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Tunturituuli huuhtoo turhat ajatukset päästäni. Oloni on 
raikas ja kevyt. Olemme tulleet gondolihissillä Levi-tun-
turin laelle. Minä haluan kävellä alas. Ihailen maaruskaa 
ja otan muutaman valokuvan. Jossain vaiheessa alkaa ottaa 
koville. Jalat ovat väsyneet, askeleet sattuvat. Perillä mieleni 
on hyvä: minä jaksoin loppumatkan ohjaajan kannustama-
na. Tämä kokemukseni on syyskuulta 2017 MTKL:n jär-
jestämältä ja STEA:n rahoittamalta sopeutumisvalmennus- 
kurssilta.

Aiemmin olin osallistunut kahdelle luontopainotteiselle 
liikuntakurssille Kalajoella. Silloin minuun kolahti tehtävä-
kirjan lause: Sinulla on oikeus voida hyvin. Tajusin, että voin 
liikkua luonnossa oman jaksamiseni puitteissa, tavoitteena 
virkistys. Vaikka kursseista on vuosia aikaa, käytännön to-
teutus tökkii vielä. Parhaiten lenkkeileminen luonnossa 
ja kaupungilla on onnistunut silloin, kun minulla on ollut 
lenkkikaveri. Selkä- ja jalkakreppoihini olen saanut helpo-
tusta osallistumalla Psyyken venyttelyryhmään.

Seuraavaksi tuon esille joitakin näkökulmia Niinan mi-
nulle vinkkaamista radion Luonto ja mieli- aiheisista ohjel-
mista 3-4.2.2021. Psykologian professori Kalevi Korpela on 
tutkinut mielipaikkojen ja ihmisen stressin sekä tunteiden 
säätelyn yhteyksiä 1980-luvulta lähtien. - Voimme puhua, 
lähteä lenkille tai käsitellä asiaa mielikuvin. Neljäs keino on 
ympäristöllinen. Voimme asettua kasvokkain jonkun paikan 
kanssa, mennä sinne yksin ja käydä läpi jotain tunnekoke-
musta. Ympäristö auttaa palautumaan esimerkiksi petty-
myksestä, hän sanoo.
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Psykologian tohtori Kirsi Salonen on tutkinut arkisten 
luontokokemusten vaikutuksia. Töihin kulkeminen lähi-
puiston kautta omissa ajatuksissa tuottaa sekin hyvinvointia.

Tärkeitä ovat äänet, tuntoaisti, tuoksut ja liike. Moniais-
tisuus tuo mielen automaattisesti tähän hetkeen. Luonnon 
muodot, värit ja tapahtumat vetävät tarkkaavuuden esiin. 
Kimaltelevat lumikiteet, tuoksuva märkä metsä tai soliseva 
puro valtaa mielen vaivihkaa. Ajan kokeminen hidastuu, ta-
pahtuu lumoutuminen. Ihminen on läsnä itsessään, kehos-
saan ja mielessään.

Joku kokee vahvarunkoiset puut voimaa antaviksi ys-
tävikseen, jotka auttavat ankkuroitumaan. Toinen löytää 
isossakin kaupungissa luontokokemuksen meren rannasta, 
puistosta, linnunlaulusta tai lähiympäristön viheralueilta. 
Nuoren aikuisen elämä voi olla hektistä ja paineista. Luonto 
ei esitä vaatimuksia, vaan sinne voi mennä omana itsenään. 
Luonto on armollinen. Luonnonaikojen vaihtelut tuovat 
meille matkalla olemisen tunnetta, vaihtuvuutta ja pysy-
vyyttä

- Masennuksen taso voi olla niin syvä, ettei ihminen edes 
huomaa vuodenaikojen vaihtelua. Luontoa kohtaan voi olla 
myös pelkoja. Tällöin ei voida vain lähettää ihmistä karais-
tumaan luontoon, vaan tarvitaan ryhmän tai ohjaajan tukea 
turvalliseen luontokokemukseen, sanoo Kirsi Salonen. Hän 
on tutkinut ja toteuttaa luontoterapiaa Tampereella depres-
sion hoidossa. Luontoon mennään joka toinen kerta ja siellä 
tehdään mielipaikkaharjoituksia. Näillä kursseilla negatiivi-
set kokemukset ovat vähentyneet ajan myötä.
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Teksti: Jouko Kastelli, kuva: pixabay.com/ErikaWittlieb

Avara maisema avartaa mieltä ja virtaava vesi voi auttaa 
päästämään irti vaikeasta asiasta. Luonnonäänet alentavat 
verenpainetta. Ihmisiä on myös pyydetty vatvomaan on-
gelmiaan luontoretkellä. Tulos oli, että vatvominen vähe-
ni huomattavasti ja tutkittavat huomasivat tämän itsekin. 
Myös lapsuuden luontokokemukset säilyvät tunnemuistissa. 
Minun lapsuuden kesieni kohokohtia olivat telttaleirit Kul-
talassa. Tuulen kohina hongissa saa minut edelleen välittö-
mästi hyvälle tuulelle.

Vaan millä konsteilla saamme itsemme liikkeelle? Minä 
lupaan tehdä puolen tunnin kävely- tai pyöräilylenkin 
päivittäin. Lisäksi haluan tehdä maisemaretkiä porukalla. 

TERÄSMIEHESTÄ TEX WILLERIIN 
- SARJAKUVAMUISTOJA VUOSIKYMMENTEN TAKAA

Kun kotikylän kansakoulu oli käyty, siirryin käymään kou-
lua Raahen Merikadulle. Elettiin aivan 1970-luvun alkua. Jo 
pikkupoikana 1960-luvulla tuli tietysti tutuksi Ankkalinna. 
Niihin aikoihin, jolloin aloitin koulun Raahessa, tapahtui 
siirtyminen supersankareiden kiehtovan ihmeelliseen maa-
ilmaan. Usein talvisin, kun odottelin koulun jälkeen linja-
autoa, alkoi mielikuvituksessani elämään sen ajan sarjaku-
vasankarit ja tietysti pahikset, jotka sinnikkäästi vastustivat 
laillisen yhteiskunnan symboleja kuten Hämähäkkimies-
tä, Batmania, Teräsmiehen poikaa… Ja olihan materiaalia 
saatavilla, tuon ajan sarjisten mekka Raahessa oli silloinen 
Kirja&Kasetti (nyk. HittiMaatti).

On mielenkiintoista, että sarjakuvasankarien nimet ovat 
ehtineet olla niin monessa muodossa vuosikymmenten saa-
tossa: Hämähäkkimies oli aikoinaan Hämmästyttävä Hä-
mähäkki ja Teräsmiehen Poika oli itse asiassa Teräsmies 
nuorukaisena, ei suinkaan supermiehen poika. Lehtien kirjo 
oli laaja: Ihme-sarja julkaisi Hämähäkkiä ja myös Ihme- 
nelosia; avaruussäteilystä superkykynsä saanut sankari- 
porukka.  Hämähäkkimiestä oli muistaakseni muinoin pur-
rut punainen hämähäkki, joka oli antanut hänelle omin-
takeiset supersankarin ominaisuutensa. Ja jotta jännitys 
pysyisi huipussaan, oli näillä supermiehillä arkiset siviili- 
roolinsa: Teräsmiehen ”sivupersoona” oli toimittaja Clark 
Kent Smallvillessa ja Hämis oli arkisin Peter Parker. Mo-
lemmat kaverit lentelivät ja kiipesivät metropolien pilven- 
piirtäjäviidakossa kunnon kansalaisten turvallisuuden ni-
missä. Ja tietysti vastustus oli kova alamaailman taholta; 
ääriesimerkkinä tietysti Terämiehen mieliharmi Lex Lut-
hor. On myös syytä mainita jopa nykyaikaan asti pahojaan 
tehnyt Jokeri, joka oli alkujaan Batmanin verivihollinen. 
Nykyelokuvan Jokerille on siis pitkä historia!

