varmasti yhdistys selviytyy
muuttuneissakin olosuhteissa, hän jatkaa.
– Psyyke on yli kolmenkymmenen toimintavuotensa
aikana pystynyt todistamaan tämän toiminnan tarpeellisuuden ja merkityksen raahelaisille, Risto painottaa. Tässä
yhteydessä Heinonen lähettää kiitokset Raahen Seudun
Hyvinvointikuntayhtymälle hyvästä yhteistyöstä ja toivoo,
että se edelleen jatkuu hedelmällisenä.
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MIELENTERVEYS ON KAIKILLE
YHTEISTÄ
Risto Heinonen haluaa muistuttaa, että
jokaisella ihmisellä on kaiken muun ohella
myös mielenterveys. Kun kysytään asenteista mielenterveyden häiriöitä ja mtkuntoutujia kohtaan, toteaa Heinonen:
- On ollut hienoa olla mukana nämä
vuodet. Älkää jääkö pelkästään miettimään, vaan tulkaa katsomaan, mitä järjestö
pitää sisällään. Toiminta on todella monipuolista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä,
etteikö uusia toimintatapoja voitaisi kehittää, visioi tuore puheenjohtaja. Riston
motto onkin: ”Ihminen ei ole vain se, mitä
hänellä on, vaan sitä, mitä hän tekee”.
Mieleenpainuvampina muistoina järjestön parissa hänellä on esiintymiset Psyyken
kitararyhmän jäsenenä. Raahen Rantajatseilla ryhmä on esiintynyt kahtena kesänä.
– On mahtavaa kun porukka uskalsi lähetä esiintymään, hän iloitsee. Myös Raahen Psyyken 30-vuotisjuhlat 2016 talvella
on jäänyt elävästi mieleen.
– Esitimme sekä musiikkia että teatteria, se oli semmoinen poikkitaiteellinen kulttuuripläjäys, Heinonen kiteyttää.

Psyyke on monelle kuntoutujalle sekä ystävä että toinen koti,
tietää Risto Heinonen.

SULKAPALLONRYHMÄN
TIIMOILTA
Perustin sulkapalloryhmän Raahen Psyykelle v. 2011. Muistelen, että ryhmä kokoontui kerran viikossa torstaisin yhdellä kentällä vakiovuoroin. Siihen aikaan pelattiin sulkkista
vanhoilla säännöillä siten, että jokaisesta voitetusta syötöstä
tuli piste itselle ja jos toinen voittaa pallon, vaihtui syöttövuoro.
Vedin ryhmää noin puoli vuotta, sen jälkeen remmiin
asuit Paldaniuksen Jari. Hän veti ryhmää jonkin aikaa ja toi
ryhmään uudet säännöt siten, että joka pallosta tulee pisteet
jommallekummalle.
Vetäjät ovat vaihdelleet sen jälkeen, Lassilan Seppo veti
ryhmää noin kolme vuotta. Peliä pelataan nyt neljän pelinä ja kävijöitä on 3-6. Tarvittaessa voi ottaa toisen kentän
käyttöön.
Tervetuloa uusille osallistujille ryhmään mahdollisen koronatauon jälkeen!

Järjestöaktiivi Janne Tuomikoski.
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Teksti: Eila Nikula, kuva: Sirkka Kerttula

KOKEMUSASIANTUNTIJUUDESTA
Marjo kertoo, että kokemusasiantuntijuudesta on puhuttu Psyykellä jo viisi vuotta. Hankkeen eteneminen on
tyssännyt esimerkiksi koulutusmallien monenlaisuuteen.
Merja lisää, että nyt tilanne on aktivoitunut, kun PohjoisPohjanmaalla on meneillään Vaikuttavaa kokemustoimintaa – hanke. Hankkeessa on mukana Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri ja Kuntayhtymä Kallio.
Kokemusasiantuntijuus ja kokemustoimijuus poikkeat
toisistaan kohderyhmän osalta. Kokemusasiantuntija puhuu vertaisille. Kokemustoimija puolestaan ammattilaisille ja opiskelijoille. He tekevät itsestään lyhyet videot, jotka
kootaan pankkiin, josta sairaanhoitopiiri voi tilata puhujan
tietystä aiheesta. Pankilla on oma hoitaja, sinne ei pääse
muut katsomaan tietoja.

Suuntauksena on nyt, että järjestöt kouluttavat itse kokemustoimijansa. Marjo ja Merja ovat mukana Raudaskylän
Opistolla järjestettävässä viisipäiväisessä koulutuksessa voidakseen suunnitella Raaheen oman koulutuksen tulevalle
keväälle. Raahen koulutuksesta tulee pidempi ja esiintymiseen ja jännittämisen käsittelyyn varataan enemmän aikaa.
Psyykeltä on mukana myös neljä jäsentä Raudaskylän koulutuksessa kurssilaisena. Sain haastatella heistä kolmea ja
kysellä seuraavia asioita:
1. Miltä koulutus on tuntunut, mitä olet siitä saanut?
2. Mistä sairauksista ja ongelmista sinulla on kokemusta?
3. Millaista apua olet saanut?
4. Mitä odotat kokemusasiantuntijuudelta?

