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Tuntematon

Tammukkapuron varsilla
tutustuin luontoon,

laitosten tupakkahuoneissa
ihmisiin,

mutta minä olen vielä usein
tuntematon itselleni.



Raahen Psyyke RyMieleinen

Olen Piipon Arto, olen aloit-
tanut työt Psyykellä Hel-
mikuussa. Työhöni kuuluu 
lähinnä keittiövastuu, mutta 
olen toki muussakin mukana. 
Aiemmin olen työskennellyt 
lähinnä kaupanalalla, mut-
ta muutakin on tullut tehtyä, 
mm. maatalouslomittajana ja 
4H-neuvojana olen toiminut 
myös. Olen jo pitkään har-
rastusmielessä kokkaillut ja 
leiponut, joten tämä nykyinen 
työnkuvani on kovasti mie-
leen.

Suunnitelmissa on mm. helppojen ja edullisten kotiruo-
kien kursseja ja varmaan jotain leipomuksia tullaan teke-
mään. Tässäpä olisi esimerkiksi terveellinen sellainen:

KASVISSOSEKEITTO

150-200 g porkkanaa (2-3 kpl)
100-150 g palsternakkaa (1 iso tai pari pientä)
150-200 g perunaa (4-6 kpl)
50-100 g purjoa
2-3 dl kermaa
suolaa
mustapippuria   

Keitä kuoritut kasvikset kattilassa kannen alla siten, että vesi 
juuri peittää. Soseuta kypsät kasvikset sauva- sekoittimella, 
lisää kerma. Mausta suolalla ja mustapippurilla, oman maun 
mukaan. Kiehauta vielä kerran.

Moi!

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

Kansikuva: Terho Itäpalo
Kansiruno Jouko Kastelli 10.3.1985.

Raahen Psyyke ry
Jäsentupa
Rantakatu 58, 92100 Raahe
www.raahenpsyyke.fi

Raahen Psyyke ry on myös facebookissa.

Pirjo Haurinen
puheenjohtaja

Niina Lukinmaa
toiminnanohjaaja
044-278 6679

Merja Mustonen
vapaaehtoiskoordinaattori
044-299 4076

Arto Piippo
keittiövastaava

Sirkka Kerttula  
järjestösihteeri  
044-323 7342

Marjo Huotari
ohjaaja
044-077 9960

Sähköpostit:
etunimi.sukunimi@raahenpsyyke.fi

Teksti: Arto Piippo
Kuvat: Arto Piippo, Sirkka Kerttula                         

RAAHEN PSYYKE ry

1/2019Mieleinen

2



www.raahenpsyyke.fi

osallistumisen aika järjestössä on ehkä ohi. Erityisesti Jouko 
haluaa kiittää Niina Lukinmaata, jonka aloitteista lähteneet 
virikkeet ja toimintamallit ovat auttaneet miestä omalla 
mielenterveyskuntoutujan taipaleella.

Jouko muistaa mukavana vuoden 2008 Psyyken mark-
kinointimatkan Etelä-Suomeen. Reissulla korostettiin pe-
rusjärjestötyön merkitystä. -Yhteiskunnan muutostenkin 
keskellä järjestön tulee aina kuunnella mielenterveyskun-
toutujan, pienen ihmisen, ääntä, Jouko muistuttaa.

Joukon motto: 
MENKÄÄ ULOS JA NAUTTIKAA  

LUONNOSTA JA ELÄMÄSTÄ!

Jouko 60 vuotta Teksti: Eila Nikula
Kuva: Sirkka Kerttula

Jouko Kastelli kertoo virkistyskalastusharrastuksestaan. 
-Meillä on mahtava kolmen ukon kalaporukka. Käymme 
kesäisin virvelöimässä. Aiempina vuosina olemme joskus 
uistelleet myös veneestä. Yksinkin kuljen noita tuttuja pol-
kuja ja puroja. Kalapaikat ovat niitä kalamiesten salaisuuk-
sia, Jouko myhäilee.

Ensimmäinen kalastusmuisto Joukolla liittyy sukuloin-
tireissuun pohjoisessa 11-vuotiaana. Isä keksi kysyä virveliä 
lainaan ja opetti Joukon virvelöimään laiturilta. Poika sai 
kaksi haukea ja jäi itse koukkuun kalastamiseen. 1980-luku 
oli Joukolle suvantovaihetta, niin kalastuksessa kuin elä-
mässäkin.

1990-luvun alussa kalastusharrastus virisi uudelleen. 
Jouko kunnosti vanhan japanilaisen Moon-kelan ja pyö-
räili Viitajärvelle. Haukea tuli. Mies oli koukussa taas. Nyt 
ei kuitenkaan ollut kysymys pelkästä kalastamisesta luon-
nossa. - Isä-Äiti-luonnon keskellä  olen oma itteni. Siinä 
on läsnä monta luonnon elementtiä. Linnut, kukat ja vesi 
hoitavat ihmistä, Jouko sanoo. Hänellä on myös piilopaik-
ka sydänmailla, jossa hän käy eri vuodenaikoina lataamassa 
akkuja.

Toinen Joukolle tärkeä harrastus on kirjoittaminen. En-
simmäinen runo syntyi 1976 äidin äkillisen kuoleman jäl-
keen. 1980-luvulla hän kirjoitti Oulussa yli 200 runoa. Kir-
joitusten sävy oli erittäin kriittinen, ironia ja musta huumori 
kukkivat. Parin vuoden kuluttua sävy muuttui. Jouko oppi 
näkemään uudelleen luonnon kauneuden ja sen parantavan 
voiman. Hän oli päässyt muuttamaan avohoitopaikkaan 
luonnon keskelle.

Tänään Joukon runot ja jutut Mieleiseen sisältävät toivon 
näkökulman. Itsellä on välillä todella vaikeaa, mutta mies 
uskoo siihen, että elämä itsessään kantaa melko pitkälle. 
Raahen Psyyke on tarjonnut väylän kirjoittamiselle. Jouko 
siteeraa ilman nimeä toista kirjoittajaa: ”Pimeinkin yö aa-
vistamattaan kantaa aamua kainalossaan.”