Kun tutkaillaan sitä, milloin nuo puhekuplien hyvänte-
kijät ja vastustajat ovat itse asiassa syntyneet, pitää siirtyä  
vuosikymmenten taa: Batman-klippejä esimerkiksi oli sa-
nomalehdissä jo 1940-luvulla, mutta supersankareiden to-
dellinen kulta-aika ajoittuu 1960-1970-lukujen vaihteeseen. 

Odotan retkien suunnittelusta bonuksena ennakkoiloa. Jos 
en jonain päivänä ehdi tai jaksa arkiliikuntaa, voin aloittaa 
aina uusiksi.

Millaiseen luontoliikuntaan sinä haluat haastaa itsesi? 
Valitse vähintään kaksi lajia.

Millaista luontoliikuntaa haluat Psyyken järjestävän? 
Miten haluat olla mukana järjestämässä retkiä ja osallistu-
massa niihin?

Haluatko oppia tunnistamaan lisää lintuja, kasveja, puita 
ja ötököitä?

Kuka tietää, missä kaikkialla luontopolkuja ja nuotio-
paikkoja Raahessa on?

Varhaisempiakin divariostoksia itselläni oli, kuten Kuvitet-
tuja Klassikkoja -lehti, joka ilmestyi vuosina 1957-1966.

Kauhusarjakuvalehtien genre asettuu puolestaan 70-lu-
vun tietämille, jolloin vampyyrit ja hirviöt muun kalman 
väen ohella saavutti suomalaiset lukijat. Yöjuttu-lehti alkoi 
ilmestyä v. 1970 ja alan klassikko Shokki alkoi kylvää kau-
hua v. 1975. Vielä on syytä mainita Kauhu-niminen lehti 
vuodelta 1973.

Tänä päivänä Shokki-lehden vanha numero voi keräili-
jöiden piirissä nousta hinnaltaan todella pilviin,  puhutaan 
jopa tuhansista euroista!

Kuten tässä olen kertonut, superkyvyn saaneet sankarit ja 
shokeeraavat seikkailijat vangitsivat mielenkiintoni vuosi- 
kymmeniä sitten. Oma kannattajaryhmänsä oli tietysti 
”Korkkareilla”, Korkeajännitys oli sotasankareiden maailma 
ajoittuen tarinaltaan lähinnä II-maailmansotaan. Ja tietys-
ti TEX Willerillä 
on vielä tänäänkin 
suuri faniporukka.

Kun peilaa sar-
jakuvien maailmaa 
vuosikymmenten 
takaa tähän päi-
vään, on huomat-
tava, että siihen 
aikaan ei ollut kän-
nyköitä, nettiä eikä 
juuri muitakaan 
nykyaikaiseen tie-
donvä l i t yk seen 
liittyviä laitteita ja 
viestimiä. Mutta 
näin ikämiehenäkin vielä saattaa nykymediasta poiketen 
kiehtoa entisaikojen supersankareiden kuolematon mieli-
kuvitusmaailma, joihin kohdallani eittämättä kuuluu poika 
Krypton-planeetalta kuin myös Batmobilella pahiksia met-
sästävä voimakaksikko.

www.raahenpsyyke.fi
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MITÄ ME TEHDÄÄN JÄSENTUVALLA?

Tervehdys kaikille Mieleinen-jäsenlehden lukijoille. Huh, 
mikä vuosi meillä kaikilla onkaan takana ja edelleen tätä 
samaa korona-aikaa elellään. Uusi vuosi ja uudet kujeet. 
Niinhän sitä sanotaan. Tämä vuosi 2021 saa luvan olla ilon 
ja positiivisen kehittymisen vuosi. Vielä ollaan haasteellises-
sa vaiheessa, mutta täytyy uskoa ja luottaa siihen, että tämä 
maratonmatka koronan kanssa pian helpottaa.

Paljon olemme vuodessa tästä viruksesta oppineet ja 
paljon paremmilla mielin voimme jo olla, kun olemme 
oppineet, että ei se virus ole ihan joka ovenkahvassa meitä 
kaikkia viemässä sairaspetiin. Vessapaperi ja ruoka ei lopu 
kaupoista. Maskien käytöstä on tullut jo rutiinia ja käsidesin 
käyttö on arkipäivää. 

Suurin osa on onneksi taudin onnistunut välttämään. 
Joku sen on kokenut, toiset lievin oirein, toiset rajusti, joil-
lekin se on ikävä kyllä koitunut kohtaloksi. Olemme joutu-
neet oppimaan sietämään epävarmuutta ja pelkoa. Ja monet 
meistä ovat löytäneet arkeen uudenlaista sisältöä ja näkö-
kulmaa. Kotona on todellakin nyt saatu olla, omia helppo-
ja harrastuksia on voitu toteuttaa, kuka mitäkin. Moni on 
löytänyt luonnon ja joku on kaivanut vanhan harrastuksen 
(kudelman, lukemisen, piirtämisen ym) taas esiin. On ol-
lut aikaa pysähtyä, tutkistella, miettiä omia ajatuksia, tehdä 
matkaa itseen. 

Meille tänne Jäsentuvalle tulee aika ajoin kyselyitä, että 
mitä me työntekijät oikein tehdäänkään nyt, kun Jäsentupa 
on kiinni. Monenlaista tehdään, ei olla ollenkaan toimet-
tomina. Välillä jopa on juuri toisin päin, kiirettä enemmän, 
kuin normiarjessa. Johtuen siitä, että kaikki yhteydenpito 
on nyt sitten etänä, eri välineillä. Yhdistyksen toimintaan 
korona toi siis kertarykäisyllä etäyhteyksien mahdollisuudet 
ja haasteet. Kuinka voimmekaan olla lähellä ja läsnä, vaik-
ka olemme kaukana eristyksissä. Meidän on pitänyt oppia 
uudet työtavat ja kaikki nämä zoomit ja skypet ja muut on 
olleet meillekin alussa hieman vieraita työkaluja. Kaikki 
suunnittelu ja toteutus sekä tiedotus tulee hoitaa nyt tar-
kemmin, kun emme näe täällä tuvalla ja voi siinä samalla 
jutellessamme kertoa, mitä on tulossa ja menossa. Paljon 
on perehdytetty ja opetettu meidän osallistujia käyttämään 
näitä etävälineitä. Paljon on soitettu puheluita; vuosi sitten 
maalis-toukokuun aikana meille neljälle työntekijöille tuli 
lähes 800 puhelua yhteensä! Varsinkin se poikkeusolojen 
alku oli pääasiassa yhteydenpitoa puhelimitse, pikkuhiljaa 
olemme saaneet rakennettua etäryhmätoimintaa. Mutta 
helppoa se ei aina ole ollut J Olemme oppineet monia 
asioita kantapään kautta ja testailemalla esimerkiksi omien 
ystäviemme kanssa. 