Samu

Jukka

1. Saimme hyvän materiaalipaketin siitä, mitä kokemustoimijat tekevät. Myös esiintymiseen ja jännittämiseen on
ohjeita. Saimme aineiston myös kotiin sähköpostiin.
2. Minulle kehittyi jo yhdeksänvuotiaana peliaddiktio. En
sopeutunut kouluun ja aloin hoitaa siitä johtuvaa ahdistusta pelaamalla. Olin vilkas ja mieli ailahteli. Vain urheilussa koin olevani hyvä. Myöhemmin minulla on todettu
ADHD. 15-vuotiaana tuli kuvaan alkoholi ja se upposi
minuun heti, nosti mielen ylös. Päihteiden kanssa kävin
pohjalla. Niistä olen nyt ollut erossa seitsemän vuotta.
Pelaamisen kanssa on vielä tekemistä. Mielen tasolla molemmat ongelmat ovat haastavia, muuttavat persoonaa.
Kun 11-12 tuntia pelikonetta hakattuaan toteaa hävinneensä pienet tulonsa, tuntee olevansa huono ihminen.
Addikti ei pysty ajattelemaan, vaan tunne menee edellä.
Tunne on yhtä vahva, kuin ihminen kuvittelisi menevänsä lisääntymään.
3. Olen etsinyt itse apua netistä kaivaen sieltä selviytymistarinoita ja työstänyt paljon asioita itse ajattelemalla. Tärkeä kasvattaja minulle on Raahessa viisi vuotta toiminut
Voimala. Se tarjoaa muunmuassa työtoimintaa päihde- ja
mielenterveysongelmaisille. On paikka, missä olla. Sieltä
olen saanut elämääni rytmiä. Yhden ohjaajan koira on
ollut Voimalassa vuosia mukana, mukava terapeutti sekin. Voimalasta olen löytänyt myös rauhaa, teemme siellä
mindfullnes-harjoituksia. Ja liikuntaa kuuluu ohjelmaan.
Peliongelman tiimoilta olen käynyt Kalajoella kurssilla
pari vuotta sitten. Myös Raahessa on aiemmin ollut jotain kokoontumisia. Ja netistä löytyy niitä selviytymistarinoita.
4. Jos saisi kuulijoita ymmärtämään, mitä on arki ja toipuminen tällaisten ongelmien kanssa. Olen tarvinnut etäisyydenottoa ongelmiini ennen tätä kurssia. Heti raitistumisen jälkeen se ei olisi ollut mahdollista.
4

1. Siihen omaan tarinaan muille kurssilaisille mahtuu vaan
puolet asioista. Itselle on ollut apua siitä, että on päässyt
puhumaan asioista, joista ei yleensä puhuta. Niistä kipupisteistä, jotka vaikuttavat matkantekoon. Miten oma
sairastuminen ja toipuminen, elämä on soljunut.
2. Mulla on taustalla isän alkoholiongelma ja häpeä siitä.
Äitini ja veljeni kuolivat tulipalossa. Oma viinan käyttö alkoi olla pääosassa alle 30-vuotiaana. Vuonna 1986
meni selkä palasiksi ja sitä myötä meni hermot. Tuli
useampi kierros Oulunsuussa käytyä. Kaksisuuntainen
mielialahäiriö todettiin. Minulla on ollut aivoinfarkti ja
sen seurauksena jäi epilepsia. Uniapnea ja nivelrikko ovat
tuttuja.
3. Osa kivuista parani rukouksella, osa leikkaamalla. Koin,
että elämässä tuli helpompi vaihe, ylhäältä annettiin.
Vuodesta 1979 Jeesus on ollut elämässäni, välillä kauempana ja välillä lähempänä. Päivittäinen neuvonpito
ylöspäin on tärkeää. Hyvä toimiva ihmissuhde on tärkeä. Tapasin vaimoni Tuulan 16 vuotta sitten. Elämä on
kiikkulautaa sairauksieni kanssa. Pakotan itseni liikkeelle
Jäsentuvalle, uimahalliin, kirjastoon ja Majakkaan.
4. Ammattilaisille ja opiskelijoille kertominen on toimiva
juttu.

www.raahenpsyyke.fi

Kuvassa: Jukka, Samu ja Mona.

Mona

Tuula

1. Olen haaveillut tästä pitkään. Vuosi sitten ei ollut vielä
oikea aika. Koulutus on tukenut itseen tutustumista. Vartin mittaisen oman tarinan kertominen koko 11 hengen
kurssiporukalle oli tärkeä juttu.
2. 17-vuotiaasta lähtien elin normiperhearkea, johon kuului
opiskelua ja työtä. Kuopusta odottaessani lapsuuden hyväksikäyttötraumat palasivat mieleen. Sairastuin syvään
masennukseen ja dissosiaatioon. Viimeisimpänä on tullut mukaan syömishäiriö.
3. Neuvolasta minut ohjattiin unettomuuden takia Perheneuvolaan psykologille, joka piteli minua kasassa. Käväisin töissä. Sitten seurasi osastokierre. Masennukseen sain
magneettihoitoja ja sähköhoitoja. Nyt saan minulle sopivaa traumaterapiaa. Olen viiden lapsen äiti. Meitä auttavat myös perhetyö, lapsiperheen kotipalvelu ja kahdella
lapsella on tukiperhe.
4. Toivon voivani auttaa jotakuta toista. Olen suunnitellut sitä kahden minuutin esittelyvideota, joka meidän
on tehtävä viimeiseen koulutuspäivään. Tiedän mitä on
elää dissosiaation ja traumaperäisen stressihäiriön kanssa
vaikeasti masentuneena perheenäitinä. Kuinka palapeli
valmistetaan palikoina äitiys, perhe-elämä, osastohoidot
ja toimintakyvyttömyys.

1. Koulutus on ollut mielenkiintoinen, Olen saanut paljon
tietoa erilaisista sairauksista ja niistä selviämisestä. Sen
lisäksi hyvää tietoa erilaisista järjestöistä, sillä niistä saatava tieto on arvokas apu arkeen.
2. Erilaisia kiputiloja, rankavaivoja ja uupumista. Arjessa
olen monenlaisten ihmisten kanssa ja lähimmäisenä on
kokemusta ja näkemystä monista sairauksista.
3. Usko on tärkein apuni. Sillä se on antanut ymmärrystä
erilaisiin vaivoihin ja sairauksiin. Sekä toimii arjen voimavarana. Lääkäreiltä olen saanut vain vähän apua ja ohjeita arjesta selviytymiseen.
4. Kun saan kokemuksellani autettua joitakin, niin silloin
olen onnistunut. Suosittelen jo saadulla kokemuksella,
että useat lähtisivät mukaan. Jokainen tarina on apu jollekin.