Vuonna 1993 kustannusliike Gummerus kiinnostui Jou-
kon uusista runoista. Miesrunoilijoista oli pulaa. - Hanke 
jäi. Ehkä kuntoni ei riittänyt siinä tilanteessa, arvelee Jouko.

!990-luvulla Jouko alkoi käydä Raahelassa Psyyken kun-
tosalivuoroilla. - Se on henkisesti ja fyysiseti virkistävää. 
Viime syksystä lähtien kaupungin liikunnanohjaaja Anu 
on pitänyt minulle yksilöllistä kuntouttavaa keppijumppaa. 
Täytyy sanoa, että liike on lääke, Jouko summaa. Hänel-
lä on toisessa kädessä vamma, jota hän kävi 1970-luvulla 
hoidattamassa mm. hermorataleikkauksessa. Jouko kertoo 
nähneensä Helsingissä vakavasti vammaisia ihmisiä. Oma 
mahdollisuus liikkua ja kalastaa, elää suht normaalia elämää 
peilautuu sitä kautta arvokkaana.

Raahelaan tuloa empiville Jouko sanoo: Jos pystyt, älä jää 
sänkyyn makaamaan. Raahelassa on reilu porukka, johon 
voi tulla semmosena ku oot ja sen kuntosena ku oot.

Toiminnan Psyykessä Jouko kokee olleen valtavan isona 
apuna ja tukena omalle psyykkiselle ja fyysiselle hyvinvoin-
nille. Tänä päivänä hän on mukana lehtiryhmässä, aktiivisin 

 • Jouko Kastelli, s. 8.3.1959.

 • Yo-tutkinto, Raahen lukio 1979.

 • Työpaikkoja: Sanomalehti Liitto, Raahen Seutu, 
Raahelainen.

 • Aktiivijäsen Raahen Psyykessä 24v.

 • Harrastukset: kalastus, lukeminen, kirjoittaminen, 
luonto.
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RIIPPUVUUDET ILMENEVÄT 
TUNNETASOLLA

Teksti: Jouko Kastelli, kuva: Sirkka Kerttula

Raudaskylän Kristillisessä opistossa päihdetyöntekijäksi 
valmistunut Mika Liete tietää mistä puhuu. Oma päihde- 
tausta antaa näkökulman siihen, mitä riippuvuus esimerkik-
si alkoholista ja huumeista todellisuudessa on. 

– Yhteiskunta on muuttunut suvaitsevammaksi alkoho-
liin nähden. Jokaisella täysikasvuisellahan on oikeus nauttia 
alkoholia, mutta ihmisellä on myös vastuu omasta vapau-
destaan, Mika painottaa.

Mielenterveyskuntoutujan elämässä näkee Liete paljon 
myönteistäkin, siis nimenomaan terveyttä. 

– Eräs psykiatri kesällä totesikin, että ihmismielessä, sai-
raudessakin, on 85 % sitä tervettä. En liiemmin karsastanut 
enkä ujostellut ollessani tekemisissä esimerkiksi niiden ih-
misten kanssa, joilla on diagnoosina vaikkapa skitsofrenia, 
hän pohtii. Toisaalta päihteistä aiheutuvat mielenterveyson-
gelmat ovat nykyisin lisääntymään päin. 

– Arvioisin mielenterveysjärjestöjen jäsenmäärän huimaa 
kasvua tulevaisuudessa, niin on myös Raahen Psyyken koh-
dalla. Riippuvuuksilla, olivatpa ne aineellisia tai aineettomia, 
on tunnepohja. Kaikki olemme kuitenkin yksilöitä näissä-
kin asioissa. Tosiasia kyllä on, että esimerkiksi huumeiden 
käytössä jo ensimmäisellä kokeilukerralla aineesta voi jäädä 
riippuvaiseksi, ne kun ovat niin koukuttavia. Nuorten al-
koholin käyttö on vähentynyt, mutta huumeet yleistyvät. 
Nuuskan käyttö valtaa alaa samalla kun tupakointi vähe-
nee. Mutta on myös paljon nuoria, jotka ovat täysin raittiita, 
summaa Liete.

Raahen saama kyseenalainen maine huumekaupunkina 
juontaa juurensa takavuosien Subutex-aaltoon ja Mika to-
teaakin, että kyllä Subutex on jälkensä jättänyt paikkakun-
nalle. 

– Nykyään synteettinen kannabis ja amfetamiini yleisty-
vät. Huumekeskustelu ei todellakaan ole pelkkää jutustelua, 
vaan aineiden käyttö on totisinta totta, Liete korostaa. 

Työikäisten tissuttelusta puhutaan paljon tänä päivänä. 
Voidaan ottaa ryyppy pari raskaan työpäivän päätyttyä. 
Myös ikääntyvien alkoholin käyttö on yleistymässä. 

– Alkoholi tuo nopean ”helpotuksen”, kun taas esimer-
kiksi liikunta vaatii pitkäjännitteisyyttä ja sen tuoma hyöty 
alkaa näkyä vasta myöhemmin. Ja kulttuurissa tapahtunut 
muutos näkyy vaikkapa siten, että aikoinaan esimerkiksi 
naiset eivät ilman herraseuraa edes ravintolaan päässeet! 
Nyt uusia, erityylisiä ravintoloita perustetaan paljon, Se on 
toisaalta hyväkin, sillä tällä tavoin ei jäädä vain yksin kotiin 
sen perjantaipullon kanssa, huomauttaa Mika Liete.

Ryhmätoiminnan vahvuutena on vertaisuus. Näin on 

Raahen Psyykenkin kohdalla. Ryhmissä kohtaavat samoja 
asioita kokeneet ihmiset, sanoo Liete ja rohkaiseekin läh-
temään mukaan: 

- Älkää jääkö ajatuksinenne yksin!
Mika valittiin Psyyken hallitukseen vuodenvaihteessa. 

Järjestön jäsenenä hän on ollut 2000-luvun alkupuolelta 
saakka. Talvella päättynyt työharjoittelujakso Psyykellä on 
ollut osana miehen kouluttautumista päihdetyöntekijäksi. 
Nykyään koulutuksen kautta valmistutaan mielenterveys- 
ja päihdetyöntekijäksi. Mika on saanut perehdytystä opis-
kelussaan mm. eri kuntoutusmenetelmien käyttöön riippu-
vuuksien hoidossa.

