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Raahen Psyyke RyMieleinen

Raahen Psyyken rahastonhoi-
tajana toimivalla Kalevi Huh-
talalla on taustalla kaupallinen 
koulutus ja siihen kuuluvana 
laskentatoimen linja. Käytän-
nössä Kalevi tarkistaa järjestön 
kuitit ja laskut kerran kuukau-
dessa pitäen huolta siitä, että 
summat täsmäävät. Kalevilla 
on pitkän järjestötoiminnan 
kautta herkkä kosketuspinta 
myös jäsenistöön, hänen toi-
mintansa Psyykessä ei rajoitu 
yksinomaan varainhoitoon. 
- Psyyken Jäsentupahan on 
matalankynnyksen kohtaa-
mispaikka, mutta luulen, ettei 
tuota kynnystä ole enää ol-
lenkaan. Käykää siis ryhmis-
sä, osallistukaa toimintaan! 

Esimerkiksi aamupuuro Jäsentuvalla on tosi hieno asia. Ja 
muista myös merkitä aina käyntisi kävijäseurantalomakkee-
seen, se on rahanarvoinen merkintä, kannustaa Huhtala.

Kalevi liittyi Psyyken jäseneksi Raahen mtt:n kautta 
2007. Hän oli mukana järjestön markkinointimatkalla ete-
läiseen Suomeen 2008. Noihin aikoihin otti Kippolan Tan-
ja yhteyttä Kaleviin ja hänet valittiin Psyyken hallitukseen. 
Rahastonhoitajan pestiin vaikutti vahvasti koulutuksen 
ohella aiempi kokemus järjestötoiminnasta, kuten sihteerin 
ja rahastonhoitajan toimi kyläyhdistyksessä.

Mieleinen Psyyken jäsenlehti on nyt Mieleinen. 
Nimi kuvastaa ystävyyttä ja vertaisuuden merkitystä.

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

Kansikuva: Merja Mustonen

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

Sirkka Kerttula  
järjestösihteeri  
044-323 7342

Marjo Huotari
ohjaaja
044-077 9960

Sähköpostit:
etunimi.sukunimi@raahenpsyyke.fi

Täsmällisyyttä vaaditaan 
sekä varainhoidossa että 
puutöissä. Kalevin käsissä 
syntyy vaikkapa seinäkello.

Raahen Psyyken tulevaisuuden Kalevi näkee valoisana. 
Päärahoitus tulee STEA:lta ja myös Raahen seudun hyvin-
vointikuntayhtymältä on saatu mm. toiminta-avustuksia. 
Tällä hetkellä Ruukin Apilalle olisi erittäin tärkeää saada 
nykyistä soveltuvammat tilat. Raahen kaupunki on tukenut 
urheilu- ja kulttuuritoiminnan rahoitusta. Esimerkiksi jär-
jestön pelimatkojen omavastuuosuuksia on pystytty pienen-
tämään kaupungilta saatujen avustusten turvin ja se on ollut 
hyvin tärkeää.

Järjestön toiminnan runsaudesta Kalevi on erittäin iloi-
nen. -Psyykessä on jäseniä yli 400 ja toiminta etenkin kuu-
kausitasolla on mittavaa. Järjestön käytännön puitteita on 
pystytty myös pikkuhiljaa parantamaan. Mutta jos ihmisellä 
on oikein paha olla, ei siitä muiden mukaan lähtemisestä 
tahdo tulla yksin mitään, pitäisi olla kaveri, jonka kanssa 
voisi sieltä yksinäisyydestä lähteä, pohtii Kalevi. Tässä ko-
rostuu vertaistuen merkitys.

-Lisäksi meillä on semmoinen henkilökunta, että sen 
pienimmän rivijäsenenkään ehdotuksia ei tyrmätä. Uusia 
ideoita pyritään ja pystytään toteuttamaan, Kalevi sanoo ja 
kannustaa esittämään rohkeasti uusia juttuja järjestön toi-
minnassa.

Kalevin harrastuksena on 20-vuotiaasta saakka ollut puu-
töiden veistäminen. -Noihin aikoihin sain hankittua Black 
and Decker-penkin ja puutyöt aloitin vanhassa tallissa, 
naurahtaa Kalevi. Mies toimii luottamustehtäviensä ohella 
myös mm. Psyyken Ilonpisarat-ryhmässä. -Se on siitä eri-
koinen ryhmä, että tällä hetkellä meillä siellä ei ole vetäjää 
ollenkaan, vaan ryhmä on itseohjautuva, tuumii Kalevi, jär-
jestön monitoimimies.

Pääkirjoitus
Kukkaro tallessa

KALEVIN PÄTEVYYTENÄ LASKENTATOIMEN KOULUTUS

Teksti: Jouko Kastelli
Kuva: Sirkka Kerttula

RAAHEN PSYYKE ry
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Kuulumiset Sotesta
Otsikon mukaisesti sanottuna Sote-uudistus ei toteudu yh-
dessä yössä. Tänään elämme keskellä tätä ”Sotea”, eli sosi-
aali- ja terveydenhuollon uudistusta. Huomaammeko sitä 
vai emme? Onko sairaalan aulan itseilmoittautumiseen tar-
koitettu laite suurin uudistus, jonka näemme. Sekin on osa 
digitalisaation kehittymistä. 

Todellisuudessa huomaamme, kun suurin mielenkiinto 
uudistusta kohtaan on ollut medialla. Useamamman vuoden 
ajan on uutisoitu mitä sosiaali- ja terveydenhuollon tulevai-
suus on ja mitä se kenties ei ole. Asiantuntijat ovat eri aloilta 
kertovat mikä meidän tulevaisuutemme on. Kaksi vuotta sit-
ten ajankohtaisohjelman asiantuntijaraati tiesi, miten terve-
ydenhuollon palvelut järjestetään. 

Mielessä saattaa olla kuva, jossa henkilökohtaista budjet-
tia esitellään ja palveluja leikataan – puhutaan alijäämästä. 
Kansalaisille kaikki tämä on näyttäytynyt epämääräiseltä 
”Minuahan kiinnostaa mistä saan tarvitsemat palveluni.” 
Kuitenkin mieleemme on voinut nousta kysymys, miten 
minua hoidetaan tulevaisuudessa vai hoidetaanko lainkaan, 
olenko ”alijäämää”. 

Todellisuus on kuitenkin satua ihmeellisempää, kun kaik-
ki päättyy onnellisesti, kaikki muuttuu hitaasti ja hallitusti. 
Tänä päivänä, tätä lehteä lukiessa saamme arvioida, kuinka 
paljon uudistus on toteutunut. Uudistuksen toteutuminen ei 
ole juuri näyttäytynyt kansalaisille heidän asioidessaan ter-
veydenhuollossa. Tärkeintä on miten minä saan omat asiani 

hoidettua, mikä on minun kokemukseni saamastani palve-
lusta. 