Tällä hetkellä vedämme useampia eri etäryhmiä ja pal-
jon meille soitellaan. Lisäksi nyt tänäkin keväänä edelleen 
elämme epävarmuudessa ja seuraamme tiedotusta ja ko-
ronan ilmaantuvuuslukuja ja odotamme, että pääsemme 
avaamaan toimintaa enemmän kasvokkain tapahtuvaksi. Jä-

sentupa on kiinni, mutta täällä voi käydä sopimalla ajan etu-
käteen. Yksi kerrallaan ihan senkin takia, ettei tämänhetki-
nen kuuden osallistujan kokoontumisrajoitus ylity. Kerran 
viikossa ulkoillaan yhdessä. Seurantaan olemmekin joutu-
neet kiinnittämään erityistä huomiota, sillä myös STEA 
vaatii meitä seuraamaan kohtaamisia ihan uudella tavalla. 
Ennen seurasimme kävijöitä, osallistumisia, nyt seuraamme 
myös kaikkia muitakin yhteydenottoja. Kohtaaminen kun 
voi olla yhtä lailla tekstiviesti, sähköposti tai puhelu. Kir-
jaamme päivittäin nämä ylös ja koitamme saada laadukkaan 
yhteenvedon tästäkin vuodesta ensi vuoden raportteihin. 
Sirkka vetää kuukausittain tilastot yhteen ja esimerkiksi vii-
me vuoden osalta kaikki te jäsenet pääsette kuulemaan näis-
tä tarkemmin kevätkokouksessa huhtikuussa. Sen verran 
korona näkyy suoraa tilastoissamme, että kaiken kaikkiaan 
osallistumisia vuonna 2019 oli 14573 ja vuonna 2020 oli 
vain 8686. Luonnollisesti vapaaehtoisten vetämät ryhmät ja 
kaikki niiden osallistumiset romahtivat huomattavasti. Me 
työntekijät emme mitenkään voi kohdata kaikkia ihmisiä, 
joita normaalisti vuoden aikana osallistuu meidän toimin-
taan. Vertaistuki on jäänyt vähemmälle ja kahdenkeskiset 
keskustelut meidän työntekijöiden kanssa ovat lisääntyneet. 
Vapaaehtoisten antaman työpanos ja aika on äärimmäisen 
arvokasta ja sen arvoa ei voi rahassa mitata! Lisäksi isot 
tapahtumat (luennot, lastenpäivän tapahtuma, yön yli ret-
ket ym.) jäivät vuodelta 2020 kokonaan pois, mikä näkyy 
suoraan osallistumismäärissä. Myös, kun miettii normiar-
kea, meidän työntekijöiden rooli on monesti suunnittelua ja 
kaikkea taustatyötä ja monet kohtaamiset tapahtuu tuvalla 
kävijöiden kesken. Nyt niitä ei ole ollut. Mutta täytyy kui-
tenkin sanoa, että paljon saimme aikaan ja meillä on täällä 
Jäsentuvalla rohkea ja ihana porukka, joka on ottanut tämän 
etätoiminnan järjestämisen mallikkaasti vastaan! 

Kaikkien meidän toiveissa on, että Jäsentupa saadaan 
pian auki ja puuroaamut taas pyörimään. Lisäksi kaikki 
vertaisryhmät odottavat kovasti sitä päivää, että kokoontu-
minen on taas turvallista. Näkisin, että kun päästään täällä 
Pohjois-Pohjanmaalla perustasolle, niin tämä mahdollistuu. 
Uskon myös, että tämä uusi etätoiminta jää ainakin osit-
tain elämään meidänkin toimintaamme. Joka tapauksessa 
tulevana kesänä järjestämme retkiä ja ulkotoimintaa, kun 
ne taas sallitaan. Tarkoituksemme on kysyä naapurikoulun 
nurmialuetta tulevallekin kesälle käyttöömme. Ulkotupa 
toimi viime kesänäkin loistavasti J 

Ja palatakseni tuohon kuulumisiin, että mitä me tehdään 
täällä, niin me ollaan tietenkin täällä Jäsentuvalla hieman 
remppailtu, Marjo muutti omaan huoneeseen, mikä helpot-
taa työntekoa monin tavoin (puhelut, palaverit, keskustelut, 
zoom-ryhmät…), olemme työstäneet tätä lehteä, minulla 
on ollut työtä kovasti tuon STEAn tuloksellisuusraportin 
kanssa, lisäksi vuosikertomus on lähetetty hallitukselle, ti-
linpäätös tulee myös pian käsittelyyn ja mitähän sitä muuta? 
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Ryhmätoimintaa ETÄNÄ zoomilla:

Maanantaina Etätupa klo 13: keskusteluryhmä

Tiistaina Nuorten klubi klo 15 (parilliset vkot).  
Hengellinen ryhmä jatkuu myös 1xkk ti klo 9.30.

Keskiviikkona Etätupa klo 12: toiminnallinen ryhmä

Sosiaaliset jännittäjät klo 15.30 (suljettu ryhmä)

Torstaina Etätupa klo 10: Elämäni biisi-ryhmä (vain sähköpostin ilmoittaneille), 
Vihannin ryhmä klo 13 (skype).

Perjantaina impro klo 12 (lisätiedot puh. 044-0779960).

Lisäksi ulkoiluryhmä maanantaisin klo 13 ja perjantaisin klo 10. 
Naisten ulkoiluryhmä tiistaisin klo 13. 

No monet yhteistyöpalaverit on jatkaneet kokoontumistaan 
etänä (esimerkiksi Kotirappu-palaverit), olemme saaneet 
paljon arvokasta tietoa monista eri webinaareista, joihin on 
ollut mahdollisuus osallistua – nyt helpommin, kun kaikki 
on verkossa! Olemme säästäneet aikaa ja resursseja, kun ei 
ole tarvinnut matkustaa koulutuksiin. Jäsentuvalle saapui 
eu-ruuat, niiden parissa kuluu kovastikin tällä hetkellä taas 
aikaa. Merja ja Marjo ovat kokoamassa Kokemustoimija-
koulutuksen materiaalia ja tehneet hakijoiden kanssa yh-
teistyötä, haastatteluja ym; koulutus alkaa pääsiäisen jälkeen 
ja koska korona, niin sekin on päätetty järjestää etänä. Ja 
tietenkin sekin asia tuo lisähaasteita, monenlaisia. Mutta 
periksi ei anneta! Eikä koulutusta nyt siirretä. J 

Vuosi on ollut pitkä ja raskas. Itseäni on jotenkin loh-
duttanut vertaistuki, se tieto, että me olemme kaikki tässä 
samassa tilanteessa yhdessä. Tämä ei ole minun taisteluni, 
tämä on meidän kaikkien yhteinen taistelu. Ja yhdessä me 
tästä selvitään! Eikö niin? Kunhan päästään kesään ja saa-
maan kausivaihtelusta helpotusta viruksen leviämiseen ja li-
säksi rokotukset etenevät, niin toivotaan ja uskotaan siihen, 
että tämä odotus palkitaan! Kunhan tilanne rauhoittuu, niin 
sitten pääsemme taas reissuun Haaparantaan ja MTKL:n 
tapahtumiin. Ja mitä sitten keksitäänkään yhdessä J

Tämä karu korona-aika on opettanut meille elämän ra-
jallisuuden, elämän ainutlaatuisuuden ja elämän ilon ja tois-
ten ihmisten merkityksen. Meille on annettu vain tämä yksi 
elämä ja vain me itse voimme sen sisältöön vaikuttaa. Jään-
kö kotiin vai lähdenkö ulos, haastanko itseni kohtaamaan 
toiset ihmiset, uskaltaudunko sosiaaliseen kanssakäymiseen, 
vaikka se pelottaa? Miten haluamme oman elämämme kir-
joittaa. Sinä päätät. Tee omasta historiastasi sinunlainen. 
Kunkin omanlainen. Ainutlaatuinen.