- Älä jää yksin! Mika Liete rohkaisee osallistumaan ryhmiin 
ja muuhun toimintaan. Mika on vetänyt Psyyken kitararyh-
mää työharjoittelujaksonsa ohessa. Hyvät harrastukset voivat 
osaltaan auttaa irrottautumaan päihdekoukusta.
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Rohkeasti mukaan
”Tule rohkeasti mukaan!”

 Jätän lehden auki ilmoituksen kohdalta. Miten uskaltai-
sin mennä mukaan yksin? Minulla ei ole ketään kavereita.

Katselen yksinäisen ihmisen kotiani: Harmaa matto lat-
tialla, seinällä kuva, jossa joutsen ui sinisessä vedessä. Tum-
mat seinät, valkoiset kaapit keittiösyvennyksessä.. Ja nur-
kassa sänky, jonka päällä on vanha, kulunut peite.

Minua on alkanut ahdistaa tämä jatkuva sisällä olo, tui-
jottaminen kadulle ja sen toisella puolella olevaan seinään. 

Taakse jäänyt avioliitto mietityttää. En tiennyt jääväni 
näin yksin.

Juuri tänä aamuna katu näyttää erityisen ahdistavalta, 
koska olen nähnyt siinä vain joukoissa kulkevia ihmisiä tai 
sitten kahdestaan meneviä, jotka keskustelevat kiivaasti. 
Haluaisin edes yhden ihmisen, jonka kanssa voisin jakaa 
päivän tapahtumia tai paremminkin minun kohdallani sitä, 
ettei ole tapahtumia.

Menenkö siis rohkeasti mukaan?
Kaupunki on järjestänyt tapaamisen, jossa keskustellaan 

elämän tärkeistä kysymyksistä: raha-asioiden hoidosta, ne-
tin käytöstä, ihmissuhteista tai mistä vain ihmiset haluavat 
puhua.

Päätän rohkaista mieleni. Olen käynyt elokuvissa joskus, 
konsertissa kerran ja kirjastossa muutaman kerran vuodessa. 
Yksinäinen elämä alkoi erosta monta vuotta sitten, siitä en 
ole vieläkään toipunut. Ajattelen, etten osannut olla hyvä 
puoliso. Muuten ei kumppanini olisi löytänyt toista, kaiketi 
parempaa ihmissuhdetta.

Kevätaurinko paistaa vielä, kun laitan itseni lähtökuntoon. 
Tukka hyvin, puhtaat vaatteet, melkein uudet kengät. Olen 
valmis, sydän pamppailee.

Menen tasalta, juuri sillä kellonlyömällä, kun tilaisuus 
alkaa.

Sali on melko täynnä ihmisiä, jotka keskustelevat vilk-
kaasti. Kysyn naiselta, joka istuu lähinnä ovea olevan pöy-
dän ääressä ystäviensä kanssa, että onko tyhjä paikka vapaa. 
Hän sanoo sen olevan. 

Naiset katsovat minua hetken, melkein vain vilkaisevat ja 
jatkavat juttelemistaan.

”Kyllä minä sanoin, että ikinä en enää Espanjaan lähde, 
mutta niin vain on taas lippu ostettu.”

”Suomen kevät on niin kylmä, se niin mukava on tuntea 
lämpö kasvoilla ja ne kaikki tuoksut”, jatkaa toinen.

Naiset juttelevat matkoistaan niin kauan, kunnes illan 
vetäjä aloittaa: 

”Ihana, että teitä on näin paljon, minäpä jaan jokaiseen 
pöytään keskustelun aiheen, niin kaikki pääsevät sanomaan 
mielipiteensä. Tervetuloa kaikki”

 Hän jakaa lappuja joka pöytään, mutta minun pöytäni 
naiset jatkavat vaan kokemustensa jakamista ulkomaanmat-
koiltaan.

   Tilanne ei muutu, vaikka pöytään tuodaan lappu, jossa 
lukee: Miettikää netin käyttöä”.

” Tuon nyt osaa sen verran kun tarvitsee”, 
kuittaa yksi naisista ja alkaa ylistää Kroatiaa uutena lo-

mapaikkana. Yksi naisista sentään kysyy minulta: ”Mikä 
sinun lempilomapaikkasi on?” Hävettää. Hän varmaan huo-
masi, etten osaa puhua asiasta. Vastaan, että pidän Virosta, 
jonka naiset ohittavat hilpeästi naurahtaen.

Minun oloni tulee entistä yksinäisemmäksi. Heillä on 
toisensa, heillä on elämässään paljon läheisiä.

Minun poikani on toisella puolella Suomea, eikä hän 
pidä yhteyttä muuta kuin jouluna. Ulkomaanmatkani ovat 
vaatimattomia pikaisia pyrähdyksiä, ei niissä ole paljon ker-
tomista. Ja nekin tapahtuivat silloin, kun vielä olin naimi-
sissa.

Olenko ainoa yksinäinen?
Katselen salin ihmisiä, puheensorina on kovaäänistä ja 

vilkasta. Tunnen, miten hiki alkaa nousta otsalleni.
Nopeasti nousen, nyökkään naisille ja lähden. Haen nau-

lakolta takkini ja menen ulos. Ulkoilma on hyvä hengittää. 
Äkkiä, kadulle päästyäni, minut valtaa hyvän olon tunne. 

Eihän minun tarvitse mennä tuollaisiin paikkoihin! On 
minulla koti, johon voin mennä miettimään. Minähän sen-
tään uskalsin yrittää! Kävin sisällä, istuin pöytäänkin! Enää 
en jää yksin istumaan.

Sisällä alan miettiä, että minun on mentävä vertaisteni 
seuraan. Sellaisten, jotka ovat kokeneet kovia. Tämä ilta toi 
minulle varmuuden siitä, että voin mennä, uskallan mennä.

Alan katsella ilmoituksia, joissa luulen tapaavani vertai-
siani.

- Kaisu -

Raahen Psyyke ry är en ideell organisation, grun-
dades år 1986. Psyyke ry  stöder människor som le-
ver med eller återhämtar sig från psykiska problem,  
liksom deras vänner och familj.