Kaikki neljä haastateltavaa toteavat yhdestä suusta, että on
tärkeää lähteä ja päästä sieltä kotoa ulos. Kotiin ei kannata
jumittua. Haastateltavat tekevät edelleen töitä toipumisensa
ja päivittäisen jaksamisensa eteen. Ilo ja rohkeus ottaa uutta
haastetta vastaan välittyy heistä voimakkaasti.
Seuraavaksi muutama poiminta kokemustoimijan rooleista (lähde Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin päivitys 16.3.2020):

Kokemusedustajana hän voi toimia jäsenenä
työryhmässä tai kehittämispäivässä.
Kokemuspuhujana hän voi pitää opetustuokion
tai puheenvuoron.
Kokemusneuvojana hän voi toimia työntekijän
keskusteluparina tai yksikön kehittäjäkumppanina.
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Teksti: Jouko Kastelli

TASAVERTAISUUS KOROSTUI HUILIN KESÄPÄIVÄSSÄ
Aurinkoinen sää ja reipas ilmapiiri sävyttivät Kuntoutusyksikkö Kotirapun järjestämää yhdessäoloa sairaalan kesänviettopaikka Huilissa. Paitsi Kotirapun väkeä, mukana
menossa oli myös tulosyksikköjohtaja Jyrki Seppä sekä ylilääkäri Pirjo Katajisto Raahen mielenterveyskeskuksesta.
Tittelit karaisivat kyllä jo alkumetreillä; Huilin pihapiirissä
jaettiin tasavertaisuutta ja yhdessäolon iloa.
Pitkä koronajakso on lisännyt haasteita sekä julkisille
mielenterveyspalveluille että mielenterveysjärjestöille. Jyrki
Seppä näkee kuitenkin tilanteen mahdollisuutena:
- Nyt ovat näköpiirissä uudet kehityssuunnat ja mahdollisuudet. Virtuaalinen yhteydenpito on tänä aikana kehittynyt valtavasti tuoden mukanaan uudet ulottuvuudet. Tämä
kaikki on hyvin tärkeää unohtamatta kuitenkaan varsinaisia sosiaalisia kontakteja arjessa. Korona altistaa ongelmille
etenkin jo entuudestaan yksinäisiä kuntoutujia. Seppä painottaa toivon näköalaa kuitenkin myös tässä ajassa, valoisaa
omien voimavarojen tunnistamista sekä nauttimista hetkistä.
- Nautitaan ja liikutaan, Jyrki painottaa.

PIHAPELEJÄ JA HERKUTTELUA
Huilin ohjelmaan kuului niin pihapelit, sauna ja kuin herkullinen ruokakin. Raahen Katukeittiö Take Awaysta oli
tilattu kebabit ranskalaisilla ja salaateilla. Jättimäisistä ja
todella herkullisista annoksista jäi joillekin vielä viemistä
kotiinkin. Ja tietysti juotiin pullakahvit!
Pihapeleistä mainittakoon perinteinen mölkky sekä frisbeegolf. Touhuissa oli asenne kohdillaan ja myös hiljaisille
kesänpäivän viettäjille annettiin mahdollisuus nauttia upeasta merenrantamaisemasta kaikessa rauhassa.
Jyrki Seppä kiittää Kotirapun henkilökuntaa ja etenkin

Jyrki Seppä näkee mielenterveystyön tulevaisuuden valoisana
koronapandemiankin aikana.

kuntoutujia hyvästä yhdessäolon hetkestä.
- Oli mahtava nähdä teitä kaikkia täällä, Seppä iloitsee ja
samalla muistuttaa, että mielenterveystyössä ajatellaan aina
kunkin asiakkaan parasta, ohjaajiin voi luottaa.
- Lähimmäisenrakkauden tulee olla kaiken mielenterveystyön perusta, hän kiteyttää tuntojansa.

Elämä on ihmisen ilo
Aaltojen hiljainen loiske
ja siitä ilosta kasvoi puu.
rauha sydämessä,
Sen oksille kaikki
tähän jään.
asumaan mahtuu,
- Marko Ruokangas 2020 olit valkoinen tai musta
silti aina tykkään susta,
yhdessä samassa puussa asutaan
ja toisiamme rakastetaan.
- Marko Ruokangas 2020 6
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VIHANNIN KIRKKOJÄRVI, REINON KOTIMAISEMA
Reino Pyhäluoto, 66, asuu Vihannissa, aivan Kirkkojärven
tuntumassa. Hänen asunnostaan on komea maisema järvelle ja miehen tuttu lenkkipolku polveilee järven rantaa.
– Olen kiertänyt Kirkkojärven 47 kertaa ympäri nyt kolmen kuukauden aikana hän myhäilee. Järvellä tulee myös
kalastettua, niin ongella, katiskalla kuin virvelilläkin. Ja kalaa tulee, eräänä kesänä Reino sai 11 haukea saman illan aikana. Kuluneen kesän saalista mainittakoon 4,7 kg:n hauki.
Pyhäluoto on ammatiltaan laitosasentaja. Elämä kuljetti miestä vuosikymmeneksi pois Vihannista, mutta v. 1988
hän palasi kotikonnuilleen Vihantiin. Elämä soljuu rauhallisissa merkeissä kotipitäjän keskustassa, pyöräillen tulee
käytyä mm. kaupassa, vanhustentalolla, hautausmaallakin.
Ja kylän raitilla tulee puhuteltua ystävät ja kylänmiehet.
Tyyneys ja tyytyväinen mieli heijastuvat Reinosta hänen
puhellessaan elämästään Vihannissa. Liikunta pitää miehen
kunnossa ja Reinolla on myös vankka urheilutausta. Erityisesti hiihto viehättää. Palkintokaapissa on 38 palkintoa,
hiihdosta ja ammunnasta. Pääpalkintoja on 18. Kesälajeista
mainittakoon kuula, korkeus ja miesten keihäs.
Talvilajeihin mahtuu myös mm. viestihiihto ja eränkävijän ampumahiihto. Jälkimmäisessä meni kahdeksasta taulusta kaikki rikki. Metsästys kuului kuvioihin 60-luvulla,
saaliiksi tuli jäniksiä, metsäkanalintuja ja myös sorsia.
– Olen jo poikasesta saakka tykännyt lähteä luontoon.
Kun lähden kulkemaan metsissä, tulee aina tosi hyvä mieli,
hän summaa luontosuhdettaan.
Reino käy ahkerasti myös Raahen Psyyken järjestämissä
ryhmissä Kaverituvalla, Olotilassa ja myös kuntosalilla kotikylillään. Kilpailujen kirjo on laaja, ryhmien toiminnasta
tulee mieleen mm. biljardi, fisbeegolf, petangue, tikka ja
mölkky. Ja tietysti korttipeli kun kerran Vihannissa ollaan:
ryhmissä on tuppirinki koolla usein. Reino tuntee myös
Vihannin Tuppikerhon jäsenet, kerho on kunnostautunut
tupessa suomenmestaruustasolla.

Reinon suurin saaliskala viime kesänä painoi lähes viisi kiloa.
Vihannin Kirkkojärvi on käynyt miehelle tutuksi niin lenkkeillessä kuin kalastaessakin. Kuvassa Reino ja vähän pienempi
saaliskala loppusyksyllä.