Meillä jokaisella on oikeus hyviin sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluihin. Tämän kaiken turvaa edelleen olemassa 
oleva lainsäädäntö. Uudet lait ovat valmisteilla ja aikanaan 
toteutuvat tavallaan. Monta on hyväksyttyä lakia, joiden poh-
jalta terveydenhuollon palvelurakennetta uudistettu. Mielen-
terveys- ja päihdetyö on asiakkaan näkökulmasta Sote-uu-
distuksessa keskiössä yhtenä keskeisimmistä peruspalveluista. 
Kaikkia terveydenhuollon palveluja käyttävät ihmiset omaavat 
itsessään mielenterveyden. Olemassa olevaa mielenterveyttä 
voidaan tukea jokaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
lussa asiakas ja hoitokontaktissa. Kaikesta tästä voimme olla 
onnellisia. Mielenterveyspalvelut ovat suunnitelman mukaan 
tulevaisuudessa lähipalveluja - kaikkien palvelujen keskiössä. 

Tänään voimme olla rauhallisella mielellä, meidän kaik-
kien terveydenhuollon palvelumme on turvattu tulevaisuu-
dessa. Se mikä muuttuu on vapaus valita asiointipaikka ja 
–tapa. Meillä on useampi mahdollinen tapa hoitaa asiam-
me terveydenhuollossa. Minun ja sinun omalla vastuulla on 
huolehtia omasta mielenterveydestä. Hoidetaan mieltämme 
ja nautitaan elämästä. 

Mielekästä syksyä, 
Jyrki Seppä 
POPmaakunta mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntija

NAISTEN HYVINVOINTIRYHMÄ

Syyskuun alusta lähtien on maanantaisin Tuvalla kokoontu-
nut Naisten hyvinvointiryhmä. Vierailen tänään heidän ko-
koontumisessaan alkukahvien ajan. Merja kertoo aloitteen  
uuden ryhmän perustamisesta tulleen rivien välistä: Naisten 
hyvinvointiryhmälle voisi olla tarvetta. Toiminta alkoi avoi-
mena. Osa porukasta lopetti päällekkäisten menojen takia. 
Nyt ryhmässä on neljä jäsentä ja se on suljettu. Toisena ve-
täjänä Psyykeltä toimii Marjo. Kolmas vetäjä, sairaanhoitaja 
Annika Hyvinvoinkuntayhtymästä, on useimmilla kerroilla 
mukana. Tänään on paikalla myös opiskelija Salla.

Yksi porukasta listaa ryhmän tekemisiä. Ensimmäisellä 
kerralla laadittiin ryhmän säännöt. Sitten koottiin kiinnos-
tavia aiheita ja asioita. Ryhmä on käynyt kävelyllä. Itsetun-
toon liittyen ryhmäläiset ovat listanneet hyviä asioita itsestä. 
Mieleinen harjoitus oli Minun kiveni, jossa valittiin omasta 
mielestä kaunein kivi ja jatkettiin kiveen liittyviä lauseita. 
Esimerkiksi kiven ajatuksia, toiveita, tunteita ja suunnitel-
mia. Mietittiin myös, mitä kiveni haluaisi sanoa minulle.

Yksi ryhmäläinen mainitsee, että motivaation oikukasta 
otusta on käsitelty. Toinen sanoo päättäneensä tehdä käve-
lylenkkejä myös yksin. Mukavimpana asiana ryhmäläiset 
pitävät mahdollisuutta keskustella asiasta kuin asiasta ryh-

mäläisten ja vetäjien kanssa. Hyvä, tsemppaava yhteishenki 
saa myös kiitosta. Viiko alkaa mukavasti ryhmässä.

Ryhmäläiset toivovat uusia ideoita terveelliseen, koko-
naisvaltaiseen hyvinvointiin. Tämän he kokevat jo toteutu-
neenkin. Tärkeää on porukkaan kuuluminen ja vuorovaiku-
tus, ryhmäläisiin tutustuminen. Jäsenet toivovat kevyempiä 
reseptejä kotona toteutettaviksi.

Merja kertoo, että alunperin ryhmän suunniteltiin ko-
koontuvan kymmenen kertaa. Kokoontumisia on mahdol-
lista jatkaa, mikäli innostusta riittää. Yksi tulevista aiheista 
on tunnesyöminen. Marjo on lupautunut lähtemään ryh-
män kanssa uimahallille. Jonkun asiantuntijan vierailu on 
harkinnassa. Merjan mukaan ryhmä suunnittelee toimin-
taansa joustavasti tyyliin, mitä seuraavalla kerralla tehdään.

Yksi ryhmäläinen kertoo tekemästään pienestä muutok-
sesta. Viikko kului, että hän sai jätettyä kahvista sokerin 
pois. Puuron voisilmän vaihtaminen kasvisrasvaan  vaati 
myös totuttelua. Ryhmäläiset ovat pähkäilleet ruokaryt-
miä ja annoskokoja. Tämän päivän kokoontumista varten 
he ovat pitäneet ruokapäiväkirjaa muutaman päivän ajan. 
Kahvikuppini on tyhjä. Innostuneen oloinen porukka käy 
käsiksi päivän ohjelmaan.

Teksti: Eila Nikula
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Syksyiset terveiset täältä 
”konttorilta” eli 

Jokilaaksojen Tiimi ry:n 
toimistolta Ylivieskasta!

Lämmin ja suorastaan kuuma kesä on takana ja nyt yllemme 
puhaltaa vilpoisammat tuulet. Itse olen syksyn lapsi, ja olen 
aina pitänyt syksyä rakkaimpana vuodenaikana. Luonto saa 
silloin ylleen värihunnun, joskus loisteliaamman, toisinaan 
pehmeämmän. Luonto on myös täynnä upeita mahdolli-
suuksia lyhyempiä ja pitempiä retkiä varten, unohtamatta 
tietysti metsissä olevaa, meille kaikille avointa sadonkor-
juumahdollisuutta. Tuoreet marjat ja sienet maistuvat ma-
koisilta, ja säilönnästä innostuneiden sormet saattavat suo-
rastaan syyhytä niiden saattamisessa siihen herkullisimpaan 
muotoon, esim. hillo- ja suolasienipurkeiksi. Itse en kyllä 
tunnustaudu tuon jatkokäsittelyn mestariksi vaan mukavin-
ta on juuri se poimiminen ja luonnossa oleminen.

Jonakin aamuna sitten, kun astuu ovesta ulos, pakkanen 
puraisee poskipäästä kirpakasti. Aaaah, sitten kun vetäisee 
samalla keuhkot täyteen raikasta syysilmaa, hitaasti ja rau-
hallisesti- se on siinä! 

Saatan melkein kuulla, kun kysyt…niin mikä on siinä? 
No, NAUTINTO! Eikös se tuppaa välillä olemaan niin, 
että teemme, suoritamme ja kiirehdimme niin, ettemme 
pysähdy hetkeen. Siihen ainoaan, joka meillä oikeasti on 
juuri nyt, tällä hetkellä, koettavana, elettävänä. Ilman py-
sähtymistä, ohitsemme saattaa lipua monta kaunista hetkeä, 
ilman että huomaamme sellaisten olleen edes tarjolla. Mie-
lestäni on tärkeää välillä pysähtyä, mieluiten päivittäin, ja 
antaa elämän täyttää meitä, monesti huolten ja murheiden-
kin kanssa kulkijoita nautinnolla. Kukaan ei voi meitä es-
tää, ei huolet, ei sairaudet, ei mikään, jos niin päätämme! 
Meillä jokaisella on oikeus ottaa hetkeksi vapaata omasta 
päästämme ja antaa elämän virrata sisään raikkaampana ja 
puhdistavampana. Kun pää on vaikka viisi sekuntia lomalla, 
myös koko keho rentoutuu ja saatat ehkä tuntea hieman ke-
vyemmän elämän voiman virtaavan suonissasi!