Organisationen tillhör den finska centralföreningen 
för mental hälsa. Organisationen upprätthåller och 

utvecklar ett veckoprogram för aktiviteter och sup-
portgrupper. De flesta grupper och aktiviteter drivs 
av volontärarbete. Psyyke Ry har ett stort aktivitets-
grupprum, ett litet tyst rum, en lounge och ett poolrum. 
Centret är öppet från måndag till torsdag 8-15, fredag   8-14 
och på lördagar 17-20.

Du är varmt välkommen till Raahen Psyyke.

Välkommen!
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PÄIHDEKUNTOUTUJIEN VOIMAUTTAVA TOINEN KOTI

Teksti  ja kuva: Anna Paldanius

Rontti, Woimalan “Pomo”.

Laivurinkadun varrella sijaitsee huomaamaton sisäänkäynti 
rappukäytävään, jonka portaita ylös käydessään voi löytää 
tiensä Woimalaan. Soitan ovikelloa ja minua tervehtii toi-
nen Woimalan ohjaajista, Annika Keiski-Turunen.

“Ai se oli tänään!” Annika huudahtaa ja hymyilee hyvän-
tuulisesti. “Minä ehdin unohtaa.”

Astun sisälle aulaan ja riisun kenkäni. Takkia pois vetäes-
säni minua tervehtimään saapuu paikan varsinainen pomo, 
Rontti, joka nuuhkaisee hänelle ojentamaani kättä häntää 
verkkaisesti heiluttaen. Hyväksyttyään minut Woimalan ar-
volle sopivaksi vieraaksi Rontti kääntyy ja löntystää takaisin 
aitiopaikalleen, ohjaaja Katja Koivumaan toimistoon. 

Kävelen kohti pitkän käytävän toisessa päässä sijaitsevaa 
keittiötä. Käytävän varrella olevat ovet ovat avoinna, ja nii-
hin kurkkiessani näen kotoisasti kalustettuja ja sisustettuja 
huoneita, jotka houkuttelevat istuskelemaan ja juttelemaan 
mukavia. Keittiössä kyselen pitkän pöydän ääreen kokoon-

tuneilta ohjaajilta ja asiakkailta Woimalan tilojen synnystä 
ja minulle kerrotaan, että muodonmuutos kolkosta ja klii-
nisestä toimistokaaoksesta on tapahtunut pikkuhiljaa viih-
tyisäksi toiseksi kodiksi Woimalan kävijöille. Roskalavoilta 
löytyneistä kalusteista ja tavaroista, mummoilta saaduista 
matoista, ja käytetystä, sieltä täältä haalitusta tavarasta on 
luotu kodikas turvapaikka.

KUNTOUTUMISEN JA MyöNTEISEN ELÄ-
MÄNMUUTOKSEN TILA

Woimalan takana ovat kuntayhtymä ja kaupunki. Psyyken 
kaksoisdiagnoosiryhmästä aikoinaan alkunsa saanut Sel-
vin Mielin -hanke ja Kuivuri-kurssit ovat neljän vuoden 
aikana muotoutuneet Woimalaksi, jonne kuntoutumista ja 
elämänmuutosta hakevat päihderiippuvuuden kanssa elävät 
tai siitä toipuvat asiakkaat voivat tulla sopimuksen mukaan. 
Tiettyä ohjelmaa noudatetaan pitkin viikkoa, mutta päivät 
ovat erilaiset niiden vaihtelevan sisällön myötä. Toiminnas-
sa pyritään huomioimaan asiakkaiden toiveet mielenkiin-
non ylläpitämiseksi.

“Pelataan paljon, pingistä ja bilistä, ja käydään kuntosa-
lilla”, Anastasia kertoo. “Meillä on tänään Suomi vastaan 
Venäjä peli. Minä olen Venäjä”, hän nauraa. 

Liikuntaa suositaan ja uusia lajeja kokeillaan mahdol-
lisuuksien mukaan. Liikunnan lisäksi toimintaan kuuluu 
myös vierailuja eri paikkoihin, kuten makkaranpaistoa laa-
vulla.

“Mutta ei tämä ole pelkkää hauskanpitoa. Sanotaanko, 
että meidän toiminta kattaa kaikkea makkaranpaistosta 
vessanpesuun”, Annika naurahtaa muistuttaen arjen aska-
reista ja realiteeteista.

yKSILöLLISET KUNTOUTUJAPOLUT OHJAA-
VAT KOHTI TASAPAINOISTA ELÄMÄÄ

Yhteisen tekemisen lisäksi kaikilla asiakkailla on oma ohjel-
mansa, joihin kuuluviin tehtäviin on mahdollisuus syventyä 
Woimalan rauhassa. Kolmannen ohjaajan Ismo Laakson 
erikoisalaa ovat mindfulnessiin keskittyneet ryhmät, kun 
taas Annika ja Katja huolehtivat niin yksilöllisistä kuntou-
tujapoluista kuin muista vertaisryhmistä ja aktiviteeteista. 

Woimalaan ei siis pääse ihan noin vain kuka tahansa, 
vaan asiakkaaksi pääse aikuissosiaalityön tai mielenterveys-
työntekijän kanssa tehdyllä sopimuksella. Sopimus mahdol-
listaa asiakkaalle 2-3 Woimala-päivää viikossa, joista jokai-
nen on neljän tunnin mittainen. 

Woimalan pitkäaikaisin asiakas Samu tosin ei juuri kel-
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PÄIHDEKUNTOUTUJIEN VOIMAUTTAVA TOINEN KOTI

loon katso. “Olen täällä usein koko päivän ja monesti va-
paaehtoispohjalta silloinkin, kun ei tarvitsisi.” Osan ajastaan 
A-killassa töitä tekevä Samu kokee Woimalan vaikuttaneen 
myönteisesti raittiuteen. “Woimala on ollut iso apu moneen 
asiaan. Täältä saa rutiinia arkeen, on sosiaalista ja kuntout-
tavaa toimintaa.” Samu oli puolitoista vuotta raittiina ennen 
Woimalan asiakkuuttaan. Yksi Woimalan säännöistä onkin, 
että paikalle on aina saavuttava selvin päin.