Kädentaitoja on Reinolla karttunut myös koristelintujen vuolennassa, oppimestarina hänellä on toiminut Seppo
Lassila, joka on vetänyt Kaverituvalla kokoontuvia Psyyken
ryhmiä ja usean vuoden ajan.
Sepon kanssa on kuljettu myös pilkillä Kirkkojärvellä talvisin. Miehet muistelevat nauraen kerrallistakin pilkkireissua. Sepon ja Reinon avannot olivat aivan vieretysten, vain
muutama metri väliä. Ja syötit olivat niin ikään samanlaiset.
Reino veti ahventa jatkuvasti ja Sepon siima ei värähtänytkään. Siinä tuli todistettua se saamamiesten ja pyyntimiesten ero!

In memoriam
Raahen Psyyke ry:n hallituksen jäsen Kari Rankinen on kuollut 18.10.2020
pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana. Kari oli meidän kaikkien psyykeläisten mielestä ihana ja iloinen persoona. Karin huumorintaju oli hulvatonta.
Hän oli musiikillisesti lahjakas ja osallistui mm. kitararyhmän kanssa muutamiin esiintymisiin. Kari oli aktiivisesti mukana myös impro-ryhmässä ja
pääsi esiintymään useampiin eri tapahtumiin. Kari oli myös Vihannin ryhmässä toisena vetäjänä ja vapaaehtoisena lauantaiaukioloissa.
Olemme muistelleet Karia Jäsentuvalla ja kaikki tunsivat hänet ja muistavat hänestä erilaisia asioita. Otamme osaa omaisten suruun. Muisto jää
elämään.
Raahen Psyyke ry

7

n

Mieleine

Raahen Psyyke Ry

EPÄTASA-ARVOISUUDEN ÄÄRELLÄ
Tätä kirjoittaessani on YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen
vastainen päivä. Suomessa se nivoutuu asunnottomuusteeman alle. Köyhyys ja epätasa-arvo koskettaa meitä kaikkia,
mutta kaikki meistä ei sitä huomaa. Se piiloutuu seinien
sisälle tai seinättömyyteen. Ei ole sitä omaa ovea, jota aukaista, tai jos se on, niin jääkaapin oven aukaistaessa siellä
voi olla vain ne valot.
Me elämme hyvinvointiyhteiskunnassa, mutta välillä
kuitenkaan palvelut ja tuki eivät riitä kaikille. Meillä on liikaa syrjäytyneisyyttä ja sitä, että ihminen jää heitteille jonkun syyn vuoksi. Osalla se voi olla päihdeongelma, joillakin
mielenterveysongelma ja osan kohdalla häpeä hakea apua.
Sosiaalitoimen asiakkuuden leimaa pelätään ja hävetään.
Opiskelujeni aikana olen katsellut tätä asiaa monesta eri
näkökulmasta. Jos katsoo kansainvälisesti, niin meillä ei ole
hätää. Mutta kun tätä katsoo siitä näkökulmasta, että jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään, niin meillä on ongelma. Eilen Härkätorilla ”Oma koti hurjan kallis”-teemalla
ollut asunnottomien yön etkot toi edelleen karua tietoa siitä, että meillä on tyhjiä asuntoja ja silti asunnottomuutta.
Meillä on nuoria, joita ei tukitoimet tavoita. Ammattilaisilla on tahtotila tehdä töitä ja asioita heidän auttamisekseen,
mutta palvelujärjestelmästä puuttuu vielä paljon tarvittavia
tukitoimia tähän työhön.
Suomessa on edelleen 4 600 asunnotonta, joista 850 on
alle 25-vuotiata. Syrjäytyneitä nuoria alle 29-vuotiaita arvioidaan olevan 14 000-100 000. Luvun iso vaihtelu kertoo

siitä, ettei syrjäytymiselle ole vakiintunutta määritelmää.
Kuinka paljon syrjäytyneitä on yli 29-vuotiaissa? Huolena on myös se, että itsemurhakuolleisuus on jälleen nousussa. 1990 vuoden jälkeen itsemurhakuolleisuus kääntyi
laskuun, mutta alkoi nousta jälleen vuonna 2016. Nuorten
(15-24-vuotiaiden) kohdalla yli kolmannes kuolinsyistä on
itsemurha.
Köyhyyden ja syrjäytymisen yksi näkyvä muoto on nälkä.
Korona on tuonut tämän vielä näkyvämmäksi eikä vapaaehtoisjärjestöjen ruoka-apu ole enää riittävä. EU-ruokapaketit
loppuvat kesken ja silti Suomessa 400 miljoonaa kiloa syömäkelpoista ruokaa vuodessa menee hävikkiin, yksittäisen
kansalaisen kohdalla siis 23 kiloa vuodessa. Tässäkin yhtälössä on suuri ongelma, jonka äärelle pitäisi pysähtyä ja
kunnolla.
Hyvinvointiyhteiskunnan kannalta kaikki edelliset luvut
ovat huolestuttavia. Ne ovat myös äärettömän surullisia ja
väärin. Me ammattilaiset joka sektorilla olemme huolisamme ihmisten hyvinvoinnista ja siitä, miten saisimme tarjottua jokaiselle riittävästi apua ja tukea, jotta oikeus ihmisarvoiseen elämään toteutuisi.
Jos miettii asiaa ihmisenä, lähimmäisenä, miten voisimme auttaa heitä, jotka apua tarvitsevat? Millä keinoilla
voimme tarjota tukea lähimmäiselle, josta olemme huolissamme? Kehotan jokaista tätä lukevaa miettimään, että miten itse voisi auttaa edes yhtä ihmistä, jolla on nälkä, kylmä
tai paha olo?
Annika Keiski-Turunen
Sosionomiopiskelija ja sosiaalisen kuntoutuksen ohjaaja