Esitänkin sinulle pienen haasteen: voit kokeilla tehdä 
tätä harjoitusta päivittäin tämän syksyn ajan. Voit toki, ja 
se olisi erittäin mukavaa, jos keksit itse jonkin toisenlaisen 
tavan, jolla voit lisätä nautintoa arkeesi. Jokin sellainen pie-
ni, kiva juttu, jonka äärelle pysähdyt tietoisesti. Tulen sitten 
alkuvuodesta käymään ja kaikki halukkaat voivat tulla ker-
tomaan omista kokemuksistaan. Voitaisiin pitää yhteinen 
ryhmähetki- sillä te, Raahen Psyyke ry:n ryhmien toimin-
noissa mukana olevat tiedätte varmuudella, että hyvä kas-
vaa, kun sitä jakaa. Näin saadaan iso määrä uusia oivalluksia 
valmiiksi testattuina ja koettuina ikään kuin tarjottimella 
tarjoiltuna arkeemme kokeiltavaksi!

Nautinnollista syksyä ja ihania hetkiä toivottelee
Saila, toiminnanohjaaja Tiimiltä  

Joulupäivä
 
 

hiusjuurissani kihelmöi 
maisema muuttuu epätodelliseksi 

 
hameenhelmasi tähteilevät 
riennät hevosreen takaa 

 
odotan tyhjän junanvaunun edessä 

levität huovan vaunun lattialle 
 

eväspaperi rapisee 
leipää suolalihaa pannukakkuja 

kahvi höyryää kodikkaasti 
 

autan sinut vaunulle 
vapiset hiukan 

istumme lähes vaiti 
häpeän syömiseni ääniä 

 
saatan sinua turisten höpöjä 
kenelle vein hevosella vettä 

kuka tarjosi kahvia kuka kompiaisia 
nyökkäilet hermostuneena 

 
tuolla luistinradalla nahistelimme 

lapsina muistatko, sanon 
 

pariskunta luistelee paksuissa vaatteissaan 
kuulen lasten kirkkaita ääniä 

 
koulu näyttää suurelta 

sen pihalla lepää kauniisti koristeltu joulukuusi 
taivaalle solisee tähtiä 

kuin haltian viitanhelmoista 
 

kurkotat kaulaani, halaat 
on jo myöhä 

lähden kohti mentzerinkatua 
palaan, suutelen yhtäkkiä sinua suulle 

palaat kotiisi hämmentyneenä 
 

palaat tämän tarinan alkuun 
tekemään meille eväät 

- Juha Kaarela -
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Arkirutiini kuntoon
Muutos lähtee sisältä meistä jokaisesta. Mielenterveyden 
ongelmien kanssa kamppaileville elämä voi välillä tuntua 
ylipääsemättömän vaikealta. Masennus on Suomessa nous-
sut 2000-luvulla jonkinlaiseksi kansantaudiksi, ja muun 
muassa masennuksesta toipumisessa toimivien ja vankkojen 
arkirutiinien luominen ja ylläpito voivat olla ratkaisevassa 
asemassa tasapainon ja hyvinvoinnin saavuttamiseksi.

Mielenterveyskuntoutujalle jokapäiväiset rutiinit voivat 
toisinaan tuntua suurilta haasteilta. Mielialan ja energiata-
sojen ollessa alhaalla pelkästään sängystä ylöspääseminen 
aamulla voi olla suuri kamppailun aihe. Siksipä varsinkin 
masentuneina ajanjaksoina olisi hyvä yrittää muistaa se, että 
jokainen pieni askel ja muutos parempaan auttavat pitkällä 
tähtäimellä eteenpäin, vaikka sillä hetkellä tuntuisikin siltä, 
että mikään ei tule koskaan menemään hyvin ja elämä mais-
tuu jatkuvasti puulta ja pahvilta. Jo pieni kiitos itselle siitä, 
että on jaksanut nousta ylös tänäkin aamuna ja ehkäpä vielä 
päässyt sohvalta suihkuun asti voi olla muistutus siitä, miten 
paljon energiaa pelkkä olemassaolo toisinaan vaatii.

Kuilun pohjalta on reittejä ylös, mutta ne ovat usein kivi-
siä polkuja, joilta on liiankin helppo lipsua alas. Siksi sisäi-
nen motivaatio ja halu muuttaa omaa elämäänsä ja kehittää 
itseään ihmisenä onkin tärkeä kuntoutukseen pyrittäessä. 
On kuitenkin hyvä muistaa, että jokainen meistä on yksilö 
ja etenee omaa tahtiaan, joten ei kannata lannistua jos oma 
kuntoutuminen tuntuu välillä hitaammalta kuin ympäröivi-
en ihmisten edistyminen.

Rutiineista kiinni pitämiseen voi auttaa huomattavasti 
jaksottainen totutteleminen uuteen. Aluksi voi keskittyä 
vain olennaisimpiin asioihin, kuten juuri sängystä ylös pää-
syyn ja heräämiseen ajallaan, jos aamuun kuuluu aikataulu-
tettua ohjelmaa. Yökyöpelin tavoista aamuvirkuksi pyrkivä 
voi esimerkiksi asettaa tavoitteekseen käydä Psyykellä aa-
miaisella, jolloin motivaatio valmiiksi katetusta aamupalasta 
voi auttaa vuorokausirytmin muutoksessa.

Pikkuhiljaa kun perusasiat, kuten hygienia, säännöllinen 
ruokailu ja lepo, alkavat olla kunnossa, voi ryhtyä mietti-
mään suurempia kuvioita. Taloudesta on kaikkien hyvä pi-
tää huolta, sillä hyvin hoidetut raha-asiat vähentävät stressiä 
ja siten myös sairastumisen riskiä. Rutiininomainen raha-
asioiden hoitaminen auttaa selviytymään arjesta, ja kun 
kaavakkeet ja paperit on täytetty ja palautettu ajallaan voi 
rauhassa keskittyä muihin ja mukavampiin asioihin. 

Hyvä vinkki kuntoutuksessa edistyneille ja rutiineihin jo 
tottuneille on opetella suunnittelemaan ostokset ja tehdä 
vaikkapa koko viikon ruokalista kerralla. Näin tiedät kaup-
paan mennessä tarkalleen mitä sinun tulee ostaa. Impulssi-
ostoksia tulee tehtyä vähemmän, säästät aikaa ja usein myös 
rahaa. Ajan myötä opit myös arvioimaan suurin piirtein 
kulutuksesi kauppareissulla, mikä voi auttaa rahankäytön 
hallinnassa.

Rutiinit voivat tuntua tylsältä, mutta ne ovat olemassa 
hyvästä syystä. Rutiineihin perustuva arki auttaa luomaan 
turvalliset rajat itselle ja luomaan varmuutta sekä luotta-
musta omaan itseen ja elämään. Minä pystyn tähän, minä 
onnistun! Pikkuhiljaa ajan myötä huomaat tulleesi pitkälle, 
ja näet miten valitsemalla toisin pienten asioiden kohdalla 
saat aikaan suuria muutoksia positiiviseen suuntaan. Kärsi-
vällisyys palkitaan!