“Kyllä voi sanoa, että tämän paikan ansiosta on aika 
monta kertaa jäänyt monet myrkyt ottamatta”, toteaa Raul. 
“Työntekijöillä on empaattinen asenne, heistä huokuu aito 
välittäminen”, Raul jatkaa. Hyväksyntä ja myötätunto ovat-
kin tärkeä osa päihderiippuvuudesta toipuvaa ympäröivässä 
yhteisössä. Kuntoutujan polku on kivikkoinen ja kuntou-
tusprosessi pitkä. Woimalan toiminnalla pyritään estämään 
passivoitumista ja retkahduksia.

“Välillä itketään, välillä nauretaan. Tärkeintä on asioista 
puhuminen ja tunteiden jakaminen. Huumori auttaa”, An-
nika toteaa. 

MERKITyKSELLISTÄ SISÄLTöÄ ELÄMÄÄN

Yhteensä 150 kuntoutujaa on käynyt Woimalan ovien läpi 
sen aloitettua vuonna 2015. Kuntoutujia on vuosien mit-
taan lähtenyt Woimalasta sekä työelämään että opiskeluun. 
Joillakin kuntoutujilla tilanne on helpompi ja prosessi no-
peampi. 

“Hyvin olen sopeutunut, täällä on lämminhenkinen po-
rukka”, kertoo Janne, joka on keväällä aloittamassa työhar-
joittelun. 

Yksi merkittävä tekijä Woimalassa on vakiokalustoon 
kuuluva Rontti. 

“Aluksi vähän hermostutti tuoda koira tähän ympä-
ristöön, mutta hyvin Rontti ja asiakkaat ovat sopeutuneet 
toisiinsa. Rontin läsnäololla on rauhoittava ja terapeuttinen 
vaikutus”, Katja myöntää. Monet asiakkaat ovat aiemmin 
pelänneet koiria, mutta kohtaaminen Rontin kanssa on 
tuottanut myönteisiä kokemuksia. “Jos on huono päivä, niin 
hetken Ronttia silittelemällä stressi voi helpottaa.” 

Woimalan tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu muun 
muassa palvelun parantaminen asiakaslähtöisemmäksi. Pe-
rusterveydenhuoltoa koetetaan saada kuntoon, ja esimer-
kiksi hammashoidon osalta homma toimii mallikkaasti, 
toisinaan asiakkaat voivat jopa saada ajan hammaslääkäriin 
samana päivänä. Asiakkaiden jatkopolkuja pyritään myös 
kehittämään. Toiminnan tarkoituksena on tuottaa merki-
tyksellistä sisältöä elämään, joka puolestaan tukee ja edes-
auttaa kuntoutumista.

Virpi

Äkkiä kaikki on  kirkasta,
räikeys hyökkää kimppuuni

joka suunnasta
ja lävistää silmäni,
hauraan henkeni,

joka kaipaa pimeyden turvaan
takaisin maan kohtuun,

missä syntyisin uudelleen,
kasvaisin versona,

vahvana
kohti valoa,

enkä enää muistaisi
tätä kipeää elämää,
kasvattaisin lehdet

ja lepattaisin tuulessa,
huojuisin myrskyissä,

ja kun kaatuisin,
kaatuisin ylväänä,

en kontaten mudassa,
unohtaen kuka olin,

ennen kuin minut heitettiin
koneiston rattaisiin,

jotka jauhoivat minut puhki,
mutta sieluni,

niin totta kuin nimeni,
on puun verso,
ja siksi nousen,

tähän kirkkauteen,
kohotan katseeni aurinkoon,

suoristan varteni
ja kasvan

kohti valoa.
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RAHAPELAAMISESTA  JA PELIONgELMASTA

Suomalaiset pelaavat rahapelejä paljon. 
Henkeä kohden laskettuna kulutamme 
rahapeleihin neljänneksi eniten maail-
massa. Joillekin rahapelaaminen aiheut-
taa sekä terveyteen että talouteen hait-
toja. Se miten paljon pelaa, vaikuttaa 
siihen, miten suuri riski on päätyä pelion-
gelmaan. Kun rahapelejä pelaa, on hyvä 
ymmärtää, miten pelit toimivat sekä pi-
tää pelaamisen määrä hallinnassa. 

Suomalaiset häviävät Veikkauksen rahapelei-
hin yhteensä noin 4,8 miljoonaa euroa päiväs-
sä. Se tarkoittaa noin 1 800 miljoonaa euroa 
vuodessa. Lisäksi tämä kulutus on hyvin kes-
kittynyttä. Puolet koko summasta tulee eni-
ten pelaavalta 5 % pelaajista.

Rahapeleistä annettava tieto on usein ko-
vin vähäistä. Pelaajat eivät aina osaa arvioida 
omia tietojaan tai taitojaan. Helposti taidot 
tulkitaan yläkanttiin.  Mieleenjääviä peliti-
lanteita ovat useimmiten voitot ja läheltäpititilanteet, mutta 
usein on vaikeaa tietää paljonko rahapeleihin on tullut hä-
vittyä.

Rahapeleihin on tehty ominaisuuksia, joiden tarkoitus 
on saada pelaaja pelaamaan enemmän. Raha-automaatti voi 
ilmoittaa, että voitit 50 senttiä vaikka olit pelannut euron 
panoksella. Saat kaksi kirsikkaa samalle riville ja kolmas 
kirsikka jää yhden kuvion päähän voittolinjasta. Saattaa 
tuntua, että melkein voitit ja se voi kannustaa yrittämään 
uudestaan. Voitto ei kuitenkaan ollut sen lähempänä kuin 
missään muussakaan hävityssä pelissä. Todellisuudessa kone 

kertoo, ettet voittanut. Rahapeleissä on vain voittoja tai hä-
viöitä.

Se miten paljon pelaa, vaikuttaa siihen, miten suuri riski 
on päätyä peliongelmaan.  Suurimmalla osalla pelaaminen 
pysyy hallinnassa. Joskus se voi kuitenkin riistäytyä liialli-
seksi – rahaa tai aikaa pelaamiseen tuleekin käytettyä enem-
män, kuin oli tarkoitus. 