Kuvat: Jari Tuovinen ja Seppo Lassila.
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Kaunista, herkkää ja tunteellista?
Jonain syyskuun alun päivänä puuhailen keittiössä. Käännyn
välillä katsomaan pihalle. Mitä näenkään: parikymmentä pikkulintua kylpemässä pihakatoksen kattokankaan lätäköissä. Pikainen siipien räpiköinti lätäkössä ja lentopyrähdyksessä sama
räpiköinti eli kuivaus. Ja sama uusiksi. Voi sitä riemua!
Pari päivää myöhemmin Sirkka soittaa minulle. Hän pyytää
kirjoittamaan jotain kaunista, herkkää ja tunteellista Mieleiseen, ehkä positiivisia uutisia? Tästä tehtävästä en kyllä selviä
pelkästään omin eväin, ajattelen. Ehkäpä lainaan jotain viisaammilta omien aatosteni lisäksi.
Syyskuussa on intoa aloittaa tai jatkaa liikuntaryhmässä.
Psyyken oma venyttelyryhmä ja uutena Raahelassa tiistaisin
alkanut järjestöjen liikuntaryhmä sopivat rauhallisesta liikunnasta pitävillle. Ei hyppyjä, hyvä homma. Varmaan tiedätkin
tämän: kumisaappaat ja sadetakit on muotia nykyään. Luonnon tarkkailua ja lenkkeilyä voi jatkaa syksylläkin, kaverin ja
kameran kanssa tai ilman.
Lokakuussa on mainiosti aikaa tehdä kevätsiivousta. On
kiva siivota ja järjestellä tavaroita, kun ulkona on ikävä keli. Voit
tehdä tuttuja käsitöitä tai opetella jonkun uuden taidon. Onko
sinulla hallussasi joku kädentaito tai muu taito, jonka voit opettaa toisille? Haluaisitko vaikka jakaa jonkun ruokareseptin?
Tuulessa ja sateessa tarpomisen jälkeen on mukava tulla sisälle lämpimään, juoda kuppi teetä ja käpertyä sohvalle. Laittaa
kynttilä tai tuikku palamaan ja vain katsella liekkiä. Ehkä listata
mielessään oman elämän hyviä asioita, tyytyväisyyden aiheita.
Hiihtämisestä innostuneet alkavat odottaa lunta viimeistään
marraskuussa. Kaivavat välineet esille. Jokohan pian pääsisi edes
pienelle lenkille? Marraskuussa kehtaa jo kuka vaan hankkia tai
askarrella joulukortteja. Miettiä, mitä kuvia lähettäisi kännyllä
tervehdyksiksi. Mihin ne koristeetkin viimeksi laitoin?
Joulu pelastaa meidät synkimmältä keskitalvelta. Monia se
myös ahdistaa. Jos tuntuu yksinäiseltä tai ajatukset vain kiertää

Marraskuu
Tule tule marraskuu
usuta ulos sateeseen
tuiskuun tuuleen tarpomaan
Tule tule marraskuu
villaan kietoudu
tule takkatulen luo istumaan
Tule tule marraskuu
tulvi tunteita
takan lämpöä suukkosuu
Tule tule Marraskuu
tuiskutuulessa tarpoessa
turhat huolet unohtuu
-Eila Nikula-

Teksti: Eila Nikula

samaa rataa, soita ystävälle tai Psyyken työntekijöille. Näin voit
tietysti tehdä missä kuussa vaan. Jouluna useat myös herkistyvät tunteikkaiden muistojen äärelle.
Seuraavaksi lainaan ajatuksia, joita olen kirjoittanut ylös
Tuomo Matalan läksiäissaarnasta (26.8.2018). Voit antaa aikaa,
työtä, kädentaitoja ja voit antaa anteeksi. Voit myös antaa rukouksesi ja myötätuntosi tai rakkautesi. Ei kuitenkaan hampaat
irvessä. Vain se, joka tuntee olonsa turvalliseksi voi antaa. On
oltava jotain annettavaa.
Elokuussa kuuntelin areenasta radio-ohjelmaa Journalisti
Johanna, joka oli äänitetty 6.8.2020. Johanna Korhonen sanoo,
että jos ajattelemme elämän olevan kilpailua niukkuudesta, se
on sitä. Hän kannustaa ajattelemaan, että elämme runsaiden
mahdollisuuksien keskellä. Johanna listaa asioita, jotka lisääntyvät jaettaessa:
tieto			uteliaisuus
luovuus		 ilo
osaaminen		
tyytyväisyys
luottamus		 sivistys
kunnioitus		
kauneus
rohkeus		 ystävällisyys
myötätunto		
rakkaus
Tätä kirjoittaessani ajattelen, että en kyllä halua lisätä suorituspaineita. Useinhan me mielenterveyskuntoutujat olemme
turhankin ankaria itsellemme. Sisäinen puhe nalkuttaa ja arvostelee. Se on tuttu juttu muillekin ihmisille. Myönteiseen voi
kuitenkin pyrkiä myös sisäisessä puheessa. Kaikkihan me kompastelemme ja itselleenkin on hyvä oppia antamaan anteeksi.
Eräs raahelainen teki kesällä kokeen. Hän päätti tietoisesti
pysäyttää vihaisten ajatusten pyörittämisen viimeistään kahden päivän kuluttua niiden alkamisesta. Ihme tapahtui: hän
oli, vapautui katsomaan, kuulemaan ja kokemaan kesää. Kesä
oli poikkeuksellisen kaunis ja lämmin. Meillä kaikilla on jotain
mukavaa muisteltavaa kesältä. Monille jo tammikuu tuo myös
ensimmäiset toiveikkaat ajatukset seuraavasta kesästä.
Jollakin voi olla niin paljon töitä, ettei ehdi ahdistua. Joskus
taas itsensä tsemppaaminen pieniinkin töihin on hassun työlästä. Päivän bingo voi olla näinkin arkinen: Jjppii, sain vessan
siivottua tänään!
Tai päivän päätyö tehty: ruoka laitettu, syöty ja tiskattu.
Meidän kaikkien jatkuva toiveemme on tepsivä rokote koronaan. Sitä odotellessa on hyvä pitää yllä käsihygieniaa, turvavälejä ja välttää sairaana asioimista. Koronavilkku kännykässä helpottaa ainakin omaa oloani. Koronatesteihin kannattaa
myös hakeutua matalalla kynnyksellä. Olemme nähneet, että
näiden toimien avulla on pystytty estämään taudin leviämistä,
samoin jäljittämällä ja karanteeneilla.
Uskon, että tämä kriisi on opettanut meitä kyselemään
enemmän toistemme vointia. Samoin tsemppaamaan toisiamme. Voimia kaikille meille ja erityisesti heille, joiden työtä kriisi
lisää.
Huomataan ja etsitään joka päivä ilon pilkahduksia!
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Raahen Psyyke Ry