Nyt vielä tätä kirjoittaessani ollaan suljettuna. Toimin-
taa on silti tarjolla monipuolisesti etänä ja erikseen sovitusti 
myös tuvalla on mahdollista käydä. Ulkoiluryhmä kokoon-
tuu kerran viikossa ja puhelinlangat laulaa. Ilmapiiri meidän 

työntekijöiden kesken on kaikesta huolimatta luottavainen 
ja positiivinen, odotamme sitä päivää, kun saadaan taas tart-
tua puurokauhaan ja kohdata teitä kaikkia kävijöitä lasiko-
pista käsin tai olohuoneessa rupatellen ja päivän kuulumisia 
vaihdellen. Me jaksamme odottaa ja toivoa sekä luottaa sii-
hen, että elämä helpottaa ja koronaa kaatuu rokotuksilla ja 
yhteisellä lujalla uskolla parempaan! Jaksathan sinäkin!

Sitten kun tämä korona-aika alkaa olla takana päin, me 
nähdään taas toistemme kasvonilmeet ja näemme livenä 
eleet, kehonkielen ja asennot. Etäyhteyksien aika on ohi. 
Historiaa. Vai niinkö sittenkään? Kyllähän tämä digiloik-
ka on tullut jäädäkseen. Pääasiassa tulevaisuudessakin tulee 
tietenkin olemaan kohtaaminen Jäsentuvalla, ryhmissä, ret-
killä, koulutuksissa, kursseilla. Mutta etäryhmät jäävät myös 
osaksi viikko-ohjelmaa. Jollekin kotoa osallistuminen on 
helpompaa, osallistuminen mahdollistuu myös syrjempää, 
sivukunnista, vaikka osastolta tai reissusta. Hybridi-mallia 
tullaan myös hyödyntämään, esimerkiksi teemapäiviin osal-
listumista Pyhäjoelta, Vihannista tai Siikajoelta helpotetaan 
etätoimintojen avulla. Mitään tekniikan ihmelapsia me ei 
täällä olla, mutta erehdyksen ja onnistumisten kautta opi-
taan koko ajan uutta. Kysytään apua viisaammilta ja sovel-
letaan parhaamme mukaan. 

Näihin tunnelmiin päätän tämän kuulumiskirjeen ja toi-
votan sinulle aurinkoista kevättä! Ole rohkeasti yhteydessä 
meihin työntekijöihin, jos sinulla on kysyttävää, jos haluat 
mukaan etätoimintaan tai jos haluat jutella jonkun kanssa. 
Toiveita saa myös esittää! Ollaan yhteydessä!

Niina

P.S. Mitä me tehdään Jäsentuvalla? 
Jäsentupaa tarvitaan ehdottomasti. Kohtaaminen, ver-

taistuki, vapaaehtoistoiminta, yhdessäolo ja osallistumis-
mahdollisuuksien tarjoaminen, se on tärkeintä ja siihen me 
tarvitaan Jäsentupaa J

www.raahenpsyyke.fi
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Teksti: Sirkka Saaristo & Teemu Rautio

ZOOMIN ALOITTAMINEN

”Voi ei, apua, en ymmärrä, en osaa, en älyä, minusta ei ole 
tähän…”. Nämä ajatukset sanotuksineen olivat ensimmäi-
senä mielessäni kuullessani, että zoom olisi rantautumassa 
meidänkin elämäämme. Nostin käteni ylös antautumisen 
merkiksi ja toivoin herääväni pahasta unesta. Mielikin pa-
hoittui, kun koronan myötä esim. minulle tärkeä Raahen 
Psyyken impro meni etäryhmään.

Olen melkoisen lailla epätekninen ihminen. Hyvin aras-
ti lähestyn mitään aparaattia, koska suurin pelkoni on, että 
painan väärästä napista tai jätän painamatta oikeasta ja jo-
tain kauheaa tapahtuu juuri sillä hetkellä. Se saattaa poh-
jautua lapsuuden muistoon, jossa isoveli laittoi minut pap-
patunturilla ajamaan, mutta ei hoksannut kertoa, mistä se 
pysäytetään. Niin minä loppupelissä kiersin isoa ulkoraken-
nusta, kunnes polttoaine loppui.

Olihan minulla ns. älykännykkä ja tietokone, mutta ei 
juurikaan älyä niiden käyttämiseen. Perusasiat minä osa-
sin; soittaa, vastata ja lähettää tekstiviestin sekä kirjoittaa. 
Pikkuhiljaa aikuiset lapseni ja lapsenlapseni alkoivat roh-
kaisemaan minua tutustumaan puhelimeni ja tietokoneen 
mahdollisuuksiin ja kokeilemaan niitä. He ilahtuivat ja jopa 
hämmästyivät kuullessaan, mitä ”hienouksia” olin milloin-
kin puhelimestani tai tietokoneella löytänyt ja kokeillut on-
nistuen.

Niin se zoomkin hiljalleen rantautui minun ja myös 
kumppanini Teemun elämään, kiitos myös Raahen Psyyken 
kannustavalle väelle. 

ZOOMISSA OLEMINEN

Zoomissa oleminen on mahdollistanut meille Teemun 
kanssa osallistumisen esim. monenlaisiin Raahen Psyyken, 
Mielimaasta ry:n ja Mtkl:n etäryhmiin. Raahen Psyykellä 
olemme mukana, silloin kun se on mahdollista; maanan-
taisin keskusteluryhmässä, tiistaisin hengellisessä ryhmässä, 
keskiviikkoisin toiminnallisessa ryhmässä, torstaisin toive-
levy -ryhmässä ja perjantaisin improssa. Mielimaasta ry:ssä 

olemme mukana etävertaisryhmässä. Mtkl:n 
etäluennot ovat tulleet myös tutuksi Zoomin 
välityksellä.

Minä toimin ”koneenkäyttäjänä” ja ripirin-
taa olemme etäryhmissä mukana.

MITÄ ZOOM ON ANTANUT

Zoom on mahdollistanut meille aktiivisen 
mukana olon mielen hyvinvointia ylläpitä-
vissä ja vahvistavissa ryhmissä.

Se on antanut myös uskoa ja luottamus-
ta siihen, että kyllä mekin voimme oppia ja 
osata uusia asioita. Olemme kokeneet sen 
tärkeäksi, että kukaan ei ole missään vai-
heessa painostanut meitä zoomin käyttä-
jiksi. Ja tärkeimmäksi sen, että niin monet 
ovat jaksaneet kannustaa meitä lempeästi 
ja mahdollistaneet osallistumisemme. Toi-
vomme, että jonakin päivänä voimme itse 
tsempata jotakuta, jota zoomin käyttö ar-
veluttaa tai pelottaa.