Pelaamiseen kuluvan rahan määrää kannattaa seurata  
esimerkiksi laskemalla paljonko käyttää pelaamiseen rahaa 
viikossa.  Kun summan kertoo 52:lla, niin tietää paljonko 
kuluu peleihin vuodessa. Onko se sopivasti vai liikaa?

1. PELAA HUVIN VUOKSI, ÄLÄ RIKASTUAKSESI
Rahapelaamisessa lopputulos ei ikinä ole varma ja häviämi-
nen on aina vaihtoehto. Rahapelaamista pitää ajatella viih-
teenä mieluummin kuin tulonlähteenä. 

2. TIEDÄ, MITEN RAHAPELI TOIMII
Ennen pelaamista kannattaa pohtia, miten peli toimii ja 
mitkä ovat todennäköisyydet voittoon. Mitä enemmän tie-
dät rahapeleistä, sitä paremmin voit kuluttaa niitä harkitusti.

3. BUDJETOI PELIRAHAT
Paras keino hallita omaa rahapelaamista on päättää ennalta, 
paljonko aiot käyttää rahaa pelaamiseen ja pysyä budjetissa. 
Pelaa vain sen verran kuin sinulla on varaa hävitä. Hyödyn-

nä myös pelisivuston työkaluja, voit esimerkiksi rajata pe-
laamiseen käytettävää rahamäärää. 

4. RAHAPELAAMINEN MAKSAA
Muista tappion hetkellä, etteivät hävityt rahat ole enää si-
nun. Yleisin haittoja aiheuttava pelitapa on sellainen, jossa 
pelaaja yrittää pelaamalla lisää voittaa hävityt rahat takaisin. 
Häviö on rahapeliviihteen hinta. 

5. TAUKO AUTTAA TOIMIMAAN JÄRKEVÄSTI
Aseta aikaraja pelaamisellesi. Näin pysyt todennäköisem-
min myös pelibudjetissasi ja ehdit tehdä muutakin. Pidä 
säännöllisesti taukoja. Tauko auttaa sinua tekemään järke-
vämpiä valintoja ja pitämään pelaamisen hallinnassa.

VIISI VINKKIÄ PELAAMISEN HALLINTAAN
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Jos rahapeliongelma mietityttää, 
sitä voi testata www.peluuri.fi - sivuil-
ta löytyvien mittarien avulla (BBGS, 
PGSI). Samoilta sivuilta löytyy tietoa 
ja tukea pelaajille, läheisille ja am-
mattilaisille. Peluurissa toimii myös 
päivystävä puhelin numerossa 0800-
100101, arkisin klo 12-18.  Soittami-
nen on maksutonta ja päivystäjä auttaa  
löytämään sopivan palvelun lähellä 
olevista palveluista, netissä toimivista 
hoito-ohjelmista tai vertaistukiryh-
mistä. Omassa kunnassa voi olla yhte-
ydessä mielenterveys- ja päihdepalve-
luihin. 

Ehyt ry:n Arpa-projekti ehkäisee 
aikuisten rahapelihaittoja kehittämällä 
ja tukemalla päihde- ja mielenterveysjärjestöissä työskente-
levien ammattilaisten osaamista rahapelaamisen puheeksi-
ottamisessa ja rahapelihaittojen tunnistamisessa. Tavoittee-
na on, että rahapeliosaaminen tulee osaksi ammattilaisten 
arjen työtä. Raahen Psyyke ry on yksi Arpa-hankkeen yh-
teistyökumppaneista. Hanke on kouluttanut Raahen Psyy-
ken henkilökuntaa ja verkostoja rahapeli-ilmiöstä,  rahape-
laamisen puheeksiottamiseen sekä riskitasolla pelaamisen ja 
peliongelman tunnistamiseen. 

Lisää tietoa: 
www.peluuri.fi, www.pelitaito.fi, 
www.pelirajaton.fi, www.thl.fi.

Pidetään pelaaminen hallinnassa!
Leena Taavila, projektiasiantuntija 
Arpa-projekti
Ehyt ry

Ystäväni puut

Lenkkipolullani tapaan pitkäaikaisia puuystäviäni.

Avoimen niittyaukean jälkeen pujahdan metsäpolulle.  Siel-
lä tervehdin ensiksi vahvaa ja korkeaa Huolipuu-mäntyä.  
Männyssä on korkealla paksu oksantynkä.

Pyydän suojauksen nojaan selkäni runkoon ja pyydän, että 
huoleni haihtuvat oksantyngän kautta taivaan tuuliin.
Kerran pelästyin, kun puun runkoon oli maalattu iso ruksi.  
Oliko Huolipuuni saanut kaatotuomion?  Mutta onneksi ei, 
siinä se edelleenkin haihduttaa huoliani.

Seuraavaksi kävelen Kremppapuuksi nimittämäni männyn 
luo.  Painan otsani puun runkoa vasten ja pyydän, että puu 
parantaa pois pienet vaivani.
Ja sinne häipyvät päänsäryt ja väsymys.

On aika tulla Ilopuun luo.  Selkä puunrunkoa vasten pyy-
dän, että puu täyttää reppuni ja läheisteni reput ilolla.

Paluumatkalla kiitän kaikkia puuystäviäni avusta.

Huomaan, että metsäiset ystäväni ovat kaikki samaa rotua. 
Ehkäpä pyydän ystäväpiiriini muitakin puulajeja. Pyytäisin-
kö herkänvalkorunkoisen Koivun, joka herää vihrein hiiren-
korvin  ja tuo juhannuksen odotuksen. Ja Pihlajan keinuvi-
ne valkoisine kukkineen ja hehkuvan punaisine marjoineen.  
Marjat Pihlaja tarjoaa matkaevääksi muuttolinnuille.

Kiitos kaikki puuystäväni ja metsä!

Oodi: Seija Murtomäki
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TUPENRAPINAA VIHANNIN yLÄTASANgOILLA

Teksti: Kari Rankinen, kuva: Jari Tuovinen

Aiheena on Vihannin ryhmä. Kokoonnumme 
torstai-iltapäivisin klo 13-15 nuorisotila Olo-
tilalla. Kävijämäärä kymmenkunta miestä, har-
vemmin naisia. Ehkä satunnaisia vierailijoita 
piipahtaa.