Minun Psyykeni
Minulla ja Psyykellä on ollut pitkä, joskin hitaasti kehittyvä
suhde.
Palasin pohjoiseen kymmenisen vuotta sitten, luodakseni
elämäni uudelleen alusta alkaen. Minulle suositeltiin Psyykeä ja jotenkin rohkenin sen katsastaa.
Ensimmäiseksi menin naisten kuntosalivuorolle Raahelaan. Kuntosalilla käyminen oli tuttua jossain määrin, ja
Psyyken naisten ryhmä oli tarpeeksi turvallinen. Raahelassa
käyminen tuli tavaksi, ja remontin aikana välissä kävin uimahallin kuntosalilla Psyyken vuorolla.
Kävin myös silloin minun ja Psyyken alkutaipaleella musiikkiryhmässä, jossa kuunneltiin musiikkia siihen aikaan
vielä ihan cd-levyiltä. Sinne sai viedä omia levyjä. Joskus pidettiin levyraateja. Jotkut innostuivat tanssimaankin. Minä
en kehdannut. Tykkäsin istua silloisella Palokunnankadun
jäsentuvalla tietokoneen ääressä. Musiikkiryhmässä tuli varmaan parisen vuotta käytyä.
Ensimmäinen retkeni Psyyken kanssa oli lammastilalle
Palonkylään. Siellä oli ihana käydä; en ollut käynyt vuosiin maatilalla. Olin asunut kiireisessä Helsingissä pitkään.
Lammastilalta jäi mieleen etenkin pikkuinen Pirpanalammas. Sieltä on kuvia muistona. Pidimme jonkin aikaa
Pirpana-lampaalle jopa faniryhmää Facebookissa.
Kun menin puutarhalle kuntouttavaan työtoimintaan,
jäi Psyyke hieman taka-alalle. Jatkoin kuntosalilla käymistä
kyllä ja olin mukana joillakin retkillä. Mieleen tulee kevätretki Limingan luontokeskukseen ja lintutorneille.
Jouluruokailuissa tuli myös käytyä seurakuntatalolla, siellä näki psyykeläisiä ja oli mukava tunnelma ja hyvää ruokaa.
Neljän puutarhavuoden jälkeen jäin hieman tyhjän päälle. En uskaltanut hakeutua mukaan Psyyken toimintaan
sillä ajattelin että niillä on siellä omat kuviot ja olisin vain
ulkopuolinen. Kuntosalilla kävin, mutta yhä enemmän itsenäisesti.
Kun mielenterveystoimiston järjestämä venyttelyryhmä
loppui, uskaltauduin Psyyken venyttelyryhmään Raahelaan,
joka oli paikkana tuttu. Sitä kautta alkoi ajatus kasvaa siitä,
että miksei minullakin voisi olla paikkani Psyyken toiminnassa.
Hevostilaretkellä olin mukana syksyllä 2019. Siitä sain
hyvän ja voimauttavan kokemuksen sekä uudenlaisen yhteyden hevosiin.
Lokakuussa aloitin 2019 työtoiminnan kirjastolla, eikä
minulla ollut taas oikein energiaa ylimääräisiin harrastuksiin. Mutta sitten tuli korona. Jouduin jäämään kotiin, työtoiminta keskeytettiin. Silloin piti keksiä jotain, kun alkoi

seinät kaatua päälle.
Otin yhteyttä Psyyken työntekijöihin, keskustelin heidän
kanssaan netissä ja puhelimessa. Löysin Psyyken suljetun
porinapiirin Facebookista. Siellä uskaltauduin kirjoittelemaan jotain, nörtti kun olen ja enemmän kirjoittaja kuin
puhuja.
Sitten saivat minut puhuttua ympäri Zoom-etätupaan
ja sosiaalisten tilanteiden jännittäjien ryhmään. Mikään ei
ollut minulle niin pelottavaa kuin videopuhelut, etenkin
ryhmässä ja tuntemattomien kanssa. Mutta jotenkin lähdin
siihen, koska olin koronan takia vähän yksinäinen. Hyvä
että lähdin.
Tuli kesä ja korona lieveni, rajoituksia purettiin. Psyykeläiset saivat kokoontua kauppakoulun puistossa. Ryhmät
siirtyivät enimmäkseen sinne. Jännittäjien ryhmäkin jännitti paljon vähemmän, kun nähtiin livenä ja ulkona. Etätuvat
jatkuivat myös Zoomissa.
Uskaltauduin mukaan myös naistenryhmään. Tehtiin
kävely- ja pyöräilyretkiä, käytiin Ruiskuhuoneella jäätelöllä sekä katsomassa taidenäyttelyitä. En ollut aikaisemmin
uskaltanut naistenryhmään mukaan, vaikka sitä oli minulle suositeltu. Eikä sekään ollut ollenkaan pelottava ryhmä
loppujen lopuksi. Kuitenkin osa porukasta oli jo ennestään
tuttujakin.
Venytttelyryhmä alkoi myös kesällä puistossa, ja sitten
siirryttiin Pitkänkarin koululle syksyn tullessa.
Hevostilareissuillakin tuli taas käytyä, tekemässä lähempää tuttavuutta hevosiin ja poneihin. Sekä jännittäjien
ryhmän kanssa kävimme Escurialissa katsomassa muitakin
eläimiä.
Myös Iso-Kraaselin retkellä olin mukana alkusyksystä.
Se oli todella kiva luontoretki.
Jäsentupa aukesi syksyn korvilla ja ryhmät siirtyivät
ihanasta kauppakoulun puistosta opiskelijoiden tieltä takaisin Jäsentuvalle. Sekin alkoi pikkuhiljaa tuntua minulle
kotoisammalta paikalta. Olin pitkään käynyt siellä lähinnä
hierojalla, nyt käyn muissakin merkeissä enemmän.
Etätuvasta muodostui Elämäni biisi -tyyppinen musiikkiryhmä, josta nautin todella paljon. Kuuntelemme musiikkia aina kulloisenkin teeman mukaan, vaikka 70-luku tai
elokuvamusiikki, ja arvailemme, kenen biisi on mikäkin.
Vaikka palasin jo kesäkuussa takaisin työtoimintaan kirjastolle, olen käynyt ryhmissä oman fiilikseni ja jaksamiseni mukaan. Voin myös sanoa saaneeni monia uusia ystäviä
Psyyken toiminnasta.
Uskon että minun ja Psyyken tarina jatkuu vielä pitkään.
Virpi
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Katson kauhuissani television ylimääräisiä uutisia.
Suomeen on levinnyt piikikäs, punainen virus, joka
tarttuu kurkkuun ja tappaa.
Kauhistus! Haastateltavat ihmiset lupaavat pysyä
kotona ja olla liikkumatta minnekään.
Pakoon!
Minun on lähdettävä nopeasti pakoon punaisia,
piikkisiä viruspalloja. Ne eivät saa minua kiinni, kun
lähden autolla ja ajan pohjoisen mökilleni.
Paiskon tavarani laukkuun, juoksen etsimään puhtaita vaatteita ja yhä näen televisiossa vakavan valtiojohdon, joka kertoo tulevasta ihmisten joukkokuolemasta.
Ajan niin lujaa kuin pääsen.
On talvi ja lumi pöllyää. Katselen välillä, näkyykö
ilmassa pieniä, piikkisiä viruspalleroita. Kun olen sadan kilometrin päässä Tampereesta pohjoiseen, pysähdyn ja laitan viestin kotiväelle. Kerron, että olen lähtenyt pakoon niitä viruspalleroita eikä minusta kuuluisi
vähään aikaan mitään.
Pian olen turvassa. Parisataa kilometriä itään vielä
ja siellä odottaa mökki, joka ei kyllä ole talviasuttava,
mutta sähköpatteri saa nyt riittää. Ja aurinkohan jo
lämmittää päivisin.
Tankkaan bensaa niin paljon kuin tankkiin mahtuu.
Ajaisin tuolla kaikki kauppareissut. Olo alkaa jo helpottaa. Sinne jäivät virukset, minä menen luontoon!
Myöhään illalla olen perillä.
Miten tähdet loistavatkaan! En ole ennen käynyt
täällä talvisin. Kaikki on jäässä. Laitan sähköt päälle ja patterin täysille. Sytytän tulet saunaankin, tulee
lämmintä.
Päätän tehdä pienen kävelyretken sillä aikaa, kun
mökki lämpenee. Kaukaa kylältä näkyy valoja. Järvi on
jäässä. Vähän matkan päästä kuuluu sihahdus ja jänis
juoksee edeltäni metsään. Ilma on puhdas ja raikas
hengittää kaupungin savujen jälkeen.
Oikeastaan huomaan että säikähdin turhaan. Olen
vasta vähän yli kahdenkymmenen ja televisiossa sanottiin, että vanhukset ovat kaikkein heikoimmassa
asemassa. Heihin virus asettuu pahemmin, menee
keuhkoihin saakka. Toivottavasti äiti ja isä pysyvät
terveenä.
Pitäisikö kuitenkin laittaa saunanpiipun päälle
verkko, etteivät virukset lentäisi sisään? Jos ne tulevat tänne pienelle kylälle, tulevatko ne ensimmäisenä
mökkiini, mietin. Antaa olla, en sittenkään laita verkkoa, kyllä ne pysähtyvät nokiseen piippuun.