- Orvokki -

Ehkä jossain
Kaiken tämän hulluuden takana…

… On vielä pieni pala lämpöä…

Jotain johon tarttua
Kun kylmä syystuuli puhaltaa vasten kasvo-

ja…
…Kun talven pakkaset hyytävät veren…

Siellä jossain…
Pieni pala lämpöä…

- Marko Ruokangas -
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AKIN UUDET TUULET
Huoneeseen astuu hyväntuulinen mies. Hän on Aki Ra-
sinkangas, 37 v. Aki toimi 15 vuotta Pattijoella Pullapirtin 
talonmiehen hommissa. Nykyinen työpaikka on sukulais-
firma Rautanet Rasinkangas, jossa hän on varastomiehe-
nä. Akilla on vankka 18 vuoden yleisurheilutausta ja tällä 
hetkellä mies on suuntaamassa tulevaisuutta uusille urille. 
Urheilu-uran huippu oli 20-vuotiaana: silloin hän saavutti 
peräti kuusi suomenmestaruutta.

Mutta miksi Aki jättää urheilun, jossa on tullut huippu-
hyviä saavutuksia? - Kyllä minä haluan jo jättää tilaa nuo-
remmille, tuumaa Rasinkangas ykskantaan. Akin elämä 
muodostuu nyt ansiotyön ja hyvien harrastusten vaihtelusta: 
Ystävänsä Arton kanssa remonteerataan moottoreita, niin 
autojen kuin mopojenkin. Nyt on ollut työn alla 140-hevos-
voimainen rallilada. Akilla itsellään on 4-tahtinen Yamaha. 
- Kakstahtisessa oli jatkuvasti vikoja, nauraa Rasinkangas. 

Teksti: Jouko Kastelli

Syvät haavat
Olin lapsena aivan kuten kaikki muutkin ikäiseni: kirkas- 
silmäinen, utelias oppimaan uutta, nauravainen. Taaperoiäs-
tä kasvettuani ympäristössäni tapahtui asioita, draamoja, 
parisuhdeväkivaltaa, jota satuin olemaan todistamassa. Pian 
nuo draamat unohtuivat ja painuivat alitajunnan syövereihin 
shokin myötä. Varttuessani ne kuitenkin alkoivat vaikuttaa 
minuun alitajunnasta käsin, minusta tuli arka ja vieraiden 
ihmisten parissa jokseenkin ujo.

Peruskoulun jälkeen lähdin kotoa. Minua ahdisti, koti-
oloissa ei tuntunut olevan ymmärrystä. Vanhempani eivät 
tienneet niistä tapahtumista, joita olin todistanut. Isäni al-
koholismi varjosti teinivuosiani, äiti vaikutti masentuneel-
ta keski-iän kriisissään. Halusin pois siitä ympäristöstä, ja 
pääsin Tampereelle lukioon. Suoritin lukion loppuun, vaik-
ka motivaationi laskikin kolmen vuoden aikana ja se näkyi 
opintomenestyksessäni. Heti kirjoitusten jälkeen sain töitä 
Englannista ja lähdin sinne asiaa sen kummemin ajattele-
matta. Se oli menolippu vapauteen.

Vapaudella on kuitenkin hintansa, ja maksoin omasta 
vapaudestani suolaisesti ensimmäisessä työpaikassani. Koin 
seksuaalista väkivaltaa, se muutti elämäni. Siihen asti olin 
ollut arka ja lähes kokematon, sinisilmäinen nuori nainen. 
Minulla ei tuon tapauksen jälkeen ollut mitään menetettä-
vää, eivätkä minua pidätelleet kotipaikan asettamat sosiaali-
set rajat. Olin tuntematon, saatoin tehdä mitä halusin. 

Seuraavat kymmenen vuotta kuluivat syviä haavoja nuol-
lessa. Alkoholi ja muiden päihteiden viihdekäyttö tuli osaksi 
jokapäiväistä elämää, irtosuhteet olivat enemmänkin normi 
kuin poikkeus. Nyt noita vuosia taaksepäin ajatellessa en voi 
kuin ihmetellä miten jaksoin sitä elämäntyyliä, tai miten 
jotkut ihmiset jaksavat sitä vuodesta toiseen, aina loppuun 
saakka. Kesti kymmenen vuotta ennen kuin oma tieni täh-
tiotsaisena valonkantaja päättyi kipeästi eroon ja elämäni 
ensimmäiseen hermoromahdukseen.

Traumat ovat eläneet minussa syvällä. Nyt on kulunut kuusi 
vuotta tuosta romahduksesta, ja alan tuntea olevani tasapai-
nossa. Nämä vuodet ovat olleet intensiivisen itsetutkiskelun 
ja itsekehityksen aikaa. Näihin vuosiin on mahtunut kipua, 
kyyneleitä, turhautumista ja tuskanhuutoja, mutta myös 
pohjatonta optimismia, positiivisia muutoksia, uuden op-
pimista, pitkiä ja syvällisiä keskusteluja, litroittain vettä ja 
kilokaupalla tuoreita hedelmiä ja vihanneksia.

Meillä jokaisella on omat näkymättömät haavamme. 
Joillakin ne ovat syvempiä kuin toisilla, mutta uskallan väit-
tää, että lähes jokainen meistä kantaa jonkinlaisia psykolo-
gisia arpia lapsuudesta saakka. Näin on ollut sukupolvesta 
toiseen kantaessamme esi-isiemme traumoja perimässäm-
me. Mutta jokainen meistä voi omalta osaltaan työstää noita 
traumoja. Se vaatii näkymättömien arpiemme tutkailemista 
ja tunnistamista, noiden haavojen hellävaraista avaamista ja 
pinnan alle kertyneen mädän vuodattamista ulos. Prosessi ei 
ole aina kaunis, mutta lopputulos useimmiten on. 

Aivan kuten fyysiset arvet, myös näkymättömät psyyk-
kiset arvet paranevat ajan myötä. Ihosolukkomme uusiutuu 
jatkuvasti, pintakerroksen solut kuolevat ja putoavat pois ja 
alta paljastuu uusi, pehmeä, terve iho. Näkymättömien arpi-
en kanssa on samoin: ajan myötä voimme luoda nahkaamme 
puhumalla ja pieniä muutoksia olemuksessamme ja arjes-
samme soveltaen. Lopulta arvista ei ole kuin muisto jäljellä.

Perhosia pidetään parantamisen symbolina. Kuvittelen 
itseni olevan toukka-asteella tai kotilovaiheessa. Kotiloidut-
tuaan perhosen toukka käy kuorensa sisällä läpi täydellisen 
metamorfoosin. Sen pehmeä olemus sulaa nestemäiseksi 
liemeksi, josta lopulta muodostuu upean värityksen tai kuvi-
oidut siivet omaava herkkä hyönteinen. Optimisti minussa 
uskoo kaiken kivun olevan sen arvoista. Sillä jonain päivänä 
minäkin tulen vielä ulos kuorestani, levitän siipeni ja lennän.

- Orvokki -

Hän ajelee mopon lisäksi nykyään paljon myös ”läskirengas” 
-polkupyörällä.

Kuluneena kesänä Akilla oli viiden viikon kesäloma, ja 
silloin Yamahan keula suuntasi kohti Kestilää. Taivalta ker-
tyi tuolla reissulla 110 kilometriä.