Ryhmä on ns. vertaisryhmä, yksi lukuisista 
Jäsentuvalla toimivista. Vetäjinä tällä hetkellä 
ovat Jari Tuovinen ja allekirjoittanut. Ikäja-
kauma karkeasti 40-70 vuotta. Ryhmän senio-
rin, Timon mukaan Vihannissa on toimittu 
jopa noin 30 vuotta.

Toiminta on vapaamuotoista. Vakioproto-
kollaan kuuluu kahvittelu ja Rantakadulta mu-
kaan saamiemme maukkaiden eväiden nautti-
minen. Suurkiitokset emännille ja kokeille! 

Keskustelemme sivistyneesti kuulumisia 
vaihtaen. Kahvittelu on meille suomalaisille 
satavarma vetonaula. (vrt. ilmainen muoviäm-
päri).

Olotilalla on biljardipöytä, joka uusittiin vii-
me kesänä. Pelaajia riittää sopivasti. –Otsikko 
ei jätä tilaa arvailuille. Tuskin 1. kahvilataus on 
tippumassa, kun jo innokkaat tupenpelaajat 
ryhmittyvät pöydän ääreen. Yleensä aina löytyy 
vaadittava neljä veitikkaa. -Hannu, joka on Vi-
hannin Tuppikerho  Tupenrapinat ry:n perus-
tajajäseniä, selosti lyhyesti kerhon historiaa ja 
saavutuksia. Jäsenmäärä on supistunut alkupe-
räisestä 30:sta noin kolmannekseen. –Lukuisia 
joukkue-SM-kilpailuja. Parit ovat voittaneet 
useita Suomen mestaruuksia. Lisäksi Tupenra-
pinat on valittu parhaaksi tuppikerhoksi.

Silloin tällöin olemme käyneet Alpuanhar-
jun hiihtomajalla (n. 13 km  kirkonkylältä). 
Siellä on verrattomat olosuhteet takan ääressä 
paistaa makkaraa ja nauttia termarikahvit- ja 
tietenkin oivallinen sauma tupenrapinoille! On 
käyty myös Läntisrannan kodalla (n. 3 km kir-
kolta Raahen suuntaan). Muisteltiin myös, että 
on käyty pari kertaa Vihannin Olti-pizzeriassa, 
josta saa laadukkaita pitsoja.

Otettiin myös esille kysymys, mikä saa tule-
maan ryhmään? Yksimielisiä kommentteja oli-
vat mm. ”ei tarvitse yksin olla kotona, mukava 
porista niitä näitä ja että pelikaverit ovat tär-
keitä.” Hankalampihan on yksin kotona saada 
pelirinkiä koolle…

Vielä muutama kommentti siitä, mitä ryhmä 
antaa ryhmäläisille: Jarno: toimintaa – Timo: 
on saanut kavereita ja yhteisyyttä – Pauli: ajan-
kulua – Hannu: näkee kavereita ja on hyvää yh-

dessäoloa – Jari: vaihtelu virkistää – Eino: virkistystä…
Ryhmänvetäjinä totesimme Jarin kanssa, mikä meitä vetää Vihantiin: 

siellä odottavat mukavat miehet. Pääsee irti arjesta ja ”kyllä maalla on 
mukavaa.”

Ryhmässämme yhdessä päätetään ”marssijärjestys” ja suunnitellaan 
tapahtumia eteenpäin. Tuvalla saamme myös hyviä vinkkejä ryhmän toi-
mintaan.

Onneksi useammalla jäsenellä on oma auto käytössä, joten liiken-
nöinti onnistuu tarvittaessa laajemminkin.

Ainahan tekeville sattuu pieniä arjen kommelluksia. Esimerkiksi kah-
vinkeitin on joskus aiheuttanut hämminkiä. Kerrankin ihmettelimme, 
miksei kahvi jo tipu. – Kohta vohvelirauta alkoi kärytä yllättävästi. No, 
savun hälvettyä tarkistimme kytkennät ja kahvi valmistui.

Palkitsevaa on, kun n. 14.30 lähdemme kukin tahoillemme, ja joku 
”velikulta” varmistaa kysymällä: ”tulettehan taas ensi viikolla?”

Palaa vielä otsikkoon. Neljän tuppi on ”Suomen bridge”!

”Kevät”

Nyt on kevät
Tänään sataa vettä

Näen kuinka vesipisarat moukaroivat tätä kuivaa maata
Näen kuinka kesän uudet ruohot saavat vettä juodakseen

Noustakseen jälleen loistoisaan kukoistukseensa
Lohduttamaan meitä pieniä ihmisen lapsia

Nyt on riemun aika
Nyt on kevät

Tänään sataa vettä

- Marko Ruokangas 2009 -

Vihannin miehet kahvilla. Kuvioihin kuuluu myös neljän tuppi.
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JÄSENTUVAN TURVALLISUUDESTA 
JA VÄHÄN MUUSTAKIN

Moni meistä kauan mukana toiminnassa olleista ei tule ehkä 
ajatelleeksi sen kummemmin turvallisuutta tai sitä saatetaan 
pitää itsestäänselvyytenä, koska mitään suurempia vaara-
tilanteita ei ole viime aikoina sattunut. Jäsentuvalla onkin 
yleisesti ottaen hyvä yhteishenki ja leppoisa meininki. 

Aina on kuitenkin pieni mahdollisuus, että jotakin ikävää 
voi sattua. 

On hyvä muistaa, että yleistä turvallisuutta luo rauhalli-
nen, asiallinen ja ystävällinen käyttäytyminen kaikkia jäsen-
tuvan kävijöitä kohtaan. Jäsentuvan sääntöihin kuuluu myös 
päihteettömyys.

Toimintatapoihimme kuuluu, että paikalla on aina kaksi 
vastuuhenkilöä. Esimerkiksi lauantaisin vapaaehtoiset toi-
mivat parin kanssa, jolloin kukaan ei jää yksin vastuuseen. 
Yhdessä toimiessa muistaa varmasti paremmin sammuttaa 
sähkölaitteet kuten kahvinkeittimet ja tietokoneet. Avai-
menhaltijat lukitsevat ovet lähtiessään ja alaovessa on aika-
lukko. 