ZOOM TULEE

”Kiitos mahdollisuudesta oppia ja liittyä vertaisiin”, Sirkka 
Saaristo ja Teemu Rautio tuumaavat.

Pattijoki kesäasussaan. Kuva: Virpi Suomela

MieleinenMieleinen Raahen Psyyke Ry
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PARHAAT RUNOT TULEVAT SYDÄMESTÄ
Marko Ruokangas kertoo kirjoittaneensa runoja vuodesta 
1994 asti. Sykäyksen tähän antoi hengellinen herääminen. 

- Vuodesta 2003 alkoi runojeni kulta-aika. Alussa saattaa 
olla jotain surullistakin, mutta lopussa runo kääntyy loh-
duttavaksi ja toivoa antavaksi. Sanoilla voi vaikuttaa, toteaa 
Marko. Hän kirjoittaa enimmäkseen lyhyitä runoja. Muuta-
mia julkaisemattomia huumorirunoja sekä pari englanniksi 
kirjoitettua runoa löytyy myös.

- Runot tulevat monella tapaa. Joku pätkä välähtää mie-
lessä tai sateessa kävely saattaa poikia runon. Myös jonkun 
ihmisen elämä saattaa koskettaa niin, että siitä syntyy runo. 
Parhaat runot syntyvät sydämestä, ei vängällä, painottaa 
Marko. Hän kertoo joskus heräävänsä yöllä kirjoittamaan 
runon muistiin kännykkään. Aiheista useimmat liittyvät 
hengellisyyteen ja rakkauteen. Synkempiäkin runoja Mar-
ko on kirjoittanut huonoina aikoina, mutta niitä hän ei ole 
halunnut tuoda julki.

- Joskus runo tulee viidessä minuutissa. Toisinaan saattaa 
olla vuosia vain biisin tai runon nimi, ennen kuin säkeistö-
jen sanat tulevat, Marko sanoo. Hänellä on ollut pari vuotta 
kahden miehen bändi Jussi Visurin kanssa. Heillä on kah-
den levyn verran biisejä Youtubessa ja Spotifyssa. Bändin 
nimi on First leaves of fall.

Marko säveltää bändin biisit ja soittaa pianoa syntikalla. 
Jussi puolestaan sanoittaa ja laulaa. Sovitukset ovat yhteisiä. 
Miehet soittavat omaksi ilokseen. Kuuluisuus ei kiinnostaa, 
edullinen treenikämppä sen sijaan on haaveena. 

- Jossain mielenterveyspäivillä tai Palvelukodilla voisi pi-
tää konsertin, Marko tuumii.

Marko sai ensimmäisen tietokoneensa v. 1987. Siitä läh-
tien hän on tehnyt pelejä. Niitä löytyy osoitteesta www.msx.
org. Sivulla hakukenttään tulee laittaa teksti ”macman”. Pe-
lejä on ladattu noin 180 kertaa.

- Päivän kohokohta on Raamatun lukemin. Olen lukenut 
sitä 21 vuotta joka päivä. 

Markolla on itsellään useita soittimia. 
- Vaimolleni Minnalle olen tehnyt runoja ja biisejä. 

Minna piirtää kuvia tietokoneella ja hän soittaa hyvin pia-
noa. Musiikki on meidän yhteinen harrastus. Maaliskuussa 
meillä oli 20-vuotishääpäivä, paljastaa Marko.

Yhteensä Markolla on runoja 200-250, joukossa on mu-
kana aihioitakin. Hän on koostanut niistä koneelleen kolme 
kirjaa: Huomisen tuulet, Rakkauden valtakunta ja Aamun-
koitto. Lisäksi hänellä on edesmenneen Markku Luukko-
sen runoista Markun kanssa työstetty konkreettinen pieni 
runokirja.

Vielä yksi tärkeä harrastus haastateltavalla monitoimi-
miehellä on. Vajaan vuoden verran Marko on pitänyt suljet-
tua Facebook-ryhmää Maken runonurkka. Jäseniä on noin 
60 ja uusia jäsenhakemuksia otetaan vastaan. 

- Kaikkien runoja luetaan ja etsitään niistä hyviä juttuja. 
Välillä myös keksimme kirjoitusaiheita toisillemme. Ryhmä 
on otettu hyvin vastaan ja toivon, että uutta porukkaa tulee 
mukaan, päättää Marko.

Kehrää kissa kippurainen
pörröpää pellavainen

unta uinuu untuvainen
makaa mauku mokoma

Marko Ruokangas

Jälleen nousen aamuun uuteen
tartun kiinni tähän mahdollisuuteen

Jos voin toisia rakastaa
masentuneita lohduttaa
Leivän antaa nälkäiselle

lohdun turvan yksinäiselle
Silloin päiväni tää

tarkoituksensa täyttää
ja onnellisena voin tietäni kulkea

Illalla silmäni sulkea
Marko Ruokangas

Teksti: Eila Nikula
Kuva: Marko Ruokangas

Make ja Minna.

www.raahenpsyyke.fi
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ILOA ULKOILUSTA

Taivallan suksilla kohti 
Taskua. Raahustustani ei 
oikein hiihdoksi voi kut-
sua, kun katselen muiden 
vauhdikasta etenemistä. 
Kiertelen vesihyhmäisiä 
paikkoja hieman pelok-
kaana.

- Kyllä siellä on vielä 
vahva jää alla, lohduttaa 
ohikiitävä mieshenkilö. 

Hänen sanojensa roh-
kaisemana sujuttelen läpi 
seuraavan märän kohdan. 
Hiivatti, monotkin hauk-

kaavat vettä! Mutta pienten takeltelujen jälkeen sukset taas 
luistavat auringon lämmittämällä ladulla. 

- Pitäisiköhän minunkin hankkia karvapohjasukset, mie-
tin ääneen irrottaessa suksia jaloistani majan edustalla. 

- Me ostettiin vasta, ensimmäistä kertaa ollaan näillä 
liikkeellä. Melkoista kiertelyä oli tulla tänne, kun on paikka 
paikoin vettä ja karvapohjat eivät saisi kastua, kertoo paikal-
le osuva nuoripari. 

 - Nämä laudat ovat kymmeniä vuosia vanhat. En ole 
voidellut näitä ollenkaan tänä vuonna. Olen niin vähän 
hiihtänyt viime vuosina, kun ei ole päässyt jäälle. Kyllä 
nämä vievät vielä eteenpäin, mutta olen lihonut näistä ulos. 
Vieläkö suksia ostaessa pitää ilmoittaa painonsa, utelen. 

- Voi kuule, se tuntui olevan tärkein seikka. Kolme ur-
heiluliikettä kierrettiin Oulussa, ja viimeisessä vasta tärppä-
si. Minulle kun ei meinannut löytyä jäykkyydeltään sopivia 
suksia mistään, kun olen tämmöinen punkero, selittää mie-
lestäni sutjakka nuori mies.