Harrastusten kirjoon kuuluu nykyisin myös sähly Psyy-
ken peliporukassa. - Sählyssä saisi käydä nykyistä enem-
mänkin pelaajia, Aki tuumii ja kertoo haluavansa osallistua 
myös muuhun Psyyken toimintaan siinä määrin kuin työs-
säkäynti sen sallii.

- Aion pyrkiä elämässä eteenpäin ja kuntoilla paljon, Aki 
kertoilee. Kun kysyn seurusteluasioista, Aki toteaa: - Pa-
rempi olla sinkku, niin saa olla rauhassa! Pian pihamaalta 
starttaa Yamaha ja nuorimies suuntaa kulkunsa viikonlopun 
viettoon.
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Muutos
Elina huokasi muuttolaatikoiden keskellä: siinä se on, hä-
nen kaikki omaisuutensa. Muutamassa laatikossa.

Kaksi vuotta sitten hän oli tullut pienelle paikkakunnalle, 
suurin toivein. 

Vakituinen alaluokkien opettaja ensimmäisessä työpai-
kassaan, hän oli iloinnut. Mikäli se olisi hänestä kiinni, hän 
viipyisi vuosia. Opiskelijaelämä sai jäädä, kaikkine lyhyine 
työsuhteineen.

Vuokrayksiöstä tuli mukava koti.
Pian tulonsa jälkeen hän oli tutustunut paikalliseen yrit-

täjään, Jariin. He olivat rakastuneet ensi silmäyksellä, tuli-
sesti ja lopullisesti, Elina huokasi.

Hän oli mennyt avioliittoon lainamekossa kahden kuu-
kauden seurustelun jälkeen. Häissä Jari oli ollut kohtelias ja 
hyvä seuramies, Elina oli katsellut ylpeänä kiharatukkaista 
miestään. Heistä tulisi onnellisia!

 Elämä alkoi sujua rauhalli-
seen tahtiin.

 Jarilla oli oma asunto, iso 
omakotitalo, johon Elina muutti 
heti häiden jälkeen.

Ensimmäinen vuosi meni hy-
vin, niin Elina ainakin luuli. Ja-
rin toivoma lapsi ei ilmoittanut 
tulostaan, mutta olisihan heillä 
aikaa, alle kolmikymppisiä mo-
lemmat.

Jari oli töissä isänsä autoliik-
keessä ja olisi vain ajan kysymys, 
milloin se siirtyisi Jarin omistuk-
seen.

Elinalla oli opintolainaa ja 
hän makseli sitä säännöllises-
ti. Kun hän saisi sen maksettua, 
hän kalustaisi talon oman ma-
kunsa mukaan, Jari oli luvannut 
niin.

Missä Elina oli tehnyt virheen, sitä hän siinä laatikoiden 
keskellä mietti. Vedet valuivat hänen silmistään, mutta hän 
ei ajatellut niitä.

Kun oli kulunut noin vuosi häistä, Elina hämmästyi 
opettajatoverinsa kysymyksestä, saisiko hän tulla kylään. 
Elina oli epäuskoinen, hän ei ollut vielä ehtinyt ystävystyä 
kenenkään kanssa, kun oli asunut paikkakunnalla vain pari 
vuotta.

 Ehkä tämä opettaja tahtoi tulla piristämään häntä, Elina 
oli ajatellut ja he olivat sopineet päivän.

Jari viipyi yleensä iltaisin pitkään töissä, toisinaan Elina 
oli jo nukkumassa, kun mies tuli kotiin.

Elina oli tuntenut itsensä loukatuksi monta kertaa, oli-
vathan he tuore aviopari, eikö heidän olisi pitänyt viettää 
enemmän aikaa yhdessä? Hän oli ottanut sen puheeksi Ja-
rin kanssa, mutta mies oli vain murahtanut, että ei tässä nyt 

ehdi.
Alkuaikojen ilo häipyi Elinan mielestä.
Hän tunsi itsensä yksinäiseksi.
Oli vain mukava, että opettajatoveri tulisi pistäytymään. 

Hän oli leiponut sitä varten piirakan, syksyn omenat olivat 
parhaimmillaan. Muutenkin hän siivosi ja osti kukkia, olisi 
viihtyisämpää jutella.

Kun nainen sitten tuli, hänen silmistään paistoi hämmäs-
tys:

- Et kai sinä ole tosissasi? Leivot ja laitat kukkia pöytään?
- Tietysti olen tosissani! Olen todella iloinen, että saan 

vieraan.
- En minä voi…jäädä.
- Miksi et?  Pitkä ilta edessä, Jarikin tulee varmasti myö-

hään.
Nainen istui varovasti tuolille, melkein kuiskasi:

-  Eikö Jari ole kertonut?
-  Kertonut mitä?
- Jari ja minä… me seurus-

telimme ennen kuin sinä tulit 
paikkakunnalle ja nyt…

- Mitä nyt? Elinan sydän löi 
ylimääräisen lyönnin.

- Siinä kävi niin, että vanha 
suola…

- Mitä sinä yrität sanoa?
- Meille tulee vauva!
- Ei!

Siihen loppui vierailu. Jari ei tul-
lut kotiin.

Elina valvoi koko yön. Yön 
hiljaisuudessa hän päätti: hän 
lähtisi! Hän muuttaisi pois niin 
pian kuin mahdollista! 

Mutta järkytys oli liian suuri. 
Päässä jyskytti eikä itkusta tul-
lut loppua. Aamulla hän meni 

lääkäriin. Tämä nyökytteli ymmärtäväisesti ja antoi hänelle 
kahden viikon sairasloman.

Elina toimi kuin unessa. Hän hankki työpaikan sadan 
kilometrin päästä, asunnon hankkimisessa luvattiin auttaa.

Vasta sitten Elina soitti äidilleen ja sisaruksilleen ja sai 
puhuttua asiansa.

Siinä hän nyt istuu, laatikoidensa keskellä. Jari on tehnyt 
avioehdon eikä Elina saa mitään Jarin omaisuudesta. Ei hän 
sitä haluakaan. Mutta muuton hän tekee jo samana iltana. 
Elina päätti, että kukaan ei enää petä häntä tuolla tavoin. 

Kun hänen veljensä tuli peräkärryn kanssa ja nosteli laa-
tikot kuomun alle, Elina istui tyynenä veljensä viereen ja 
sanoi:

- Tähän kylään en enää tule.

- Katri -

Kuva: Created by Pressfoto - Freepik.com
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TUNTEIKKAAT MTKL:N KULTTUURI- 
JA YLEISURHEILUKISAT KEMISSÄ

Raahen Psyyke ry osallistui tänä vuonna omalla porukalla 
kulttuuri- ja yleisurheilukisoihin. Koska kisat järjestettiin 
sen verran lähellä, resurssit antoivat paremmin myöten. 
Yleensä olemme lähteneet Jokilaaksojen Tiimi ry:n kelk-
kaan mukaan. 

Tunnelmat autossa perjantaiaamuna olivat jännittyneet 
ja iloiset. Useampaa painoi hieman huonosti nukuttu yö, 
sillä ainahan se oman stressinsä luo aamuun, kun on jotain 
erikoista tulossa. Nyt jännitystä aiheutti kisajännityksen li-
säksi improryhmäläisten pitkään ja hartaasti valmisteltu esi-
tys. Esityksen valmisteluun on käytetty paljon aikaa ja sen 
eteen on nähty kovasti vaivaa. Porukka on ollut sitoutunutta 
ja treenannut ahkerasti Marjo Huotarin esikoisohjauksessa 
Toni Kettukankaan muokkaaman käsikirjoituksen mukaan. 
Kiitokset Raahen teatterille harjoitustiloista, opeista sekä 
puvustuksen mahdollistumisesta! 