Kun palaan takaisin kävelyltäni, kevään vaaleus on
kadonnut ja on tullut pimeä. Laitan tulen pieneen takkaan, joka laitettiin viime kesänä. Se on vain ostotakka, mutta kyllä se vähän lämmittää.
Elämä mökissä alkaa rauhallisesti ja jatkuu yhtä
rauhallisena. En katso uutisia edes kännykästäni, televisiota täällä ei olekaan. Vesi on haettava läheisestä
järvestä, juomaveden otin onneksi mukaan. Mutta sekin alkaa maistua pahalta ensimmäisen viikon jälkeen.
Minun on pakko mennä kauppaan. Otan vesikanisterin ja pyydän kauppiaalta vettä, maksua vastaan
tietysti. Teen päivittäin hengitysharjoituksia. Kymmenen kertaa ilmaa sisään ulos, sisään ja ulos. Tietysti
varmistun ensin, ettei punaisia palloja näy missään.
En ole nähnyt ensimmäistäkään piikkipalloa, sellaista,
joita televisiossa oli ihmisten takana.
Aika kuluu yllättävän nopeasti. On hakattava jäähän avanto, nostettava vettä saaviin auton takapenkille
ja vietävä se saunaan pesuvedeksi. Mökkikin on siivottava. Koska syön niin vähän, alan sulattaa lunta kahvin
keittämistä varten. Ei tarvitse mennä kauppaan niin
usein.
Parin viikon kuluttua olen täysin tietämätön maailman menosta. Kännykästä on akku tyhjä, mutta en
välitä.
Ajan kuluksi pidän kirjaa linnuista, joita näen mökin lähettyvillä. Riemuni on suunnaton, kun näen ja
kuulen ensimmäisen joutsenparven kiertävän järven
päällä. Kevät tekee tuloaan!
Kuukauden kuluttua tulevat äitini ja isäni aivan
yllättäen käymään. He kertovat minulle, ettei mitään
viruspalloja voi nähdä, kaikki virukset ovat niin pieniä.
Isä on sitä mieltä, että mitään pandemiaa ei olekaan.
Jotenkin helpottaa isän huokaisu:
- Herrojen höpinää kaikki, aina se on influenssa
liikkunut ja sitten mennyt pois, niin se menee tämäkin.
Isän sanat saavat minut irtautumaan pelosta. Niin,
olihan se sikainfluenssakin eikä silloin järjestetty mitään varotoimia. Ohi se silti meni. Niinpä niin, huokaisen, säikähdin vain, kun kaikki olivat niin vakavia,
vastaan.
- Voihan niitä joukkopaikkoja varoa, sellaisissa tauti
leviää. Mutta me kuule poika jatketaan tavallista elämää, isä sanoo.
Lähden mökiltä huojentuneena ja vähän häpeissäni. Miten minä tuolla tavalla säikähdinkin, ajattelen
kun ajan takaisin kotiini ja näen kevään merkkejä ympärilläni.
Kaija
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MIELENTERVEYSVIIKKO 47 15.-22.11.2020
MIELENTERVEYSVIIKOLLA POHDITAAN
OMAA JAKSAMISTA

Mielenterveysviikkoa vietetään tänä vuonna 15.22.11.2020. Mielenterveysviikon teemana on Mistä tietää? Viikon teema herättelee rohkeasti pohtimaan omaa
vointiaan ja jaksamistaan sekä kertoo käytännön esimerkkejä siitä, miten mielenterveysongelmia itse kokeneet ihmiset ovat tunnistaneet omalla kohdallaan, että on
aika hakea apua. Viikon aikana nostetaan esiin kokemuksia ja tietoa siitä, mistä voi tietää milloin on syytä hakea
apua, kun mieli ei voi hyvin.
MISTÄ TIETÄÄ…
… että on aika hidastaa?
… että on masentunut?
… että ei voi hyvin?
… että läheinen ei voi hyvin?