Taukotuvassa noudatetaan turvavälejä. Vetäydyn perim-
mäiseen pöytään nauttimaan eväitäni. Kuuntelen puolella 
korvalla jutustelua kuluvasta kaudesta ja tietenkin koronas-

ta. Väki tuntuu olevan tyytyväinen, että pitkästä aikaa on 
kunnon luminen talvi, niin erilainen kuin edelliset. Viime 
maaliskuuhun verrattuna näissä on kyllä jotakin saman-
laista, mietin mielessäni. Enkä tarkoita korona-aikaa, vaan 
kastuneita jalkoja! Riisun monot ja laitan muovipussit villa-
sukkien päälle. Muita se hymyilyttää.

NIKSI-PIRKKAVINKKEJÄ

Vuosi sitten keväällä tein pitkiä patikkaretkiä hiihtoma-
jan ympäristöön päivittäin. Aamupuuron jälkeen pakkasin 
salaattilounaan, vesipullon sekä kahvitermarin reppuun ja 
suuntasin metsäpoluille. Myös täyteen ladatun kännykän ja 
välipalaa otin mukaan kaiken varalta. Aluksi liikuin saap-
paat jalassa, koska maastossa, etenkin Viitajärven lenkillä 
oli märkää. Nokialaiset tuntuivat kuitenkin kovin raskailta 
liikkuessa ja jalkani oikkuilivat iltaisin. Keksin laittaa vil-
lasukkien päälle hedelmäpussit ja sujautin jalkaani vanhat 
vaelluskenkäni, jotka eivät enää ole ihan kosteuden pitävät. 
Näin sain pidettyä jalkani kuivina.

Tein myös toisen hyödyllisen oivalluksen. Olin ostanut 
vahingossa liian suuria kertakäyttöhanskoja. Vedin sellaiset 
nahkahanskojen päälle, eipä räntäsateella kastunut eikä pa-
lellut käsiäkään.

- Laitahan nuo ulkoiluvinkiksi Niksi-Pirkkaan, tuumasi 
poikani naureskellen.

ROHKEUTTA AVANNOSTA

Päätän, että tämänpäiväinen oli talven viimeinen hiihto-
lenkki. Hiihtomajan laduille en tohdi mennä reippaampien 
menijöiden haitoiksi. Askellukseni kumpuilevassa maas-
tossa ja kurveissa ei ole enää vakaata, pelkään kaatuvani ja 
loukkaavani nivelrikkoisia raajojani. Nyt on hyvä hetki jat-
kaa keskeytyneitä avantokäyntejä. 

Lämmin pukukoppi suljettiin koronan vuoksi joulukuus-
sa, sen jälkeen on pitänyt pukeutua ulkona. Itselleni mitta 

MieleinenMieleinen Raahen Psyyke Ry
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Moikka!
Tervehdys täältä alueelliselta mielenterveysyhdistykseltä 
Jokilaaksojen Tiimi ry:ltä!

On kevät. Vuodenajat menevät ja tulevat niin kuin 
aina ennenkin. Jotain pysyvää siis tässä alati muuttuvas-
sa maailmassa. Se on jotenkin hienoakin. Voi mielessään 
lällätellä koronalle, illistellä vaikka maskin takana, että on 
jotain, mitä se ei ole voinut muuttaa ja mihin sen vaiku-
tusvalta ei ulotu!

Moneen asiaan se kuitenkin ulottuu, mutta on tärke-
ää löytää ja huomioida myös niitä asioita, jotka tuntuvat 
itselle merkityksellisiltä ja jotka luovat turvallisuuden 
tunnetta. Niitä löytyy meidän jokaisen arjesta, kun vain 
annamme itsellemme mahdollisuuden katsoa asioita vä-
hän eri näkökulmista.

Rahoituskuvioihin se on myös ulottunut, sillä Tiimin 
toiminta on nyt monenlaisten haasteiden edessä. Ra-
hoittajamme Stea ei jatkossa avusta toimintaamme siinä 
muodossa, mitä sen on totuttu olevan.

Henkilökohtaisesti olen myös uuden edessä, sillä siir-
ryn pääsiäisen jälkeen kohti uusia ammatillisia haasteita, 
joten työni Tiimillä on tullut päätökseen. Kannan mu-
kanani ihania kohtaamisia, henkeviä keskusteluja, paljon 
iloa ja kommelluksiakin, joita olen saanut teidän kanssa 
reilun neljän vuoden Tiimillä työskentelyni aikana kokea.

Kauniit kiitokseni ihan jokaiselle, kenen kanssa tiem-
me ovat kohdanneet! Toivotan sylillisen Valoa elämääsi! 
Ja tietysti terveyttä, sitä tarvitaan aina!

Hieman haikein, mutta kiitollisin mielin,
Saila, toiminnanohjaaja

P.S. Tiimin toiminta jossakin muodossa jatkuu näiltä 
näkymin ainakin tämän vuoden ja Tiimin hallitus tekee 
varmasti parhaansa mietinnöissään jatkoa ajatellen. Tar-
kemmin saatte infoa toiminnasta, kunhan asiat ehtivät 
"lutviutua" kohdilleen.

Ystävänpäivätanssit Oulaisissa 2017.

Päiväsi meni hukkaan, sanot sinä.
Ei yhtään näkyvää jälkeä.

Nukuit tietenkin.
Ei, enhän minä.

Tein suuria asioita, ajatuksissani.
Liisa R.

Valopilkut tanssivat silmissäni 
       olen katsonut aurinkoon

              liian kauan,
                 on aika kääntää

       esiin päivän varjoisa puoli.
 Liisa R.

tuli täyteen helmikuun puolivälissä. Märän uimapuvun rii-
suminen ja vaatteiden kiskominen päälle pakkasessa rupesi 
tuntumaan liian rankalta. Etenkin sormet palelivat niin, et-
tei kengännauhoja saanut solmittua. Minä suorittajaluonne 
hämmästytin itseni ajatuksella: - Tämä ei ole enää kivaa, 
tästä voi pitää taukoa.

Avantoon meno viikkojen tauon jälkeen hieman jän-
nittää. Mietiskelen etukäteen, miltä veteen meno tuntuu. 
Neljättä vuotta sitten jatkoin rakasta kesäharrastustani, ui-
mista luonnon vesissä, syksyyn ja talveen. Jäätyäni eläkkeelle 
tarvitsin uutta ohjelmaa päiviini. Se oli kuin siirtymäriitti 
uuteen elämänvaiheeseen. Tietoinen, toisaalta hieman pe-
lokaskin valinta ajan käyttöön.

Ensimmäisinä kylminä, tuulisina syystalven päivinä hen-
ki salpautui kurkkuun veteen mennessä, mutta ylös tullessa 
sisäinen minäni hurrasi: - Uskalsin, minä tein sen! 

Rohkaisen itseäni huomiseen, muistelemalla sitä lähes 
euforista tunnetta, jonka kylmä vesi saa aikaan. Olo piristyy 
ja nivelsäryt pysyvät poissa koko päivän.

ASKELLUSTA

Uinnin ohella lisäsin eläkeläispäiviini kävelyä. Ajoin pyöräl-
lä tai autolla kirjastolle ja kävelin sieltä uimakopille. Takai-
sin tullessa kävin kirjastossa lukemassa päivän lehdet. Otin 
käyttööni askelmittarin ja asetin päivätavoitteeksi 6000 as-
kelta, siis noin hieman yli 4 km. Kylläpä se tuntui rasitta-
valta. Kävellessäni mietin kaiken aikaa: -Voi kuinka pitkästi 
vielä! 