Kyselin autossa tunnelmia ja improryhmäläisten ajatuk-
sia. Meidän huikea ryhmä on vaikuttanut monen osallis-
tujan elämään muutenkin kuin vain esiintymiskokemuksen 
lisääntymisenä. Impron vaikutus on ollut kokonaisvaltainen 
ja esiintymisen lisäksi ryhmä on oppinut heittäytymistä, 
toiseen luottamista, jännityksensietoa, erilaisten ihmisten 
kanssa toimimista ja paljon muuta. (Improryhmän haastat-
telun Kemin reissulta voi lukea Revanssi-lehdestä.) 

Autossa oli aistittavissa yhteishenki ja sieltä täältä kuului 
tsemppausta ja kannustusta naapurille niin kisoihin kuin 
myös esiintymiseen. Joku kertoi myös saaneensa näiltä reis-
suilta rohkeutta osallistua muihinkin tapahtumiin. 

Kemiin saavuttiin, hotellille kirjauduttiin. Sitten siirryt-
tiin viereiseen kulttuurikeskukseen tapahtuman avajaisiin. 
Avajaisten ja koko viikonlopun teemana oli tänä vuonna ke-
hopositiivisuus. Avajaisissa kuultiin Kemistä ja Kemin Yh-
dessä ry:stä. Sen lisäksi saatiin myös nauttia Tarmo Raati-
kaisen upeista musiikkiesityksistä ja Olavi Sydänmaanlakan 
rohkaisevista sanoista. Olavi puhui yhdenvertaisuudesta ja 
siitä, kuinka nyt juuri olemme homman ytimessä. 

Ei hävetä, vaan kehataan olla omia itsejämme. 
Ollaan esillä, ollaan olemassa. 
Muistetaan, että meillä kaikilla on merkitystä ja olemme 

kaikki arvokkaita.
 Kuinka meillä kaikilla on läsnäolemisen tarve ja perustur-

van tunne. 
Kohdataan ja tullaan nähdyiksi. 
Ollaan olemassa, läsnä tässä elämässä. 
Jani Toivola, näyttelijä ja kansanedustaja jatkoi Olavin ja 

koko päivän teemaa. Myös häntä jännitti. 
Miten pärjään? Kelpaanko? 
Jani muistutti, että olemme tärkeän asian äärellä, asian, 

jolla on väliä. Jani puhui jännittämisestä siitä näkökulmasta, 
että on oikeastaan etuoikeus jännittää. Silloin sinun elämäs-
säsi tapahtuu, olet osa jotain ja olet rohkea. 

Jani jatkoi arvokkuuden ja ainutlaatuisuuden teemalla. 
Jokaisella meistä on oikea tapa olla, jokaisen kannattaa luot-

taa omaan tarinaansa. 
Me kaikki olemme ainutlaatuisia, joten kuullaan toistemme 

tarinoita, ei oleteta. 
Mutta ei myöskään vähätellä omaa tarinaamme. Omat 

kokemukset antavat vahvuuksia, kokemusten kautta on myös 
mahdollista ymmärtää toisia. Jani kannusti meitä kehtaa-
maan olla omia itsejämme. 

Kaiken kaikkiaan avajaispäivä oli täynnä tunteita ja kau-
niita aitoja kohtaamisia. Olemme kaikki arvokkaita, merki-
tyksellisiä, nähtyjä. Kehataan olla. 

Tunteikkaan avajaistilaisuuden jälkeen porukka lähti ku-
kin omaan työpajaansa. Kaikille oli tarjolla jotain. Itse kävin 
Kemin Yhdessä ry:n Klubitalolla tutustumassa ja ehkä vä-
hän etsimässä ideoita omaankin toimintaamme. Mistähän 
lienet johtunutkaan, mutta kemiläisten kanssa keskustelin 
heidän ulkomaan matkoistaan ja sitten ihan eri tilaisuudes-
sa ihan eri hetkessä eräs raahelainen alkoi jutella Psyyken 
ulkomaanmatkasta! Liekö enne. Ehkäpä mekin joku päivä 
lähdemme yhdessä ulkomaille, kuka tietää. Uskotaan unel-
miin! Haaveilla on tapana toteutua.

Ruokailun jälkeen siirryimme Kemin kaupunginteatte-
rille teatteri-iltaan. Jännitys oli lähes käsin kosketeltavaa. 
Ihana Kerttuli juonsi tilaisuuden ja pääsimme näkemään 
monenlaista improa, enemmän ja vähemmän etukäteen 

Jani Toivola on hyvänmielen lähettiläs 2018.

8



www.raahenpsyyke.fi

treenattua draamaa, komediaa ja kommellusta. Hauskaa oli. 
Eri yhdistysten esitykset koskettivat, laittoivat miettimään, 
naurattivat. Tunneskaala oli iso. Lähes viimeisenä pääsi sit-
ten meidän oma porukka lavalle. Esitys onnistui täydellises-
ti, kaikki meni nappiin! Ei voi muuta kuin kiittää ja kumar-
taa, ei ole turhaan porukka treenannut ja vuodattanut verta, 
hikeä ja kyyneleitä pitkin vuotta.

Ennen hotellihuoneeseen kömpimistä osa jäi vielä tans-
simaan hotellin alasaliin. 

KISAPÄIVÄ

Illan ja yön satoi ja salamoi. Vettä tuli ihan valtavasti. Uk-
konen jyrisi ja sade ropisi ikkunalaudalle. Aamupalan aika-
nakin vielä satoi. Lähtö oli sovittu puoli kymmeneksi. Sade 
lakkasi tasan puoli kymmeneltä! Niinpä meidän iloinen 
hattupääporukka lähti kimpassa astelemaan kohti urheilu-
kenttää. Saatiin samalla hyvä verryttely siinä ennen verisiä 
kamppailuja, kuten Olavi asian ilmaisi avauspuheessaan 
pieni pilke silmäkulmassaan. 

Kisapäivä oli onnistunut. Kukin suoriutui omasta lajis-
taan hyvin. Päivä sisälsi paljon kikatusta, kohtaamisia, kan-
nustusta ja karnevaalimeininkiä. Saatiin me nauttia myös 
herkullisesta kenttälounaastakin. 

Jos et ensi elokuun reissuun asti jaksa odottaa, niin ei hätää, 
olemme lähdössä toukokuussa MTKL:n palloiluturnauk-
seen Tampereelle! Retki kestää yhden yön ja tarkoitus on 
viihtyä, nauttia ja lomailla. Reissulla voi osallistua lauantain 
palloiluturnaukseen sählyä pelaten tai kannustaen, mutta on 
myös mahdollista viettää lomapäivää kaupungissa tutustuen 
ja rentoutuen. Lähde sinäkin mukaan!

Raahen edustus oli seuraavanlainen:
Seppo Lassila osallistui 3-otteluun sijoittuen toiseksi. 