Sunnuntai 15.11. klo 17

Kynttilätapahtuma itsemurhan tehneiden muistolle ja omaisten ja läheisten tueksi:
Raahessa 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.
Voit osallistua myös verkossa MTKL:n kynttilätapahtumaan www.mtkl.fi.

Maanantai 16.11. klo 10

Yhdistyksen esittely ZOOMISSA. Tervetuloa kuulemaan Raahen
Psyyke ry:n toiminnasta zoom-sovelluksen avulla. Tässä etäinfossa kerromme Raahen Psyyke ry:n toiminnasta, esittelemme
ryhmäkalenterin ja voit esittää kysymyksiä yhdistyksen työntekijöille. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen tai älypuhelimen sekä
netin. Puhelimeen tulee ladata zoom-sovellus etukäteen.
https://us02web.zoom.us/j/3112496012
Meeting ID: 311 249 6012

Tiistai 17.11. klo 12-14

Mielenterveyskuntoutujien Taloudellisen tuen muodot.
Koulutus on tarkoitettu mielenterveyskuntoutujille sekä
läheisille. Saat tietoa erilaisista taloudellisista tuen muodoista
kuten harkinnanvaraisista kuntoutumisen etuuksista, maksujen alennuksista sekä muista avustuksista (tuetut lomat
ym.). RAS:n nettisivuille on tulossa opas aiheeseen liittyen.
Kouluttajana Sosionomi AMK-opiskelija ja Ratkaisukeskeinen
valmentaja Marjo-Riitta Alatalo. Yhteistyössä DIAK ja Raahen
seudun hyvinvointikuntayhtymä.
https://us02web.zoom.us/j/3112496012
Meeting ID: 311 249 6012

Keskiviikko 18.11. klo 10

Teemana Rentoutuminen zoomilla. Jokilaaksojen Tiimi
ry:n toiminnanohjaaja Saila Heikkilä alustaa rentoutumisen
merkityksestä ja lopuksi rentoudumme yhdessä kukin omalla
kotisohvalla. Tulethan ajoissa paikalle, kesken ei enää pääse
mukaan. https://us02web.zoom.us/j/3112496012
Meeting ID: 311 249 6012

Miten ikinä sitä nimitetäänkään, kun kaikki ei ole kohdallaan. Pelkästään se, että tämä ajatus tulee mieleen, on syy
hakea ja saada apua. Sellaista ei olekaan, että hakisit apua
liian pienestä syystä tai liian aikaisin.
Mielenterveysviikko 15.-22.11. on maamme laajin valtakunnallinen mielenterveysaiheinen teemaviikko ja sitä
vietetään vuosittain marraskuussa viikolla 47. Viikko nostaa esiin ajankohtaisia mielenterveyteen liittyviä teemoja,
tuo esille epäkohtia, tekee parannusehdotuksia ja vaikuttaa asenteisiin. Mielenterveysviikkoa on vietetty jo vuodesta 1974, ja sitä koordinoi Mielenterveyden keskusliitto.
Teemaviikko alkaa sunnuntaina 15.11. kynttilätapahtumilla, joissa sytytetään kynttilät itsemurhaan kuolleiden
muistoksi. Mielenterveysviikon tiistaina ja keskiviikkona
17.-18.11. on jokavuotiset Mielenterveysmessut, jotka
järjestetään tänä vuonna Paasitornissa Helsingissä.
#mielenterveysviikko #mistätietää

Keskiviikko 18.11. klo 19

Lähdemme Raahen teatteriin katsomaan näytöstä KUNNON
KOMEDIA. Vapaa pääsy! Lippuja rajoitettu määrä. Sitova lippujen varaus puh. 044 3237 342 tekstiviestillä tai Jäsentuvalla.

Torstai 19.11. klo 10

ETÄTUVASSA zoomilla Elämäni biisi: VOIMABIISI. Ilmoita oma
voimaannuttava kappaleesi tekstiviestillä puh. 044-278 66 79
tai sähköpostilla niina.lukinmaa@raahenpsyyke.fi ke 18.11.
klo 14 mennessä. Kuunnellaan kappaleet vuorotellen ja arvuutellaan, mikä on kenenkin osallistujan ilmoittama kappale. Lopuksi paljastetaan, mikä oli kenenkin. Oman kappaleen kohdalla
pitää siis hieman huijata ja veikata jotain toista osallistujaa.
Ilmoittamalla oman kappaleesi Niinalle ilmoittaudut samalla
etätupaan mukaan. Saat etukäteen sähköpostiisi linkin zoomiin.
Etätupaan voi osallistua myös Jäsentuvalta (rajoitettu määrä).
Elämää mielenterveyden haasteiden ja ahdistavien tunteiden kanssa.
KOKEMUSTOIMIJA zoomissa klo 13.
Tervetuloa kuulemaan kokemustarina ahdistuksen kanssa
elämisestä. Ilmoittautuminen 17.11. klo 15 mennessä niina.
lukinmaa@raahenpsyyke.fi. Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi linkin, jonka avulla pääset osallistumaan zoomiin.

Perjantai 20.11. klo 12-14

Kaikille avoin Ulkoilutapahtuma Raahen museon rannassa.
Hauskaa liikunnallista yhdessäoloa. Tarjolla mehua ja pipareita.
Yhteistyössä Katinhäntä Attendo ja Raahen kaupunki.

Lauantai 21.11.

Jäsentupa auki klo 16-19. Hyvän mielen Bingo klo 17.

****
Tiedustelut puh. 044-323 73 42.
Lisäksi koko viikon Jäsentuvalla kahvitarjoilu! Rantakatu 58

Tervetuloa!
Osallistuthan vain terveenä. Osallistumisissa huomioidaan käsihygienia ja turvavälit. Maskin käyttö suositeltavaa.
Mikäli Suomen tautitilanne muuttuu ja tulee uusia
rajoituksia, toimimme niiden mukaisesti. Tiedotamme
facebookissa, kotisivuilla ja Järjestöt toimii -palstalla
lauantain Raahelaisessa.

RAAHEN P