Joinakin päivinä ulos lähteminen oli kuin tervan juon-
tia, mutta ensimmäisen talven aikana kävelylenkit pitenivät 
huomaamattani. Höyläsin tietoisesti ajatustapaani: - Hei, 
minä olen jo täällä asti! 

Nykyisin kävely on pääasiallinen liikkumistapani, kuljin-
pa sitten Kaupunginmetsästä keskustaan, kauppa-asioille 
tai Pikkulahdelle. Välillä tuulessa, tuiskussa ja lumessa tar-
poen, reppu selässä ja kävelysauvat seuralaisena.

Liisa R.

www.raahenpsyyke.fi
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Metsä hoitaa Kun talvi vaihtui kevääksi
Maaliskuu jo maata näyttää ja huhtikuu hanget hu-
mauttaa, sanoo sananlasku. Pian pääsen aistimaan ke-
vään tuloa metsäretkillä viime vuotiseen tapaan. Näen 
jo itseni keväisen päivävaelluksen puolivälissä. Saavun 
kivisen metsäkankaan reunaan, edessäpäin peltoau-
keama. Päätän nauttia salaattilounaani tässä ulkoil-
maravintolassa.  Arvelen olevani ainoa asiakas, mutta 
asettautuessani terassille lähes törmään edelliseen ruo-
kailijaan. Hän onneksi muistaa turvavälin, (turpavälin) 
ja pinkaisee pois paikalta. Vaikutti hämärästi tutulta, 
mutta en muista nimeään, oliko Kauris vai Peura.

Rauhallinen, viehättävä paikka, kaunis vihreä sisus-
tus, laakea kivipöytä ja matalammat, kovat  istuimet. 
Taittelen pefletin auki tuolin pehmusteeksi.  Täällä 
taustamusiikista huolehtii Metsän pienlaulajat, tuke-
naan Tuuli.  Soolon laulaa etäyhteytenä Kuovi. Jälki-
ruuaksi tarjoillaan ylivuotisia pakkasöiden puraisemia 
puolukoita. Päivän uutiset kevään edistymisestä luen 
Leskenlehdestä. Pellonreunassa voimassaolevia ko-
koontumisrajoituksia valvovat Sinivuokot. 

Harvoin kohtaan metsälenkeilläni muita ulkoilijoita. 
Liekö syynä se, että yleensä olen liikkeellä jo aamu-
päivästä. Ennen kuuntelin radiota kulkiessani, lähinnä 
estääkseni omien ajatusteni kiertämisen menneisyyden 
tapahtumissa. Peittääkseni katkeruuden, kaipauksen, 
väärin kohdelluksi tulleen tunteitani.

Pian jatkuva uutis- ja musiikkitulva tuntui ärsyttä-
vältä. Huomasin ajatusteni ja oloni rauhoittuvat keskit-
tyessäni pelkästään askellukseen ja ympäristön aistimi-
seen. Vähitellen havaitsin taivaltaneeni pitkiä matkoja, 
ilman muistikuvia mielenmyrskyistä. 

Välillä tunnen päässeeni ihan meditatiiviseen tilaan, 
kuljen ikään kuin ilman tietoisia ajatuksia, vain aistien 
luonnon läsnäolon.  Vau, onko tämä flow-kokemus…

Vähitellen olen oppinut antamaan ajatusten tulla ja 
mennä, myös muualla kuin luonnossa. Traumaattisten 
muistojen tilalle on löytynyt paljon hyvää.  Luottamus 
itseeni ja kykyyni selviytyä yksin on kasvanut. Arasta 
sosiaalisesti vetäytyvästä minästä on tullut rohkeampi, 
nykyisin uskaltaudun juttelemaan jopa ventovieraiden 
kanssa. Olen osallistunut ryhmäliikuntaan ja käynyt 
kuntosalissa, joihin en aikaisemmin kehdannut edes 
ajatella meneväni. Viime mainituista iso kiitos kuuluu 
myös Psyyken järjestämälle ryhmätoiminnalle ja sieltä 
saatujen ystävien rohkaisulle ja tuelle.  

Liisa R.

Kun tänä korona-aikana on paljon sitä kotoilua, olen 
muistellut mielen virkistykseksi niitä vanhoja aikoja. 
Silloin talvet olivat talvia ja kesät kesiä, joskin kulunee-
na talvena on ollut taas lunta kuin silloin ennen. Paljolti 
ovat ihmiset päässeet laduille ja nauttineet talvessa kun 
on ollut hiihtokelit.

Minäkin hiihtelin poikasena ja nuorena melko lailla, 
lähinnä siellä kotimetsien hangilla. Oli mieleenpainu-
vaa ja sykähdyttävää eräänäkin kevättalven aurinkoise-
na päivänä, kun riekkoparvi pölähti uutusta hangen alta 
lentoon! Kimalteinen lumi siinä pöllysi, kun ne yllättä-
en sieltä lämmittelyonkaloistaan pyrähtivät ilmaan!

Talvisin oli varma kevään lähestymisen merkki, 
kun eräälle metsärinteelle ilmestyi tuttu jälki hangel-
le: Saukkohan siinä oli laskenut pyllymäkeä. Vanhat 
sydänmaiden jahtimiehet tiesivät kertoa, että joka tal-
vi saukko lähti Olkijoelta ja jatkoi siitä jokavuotiselta 
”mäenlaskupaikaltaan” kohti Latvalammenojaa ja sieltä 
edelleen Haapajärven Tekoaltaalle.

Tarinan mukaan saukko ensin herkutteli Olkijoen 
harjuksilla, siirtyi sitten saalistamaan Latvalamme-
nojan forelleja ja vasta sen jälkeen, kun se oli purojen 
jalokaloilla aikansa mässäillyt, kelpasi Haapajärven 
Tekoaltaan vähempiarvoinenkin kala. Ja kyllä tuossa 
kulkumiesten kertomassa jotakin perää täytyi olla, sillä 
joka vuosi maaliskuun tietämillä, oli siinä samassa pai-
kassa saukon takapuolen ja hännän jättämät jäljet. Olisi 
tosi mielenkiintoista tietää, onko vielä nykyisinkin sau-
kolla sama ryöstöretkensä kulkureitti kuin silloin enti-
sinä aikoina…

Nuorena kiinnosti sitten keväämmällä kovastikin 
muuttolintujen saapumisajat. Aivan muistilehtiöön tuli 
merkkailtua lintuhavaintoja, joita tehtiin kiikarit kau-
lassa tutuille lintumaille kulkien. Ja sitten kun toukokuu 
eteni, oli takuuvarma toimi meillä pojilla kalavehkeiden 
kunnon arviointi ja tarvittavat lisäostokset uistinkote-
loon sekä muiden uistellessa tarvittavien vimpaimien 
hankinta. Näihin kulutukselle alttiiksi tarvikkeisiin 
kuuluivat esimerkiksi siima ja viehelukot.

Niin paljon on luonto kaikkine ihmeineen minua 
opettanut ja auttanut mielenhallintaa, että suosittelen 
muillekin luontoretkeilyä tämän haastavan ajan kotoi-
lun vastapainoksi.