Mirja Siekkinen, Jaana Teräväinen, Anne Hautala, Jarkko 
Kellola ja Ari Salmi osallistuivat kukin 1000 metrin kä-
velyyn. Mirja sai hopeaa, Jarkko pronssia. Jaana sijoittui 
neljänneksi, Ari ja Anne oli 13. Varmasti oli kiva kävellä, 
sillä kannustus yli yhdistysrajojen pelasi. Lähes kaikki me 
osallistuttiin 1200 metrin karnevaalikävelyyn, jossa nähtiin 
hauskuutta, hupsuttelua ja hassuja asuja. Osallistuttiin myös 
huolenheittoon, koiranlässytykseen ja kuva-arvoitusten rat-
komiseen.  Kehopositivisuus näkyi kentällä. Kaikki nautti-
vat, hymyä ja naurua oli joka puolella. Oli kyllä kiva olla 
mukana, osa tätä aitoa, rohkeasti heittäytyvää porukkaa. 
Lähde sinäkin ensi vuonna mukaan! Se kannattaa. Tämä ei 
ole ollenkaan vakavaa. Tämä on kivaa. Ja kyllä me kehataan!

- Niina -

Käsityötaiturit kohtaavat Puikkopiirissä perjantaisin

On sateinen lokakuun perjantai. Kiipeän ylös Psyyken por-
taita ja astun ovesta sisään juuttikassi kädessäni. Kassissa on 
tuorein keskeneräinen työ, neulesaali, jota olen tullut jatka-
maan perjantai-iltapäivisin pidettävään Puikkopiiriin. Kello 
ei ole vielä lyönyt kahtatoista, mutta tuvan sohvat ovat jo 
vallatut. Innokkaat käsityöläiset istuvat miltei hartaana suk-
kapuikot käsissään hiljaa kilisten.

Istahdan alas ja kaivan oman työni esille. Se saa aikaan 
ihastuneita huudahduksia, piiriläiset nimittäin useimmiten 
kutovat sukkia ja lapasia.

“Minun täytyy saada tehdä isommat työt yksin kotona 
hiljaisuudessa, kaikessa rauhassa.” Anja tuumaa. Muut nyö-
kyttelevät. Kaikilla muilla paitsi Sirkka-Liisalla on sukat 
puikoilla, hän puolestaan neuloo säärystimiä.

“Miehelle teen.” Sirkka-Liisa hymyilee. Silmukoita syn-
tyy nopeaan tahtiin.

Naiset kertovat kutovansa mielellään. Se rauhoittaa 
mieltä ja auttaa keskittymään. 

“Syksy on käsitöille otollisempaa aikaa. Ei keväällä tai 
kesällä jotenkin ole sellainen olo, että haluaisi kutoa”, tuu-
maa ryhmän ohjaaja Sirkka.

“Syksyllä tulee kudottua joulupakettiin”, lisää Anne. Nyt 
hän kutoo tilauksesta sukkia kaverille. “Taitaa olla ensim-
mäinen kerta, kun olen saanut tilauksen. Ei muuta kuin 
puoti pystyyn!”

Välillä hiljaisuus valtaa tuvan. Kaikki keskittyvät neu-
lomiseen, eikä kenelläkään ole tarvetta sanoa sanaakaan. 
Hiljainen yhdessäolo tuntuu rauhottavalta ja kodikkaalta, 
tunnelmalliselta ja tutulta. Jatkan kuitenkin kyselyä.

“Sukkia ja lapasia on piirissä hauska kutoa, voi vain ku-
toa”, Anja lausahtaa, kun kysyn, tuleeko paljon kudottua 
muuta. Perinteiset opit ja mallit ovat suosituimpia, eikä ke-
nelläkään ole vielä ollut suuri hinku tutustua internetin tar-
joamiin neulemalleihin. “Minulle tulee kaksi käsityölehteä”, 
toteaa Anja hymyillen.

Tunnin kutomisen jälkeen alkaa kahvihammasta kolot-
taa, ja käsityöläiset laskevat kutimet käsistään. Keittiössä 
nautitaan tuoretta kahvia ja jutustelu jatkuu. Kauaksi aikaa 
ei kukaan kuitenkaan malta jäädä keittiöön, vaan kahvikup-
posen ollessa tyhjä palaa itse kukin kutimensa ääreen, ja 
puikot pannaan taas heilumaan.

Puikkopiiri on ollut osana Psyyken ryhmätarjontaa jo 
vuodesta 2012 alkaen. Ja se on säilyttänyt suosionsa vuosien 
varrella. Kutominen on perinteinen käsityötekniikka, joka 
on viime vuosina noussut uudelleen suosioon internetin 
mahdollistaessa erilaisten mallien ja tekniikoiden nopean ja 
laajan leviämisen. Eikä loppua näy, ja hyvä niin, pitkän ja 
pimeän pohjoisen talven keskellä myös mieltä lämmittävät 
itse neulotut lapaset ja sukat.

- Orvokki -
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TUTUSTUMISKÄYNTI OULUUN 
MAANANTAINA 27.8.2018

Työntekijät ja hallitus tutustumassa Hyvän mielen taloon.

MIELENVIREYS

Raahen Psyyke ry:n hallitus sekä Niina, Merja ja Marjo 
työntekijöitä edustaen lähdimme Ouluun aamulla 8.15 ai-
kaan. Menimme ensin Mielenvireyteen. Heillä on noin 20 
yhteistyökumppania ja 40 vapaaehtoista toimijaa. Heillä 
on kummina Antti Huttu-Hiltunen. Heillä on meneillään 
Tolppa-hanke v. 2018-2020, joka on luonnon kanssa teke-
misissä olemista. Hanke toteutetaan yhteistyössä yritysten, 
julkisen ja kolmannen sektorin kanssa Green Care mene-
telmällä. 

Mieleemme jäivät lankarullat, neulat, ne olivat hienosti 
esillä pidikkeissä. Myös torstaisin sinne tulee Luovilta kaksi 
opiskelijaa ohjaamaan netin ihmeelliseen maailmaan.

Heillä on kävijöitä noin 4000 vuodessa. Heidän hallitus 
kokoontuu kerran kuukaudessa, tarvittaessa useamminkin. 
Saimme heillä kahvia ja nisua. Oli mukava käydä. Kiitos 
Mielenvireyteen.

TULE SELLAISENA KUIN OLET,  
HYVÄN MIELEN TALO

Sitten pidimme ruokailu- ja shoppailutauon. Hyvän Mielen 
Talo oli seuraava kohteemme. Heillä on syys – kevät aika-
taulut. Kesät he ovat lomalla. Jäseniä noin 750. He pyrkivät 
olemaan tulevaisuudessa pidempään auki. Heillä on vuonna 
2019 30-vuotisjuhlat tulossa. Heillä on oppisopimuslainen 
opiskelija Oulun kaupungin kanssa. Myös nuorille on toi-
mintaa. Heillä on vapaaehtoisia noin 100 ja kävijämäärä on 
15-20 henkeä päivässä. Jos tulee uusi asiakas saa hän joko 
sinisen kortin tai pinkin kortin ovella. Tällä seurataan kävi-
jöiden määrää. Kahvilaa ei ole mutta on automaatti josta saa 
ostaa. Kyllä he kahvia keittävät ryhmissä ja olohuoneella. 
Mekin saimme kahvit ja tiikerikakkua.      

Kiitos!                    