Kaikessa Jäsentuvan toiminnassa kannattaa ottaa huo-
mioon myös yleinen siisteys sekä käsihygienia; siivotaan 
vaikkapa läikkyneet kahvit lattialta, jotta kukaan ei liukastu. 
Kulkureitit ja poistumistiet pidetään avoimina. Jos sinulla on 
jotakin kysyttävää tai kommentoitavaa turvallisuuteen liitty-
vistä asioista tai mahdollisista epäkohdista, kannattaa ottaa 
yhteyttä työntekijöihin. Autamme mielellämme ja otamme 
selvää, jos jokin asia jää epävarmaksi.  

Jäsentuvalta löytyy ensiapulaukku, sammutuspeite ja 
vaahtosammutin. Työntekijöillä sekä keittiössä on myös hä-
lytysnapit ja palovaroitin on keittiössä. Riskien tiedostami-
nen lisää osaltaan turvallisuutta. Hätätilanteessa soitetaan 
aina 112.

Joskus myös yksinäisyys voi luoda turvattomuutta. Jäsen-
tupa voi toimia, kaikkine toimintoineen, yhtenä yksinäisyy-
den lievittäjänä. Aina löytyy joku henkilö, jonka kanssa ju-
tella tai pelailla vaikkapa biljardia. Rohkeasti vain kysymään.

Parhaiten voimme vaikuttaa turvallisuuteen omalla käy-
töksellämme ja asenteellamme. Usein rauhallinen käytös 

pitää yllä rauhallisuutta ja provosointi nostattaa kärkkäitä 
mielenilmauksia. Kaikista asioista saa keskustella, kunhan 
muistetaan säilyttää inhimillinen arvostus. Haukkuminen ja 
esimerkiksi ulkonäön kommentointi jätetään jäsentuvan ul-
kopuolelle. Kaikki saavat olla mitä ovat ja näyttää siltä, miltä 
näyttävät. Muistetaan hyvät käytöstavat. On myös taitolaji 
osata keskustella dialogisesti, vastavuoroisesti, kuunnellen ja 
tilaa antaen. Tässä voimme kaikki kehittyä.

Nettimaailmassa ja tietokoneissa on erittäin paljon hyvää, 
mutta viimeaikaiset keskustelut ovat nostaneet esille mm. 
erityyppisiä hyväksikäyttörikoksia nuorten keskuudessa. On 
tärkeää tiedostaa se, että kaikki eivät ole sitä, mitä sosiaa-
lisessa mediassa väittävät. Kannattaa harkita tarkoin, mitä 
tietoja luovuttaa uusille tuttavuuksille. Omaa sosiaaliturva-
tunnusta tai vaikkapa pankkitunnuksia ei kukaan muu so-
mettaja tarvitse. Myöskään puhelinnumeroa tai kotiosoitetta 
ei kannata antaa ilman erittäin hyviä perusteluja ja todellista 
tarvetta. Kannattaa myös harkita, millaisia kuvia julkaisee, 
niitä on hankala saada poistettua jos asetukset ovat julkisia. 

Jos tapaat jonkun uuden tuttavuuden, sovi tapaaminen jo-
honkin yleiseen, julkiseen paikkaan tai ota vaikka kaveri mu-
kaan. Ilmoita aina jollekin, mihin olet menossa. Sosiaalisessa 
mediassa on paljon hyvää ja sieltä löytää uusia tuttavuuksia, 
harrastuksia ja verkostoja, mutta on hyvä säilyttää pieni va-
rovaisuus henkilökohtaisten tietojen jakamisessa.

Olemme suunnittelemassa itsepuolustuskoulutusta vapaa- 
ehtoisillemme ja jäsentuvan toimintaperiaatteet on päivitet-
ty. Näihin voi vaikuttaa esimerkiksi osallistumalla yhteisö- 
palavereihin ja ilmaisemalla mielipiteensä.

Merja Mustonen

Ryhmä- ja vapaaehtoistoimijoille on yhdistyksessä ryhmä-
tapaturmavakuutus harrasteurheilu- ja kerhotoiminnoissa 
sekä edellä mainittuihin toimintoihin liittyvillä matkoilla. 
Tapaturman sattuessa, olethan heti yhteydessä yhdistyk-
sen työntekijöihin.

PUUTARHAPALSTA OLLinSAAReSSA keSä 2019
Meille on taas varattu yhdistyksen oma puutarhapalsta Ollin-
saaresta ensi kesäksi. Pellon möyhintä alkaa toukokuussa ja 
sen jälkeen tehdään penkit pellolle. Hyötykasvien ja kukkien 
istutus määräytyy sitten säiden mukaan, kesäkuulla. Puutar-
ha vaatii hoitoa läpi kesän; kastelua, harvennusta ja kitkemis-
tä on luvassa. Kesän aikana palstalta saa hakea valmiita kas-
veja kotiin lupaa kysymättä. Palstalle voi halutessaan tehdä 
myös oman penkin tai kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita 

yhdistyksen penkkien tekoon ja hoitoon mukaan! 
Vapaaehtoisia otetaan mielellään porukkaan mukaan!

Yhdyshenkilö Marjo Huotari puh. 044-077 99 60
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Lähettäjä:
RAAHEN PSyyKE Ry
Rantakatu 58
92100 Raahe
www.raahenpsyyke.fi

TAmPeReeLLe TOUkOkUUSSA!

Reissun omavastuu jäsenille 60€ ja ei jäsenille 120 €. 
Hintaan sisältyy bussikuljetukset ja hotelliyöpyminen 

(johon kuuluu aamiainen) sekä kenttälounas niille, jotka 
osallistuvat palloiluturnaukseen pelaajina tai kannustajina.
Sitova ilmoittautuminen 23.4. mennessä p. 044 323 7342.

Lähdemme yhden yön reissulle Tampereelle
24.-25.5.2019 

Samaan aikaan on Mielenterveyden keskusliiton 
järjestämä palloiluturnaus. 

Reissulla voi osallistua palloiluturnaukseen tai 
mukaan voi lähteä viettämään mukavaa päivää 

Tampereen kaupungissa

Jäsenten kuvasatoa