Jouko Kastelli

Kuva: Jari Tuovinen
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Taivas on sininen, vain yksi valkoinen pilvi leijailee sineä 
vasten. Istun kesämökin tuolissa, joen rannalla ja ihmette-
len. Ilmassa kulkee alkukesän lehtivihreän tuoksu.

Mietin viime vuosia ja niitä nuoruuden vuosia, jotka 
odotin häntä.

Nuorena olin varma, että hän tulee. Aika kului, tyttöystä-
vät menivät naimisiin, saivat lapsia ja lapset kasvoivat.

Minulla ei ollut ketään. Tein työtä pienessä liikkeessä, 
minulla oli mukava työkaveri, olimme ystäviä. Joskus seu-
rustelin jonkun ihmisen kanssa kuukausia, toisinaan vuo-
denkin, mutta jokainen suhde päättyi.

Ehkä olin tullut liian epäileväiseksi, pelkäsin heidän jät-
tävän minut yksin ja niin jatkoin omaa, yksinäistä elämääni 
vapaasta tahdostani.

Ja nyt tänä alkukesän päivänä, kun olen taas alkanut aja-
tella häntä, kuulen pyörän rattaiden äänen soraisella mök-
kitiellä. Jos tämä olisi satu, hän varmaan ilmestyisi pihaan, 
ajattelen huvittuneena.

Järsin voileipää, tuijotan jokeen, kuten niin monta kertaa 
ennenkin. Maisema tuntuu jotenkin oudolta, mietin, mitä 
erilaista tässä voi olla? Hymähdän ajatuksilleni, olen kai ol-
lut liikaa yksin ja lukenut kevyttä kirjallisuutta.

-Hei, oletko se sinä?
- Joo, vastaan.
Täällä käy paljonkin kyläläisiä juttelemassa. Oikeastaan 

olisin nyt mieluimmin yksin, mutta en henno ketään pois 
toimittaa.

- Vieläkö muistat minut?
Katsahdan häntä tarkemmin. Voiko tämä olla totta? Sii-

nä hän nojaa pyöräänsä vasten, harmaa tukka, mutta muu-
ten saman näköinen, tai ainakin melkein. Hän se todellakin 
on! Voi ihmeiden päivää! Varmistan, että ihminen on oikea 
ihminen, eikä haamu ja kysyn:

- Mistä sinä siihen tulit?

- Lähdin käymään kotiseudulla, kun en ole pitkään ai-
kaan käynyt.

- Tule istumaan, siinä on tuoli.
Puheemme lähtee pian kulkemaan kuin kymmeniä vuo-

sia sitten. Äkkiä hätkähdän, kysyn:
- Miten vaimosi voi?
- Me erottiin parikymmentä vuotta sitten. Kaipa hän hy-

vin voi.
Hän on eronnut, ajattelen, mutta ei kysy minun yksityis-

elämästäni mitään. No, hän on tullut vain juttelemaan.
Jatkamme kevyttä muistelua, kun yhtä-äkkiä joutsen jar-

ruttaa jaloillaan veden pintaan ja levittää valkoiset siipensä. 
Se pysähtyy ja kääntyy kiireesti toiseen suuntaan, nousee 
lentoon. Kuuntelemme sen päästämää ääntä ja katsomme 
sitä.

Jatkamme puhetta, kerromme toisillemme elämästäm-
me, puhumme vanhoista tutuistamme ja siitä, mitä heille 
kuuluu. Minun elämästäni tuntuvat vuodet kadonneen ja 
olen kuin nuori jälleen. Muistoissani ei ole yksinäisiä vuosia, 
ei mitään ikävää.

Kun hän viimein lähtee, hän on jo ottanut pyöränsä en-
nen kuin kysyy:

- Miten sinun avioliittosi jaksaa?
- Jaa-a, enpä ole niin pitkälle vielä ehtinyt.
- No se on korjattavissa, hän sanoo ja lähtee.

Sinne hän meni, jäin taas yksin. Tätä se siis tarkoitti, minun 
aamuinen outo oloni, tunsin, että jotain tapahtuisi ja tapah-
tuihan sitä.

Syön mökissä yhden jugurtin ja lähden ulos.
Linnut ovat aloittaneet iltakonserttinsa, ilma on säveliä 

täynnä. Hitaasti alkaa
joesta nousta pieni sumuverho viilenneeseen iltaan.
Vedän keuhkoni täyteen puhdasta ilmaa ja puhallan pois.

- Kaija -

Kesäyllätys

En ole näkymätön,
sillä näen varjoni,

ja se kertoo minulle tarinoita
pimeästä ja valosta.

Tummien varjojen leikki
heräävässä auringossa

voi olla kauneinta
mitä on.

- Virpi Suomela -

Tuuli käy läpi pääni,
puhdistaen, ravistaen

kaikki ajatukset ja muistot.
Tunnen sinut tuuli,

voit olla jäätävä viima,
mutta keväisin kosketat

lempeydelläsi,
pyyhit surun pois,

ja olen kevyt
kuin perhosen lento.

- Virpi Suomela -
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Liekö se onni
niinkään outo

jos tarkoin mietit tuota?
Kuljin yksin metsän poikki
katselin ,kuuntelin suota.

Siitäpä löytyi kaunis hetki,
oli riemun täyttämä retki!

Usein turhia tuumin,
puutteitain toistan,

hylkään itse iloni hetket.
Aivoin kuumin 

murhetta maistan ,
unohdan onneni retket.

Siitäpä onkin onni niin kumma,
sen löytää ihan kuin varkain.

Se on hartauden rauha tai ehtoo tumma,
ei tarvi olla sun etsijä parhain.

Siitäpä kiitos pilviin päin,
onni löytyä aina voi yllättäin!

Jouko Kastelli, 1970-l.

Satchmon sanoin

Hiihdän talvisella niityllä
Pysähdyn hiljaisuuteen

Aurinko helottaa hangelle
Koivujen oksilta varisee
Hiljalleen kevyttä lunta

Ajattelen
What A Wonderful World

Altti

Rakkausruno

Lumihiutaleiden tanssi
Naakkojen liidellessä
Puutalojen savupiiput
Tervehtivät aamua
Astiat tiskattuani

Katselen koivunlatvoja
Rakastan sinua Raahe

Altti

Visalan käytävät

Alkuyön himmeät valot
Osasto on hiljainen, minä kävelen
On täynnä tuskaa maailma tää
Kaseva toteaa kuulokkeissani

Laulut vaihtuvat hiljalleen
Välillä käyn vaihtamassa levyn
Yritän olla näkymätön hoitajille

Etteivät passita levotonta nukkumaan

Mutta heillä on omat huolensa
Musiikkipoika saa kävellä rauhassa

Huomenna äiti ja isä tulevat käymään
Hymyilen ja kyynel vierii silmään

Ulko-ovelta kuuluu ääniä, katson etäältä
kun nuorta tyttöä tuodaan paareilla

oranssihaalariset ympärillään
Hoitajien kasvoilla rutinoitunutta huolta

Laitan brittiläistä hiphoppia Walkmaniin
Ja leikin taas olevani kiroileva räppäri
joka liitelee sinisten sointujen maassa
Visalan käytävillä, Ylivieskan yössä

Altti