KOLMAS PAIKKA KUMPPANUUSKESKUS

Päivä jatkui Eijan, Niinan ja Marittan kanssa. Merjan po-
rukka lähti kohti Raahea. Menimme Kumppanuuskeskuk-
seen. Heilläkin on 20-vuotisjuhlat tulossa. Toiminnassa on 
mukana 40 sote-alan järjestöä. Kumppanuuskeskuksessa ei 
ole varsinaista toiminnanjohtajaa vaan siellä on kumppa-
nuuskokous. Heillä on kirjanvaihtopiste. Kynnys-Gallerias-
sa saa pitää näyttelyitä.  Heillä toimii Oysissa järjestöpiste. 
Vapaaehtoiset toimivat siellä mm. oppaina, osastovapaaeh-
toisina ja vertaistukihenkilöinä. Heillä on hanke meneillään 
Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla.

Kiitos kaikille ja reippaille kuskeille. Mukavaa syksyä hy-
vät lukijat. Matka oli antoisa. Keskustelua oli näistä kohteis-
ta tosi vilkasta.

Terv. mukana ollut hallituksen jäsen

Unenvartija

Avaan oven kamarin
Päivä alkaa olla loppu

Katson untasi, isä
talo on vaiti, hämärtää

Rintas kohoo hiljalleen
Hiukses harmaat nuo
Kerran niin tummat

Päivä iltaan on vaihtunut

Katsoitko sä joskus mua näin
vartioit mun unta

nyt juttu on toisin päin
kun katson kuinka nukut

Kun mä kysyn sulta jotain
muistatko kun me silloin

sanot: en muista
se tekee kipeää

Nuo yhteiset muistot
minun ne on enää

sä lapsuudestas näet unta
mä niin arvelen

Katsoitko sä joskus mua näin
vartioit mun unta

nyt juttu on toisin päin
kun katson kuinka nukut

- Altti -
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www.raahenpsyyke.fi

Toivon työpaja Raahessa

ILMOITUS

maksuton
kurssi

Mistä lisää voimia arkeen, jos kaikki 
tuntuu harmaalta ja raskaalta? Miten 
huomata hyvä elämässä? Voiko 
elämäni muuttua taas valoisammaksi?

Ryhmässä etsitään yhdessä toiveikkuut-
ta ja valon pilkahduksia ja pohditaan; 

mistä löytyisi voimia arkeen. Opettelem-
me myötätuntoa itseämme kohtaan: Tällä 
hetkellä jaksan ehkä vain tämän, mutta 
vointini paranee ja edessäni on parempi 
huominen ja uusia mahdollisuuksia. 
Suunnittelemme yhdessä lähitulevaisuutta 
ja opettelemme pilkkomaan tavoitteita 
pieniksi, kullekin sopiviksi askeleiksi.

Joskus unohtuu, että emme ole ainoita, 
joiden mieli ei jaksa. Ryhmässä jaamme 
kokemuksia toisten samoja asioita kohdan-
neiden kanssa ja teemme erilaisia harjoituk-
sia. Voit tulla mukaan ihan omana itsenäsi.

Ryhmässä on aina mukana  
vertais ohjaaja, jolla on oma kohtaista 
kokemusta toipumisesta.

 ] R a a h e

 0 Raahenhovi, os.  
Kirkkokatu 28, Raahe
 �ti–ke 19.–20.3, pe 22.3. ja 
16.4.2019 klo 10–14
 / Kaikille kadoksissa olevia 
voimia ja toiveikkuutta 
etsiville, jotka ovat 
kuntoutustuella tai 
eläkkeellä mielentervey-
dellisistä syistä
 / Lisätietoja  
kuntoutussuunnittelija  
Sanna Hyry,  
p. 040 827 2665, sanna.
hyry@mtkl.fi 
 Ilmoittautuminen aukeaa 
myöhemmin os.  
https://kurssikalenteri.mtkl.fi/ 

Yhteistyössä Raahen 
Psyyke ry:n kanssa

TEEMAPUUROT

TAMPEREEllE 
TOUkOkUUssA!

Jäsentuvalla joka kuun viimeisenä 
keskiviikkoaamuna klo 9-11 

kevään 2019 ajan.
(30.1.  27.2.  27.3.  24.4.  29.5.)

Tarjolla aamupalan lisäksi 
infoa ja juttelua eri teemoihin liittyen

yhteistyössä Raahen seudun 
hyvinvointikuntayhtymän 

mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa.

Tervetuloa kuulemaan ja kyselemään 
ajankohtaisista asioista. Mahdollista jutella 

työntekijän kanssa myös kahden kesken. 
Seuraa ilmoittelua.

Reissun omavastuu tulee olemaan maksimissaan 
70€, summa tarkentuu myöhemmin. Hintaan sisältyy 

bussikuljetukset ja hotelliyöpyminen (johon kuuluu 
aamiainen), sekä kenttälounas niille, jotka osallistuvat 

palloiluturnaukseen pelaajina tai kannustajina.
Seuraa ilmoittelua!  

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

Jaksaminen elämän 
muutostilanteissa

Ma 11.2.2019 klo 17-19
Hyvinvointipiste NeuvoRassi

os. Kirkkokatu 28, Raahe

Alustajana Saila Heikkilä
Jokilaaksojen Tiimi ry

Tilaisuus on avoin 
kaikille asiasta 
kiinnostuneille. 

Tervetuloa!
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Lähettäjä:
RAAHEN PSYYKE RY
Rantakatu 58
92100 Raahe
www.raahenpsyyke.fi

Mielenterveysviikko 47
18.-25.11.2018. 

MUN ELÄMÄ, HYVÄ ELÄMÄ.

Sunnuntai 18.11.
Kynttilätapahtuma klo 18

Raahessa Härkätorin puistossa yhteistyössä Raahen seurakunnan kanssa.  
Runo- ja musiikkiesityksiä. Tilaisuuden jälkeen kahvitarjoilu Jäsentuvalla Rantakatu 58.

Vihannissa Vesipuisto. Tilaisuuden jälkeen kahvitilaisuus Kaverituvalla.

Maanantai 19.11.
Klo 12-14 Infoa peliriippuvuudesta NeuvoRassissa / Ehyt ry:n Arpaprojekti. 

Klo 14-16 Raahen Psyyke ry esittelee toimintaansa.

Tiistai 20.11. ja Keskiviikko 21.11.
Luova paja klo 12-15 Jäsentuvalla. Tutustutaan maalauksen ja värien maailmaan. 

Päästetään luovuus valloilleen, ei vaadi aikaisempaa osaamista. Voit osallistua
joko molempiin päiviin tai vain toiseen.

Ilmoittautuminen.
Vetäjät Martti Valkonen ja Pirjo Haurinen.

Torstai 22.11.
Klo 17.30 Fregattisalissa luento aiheesta Epävakaa persoonallisuus/ 

Pirjo Katajisto, psykiatrian erikoislääkäri, ylilääkäri.

Perjantai 23.11.
Vapaaehtoisten virkistäytymispäivä.

Jäsenille Raahen teatterilla näytös Täydelliset häät klo 19 edulliseen 5€ jäsenhintaan.  
Lippuja rajoitettu määrä, varaa omasi Jäsentuvalta.

Ilmoittautumiset Raahen tapahtumiin puh. 044-3237 342.

Lisäksi koko viikon Jäsentuvalla kahvitarjoilu!

Tervetuloa!


