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Paljon on muuttunut niistä ajoista, jolloin puheenjohtaja 
kirjoitti kokouskutsut käsin mustalla tussilla ja monisti ne 
hallituksen jäsenille postitettaviksi. Yksi on kuitenkin pysy-
nyt samana vuosikymmenten saatossa: Järjestön hallituksen 
jäsenyys on aina luottamustehtävä, joka edellyttää vastuun-
kantoa järjestön parhaaksi.

Oma sarkani Raahen Psyyken vapaaehtoisena alkoi jo 
lähes kolmekymmentä vuotta sitten. Sain Mielenterveyden 
Keskusliitolta kirjeen Riihimäeltä 2.2.1993. Tuosta päivästä 
alkaen olen toiminut parhaan kykyni mukaan niin ryhmän-
vetäjänä kuin hallituksen jäsenenäkin 2000-luvun alku-
vuosiin saakka. Useana vuotena olin hallituksen sihteerin 
tehtävissäkin. Sähkökirjoituskoneella kirjoitin hallituksen 
pöytäkirjat puhtaaksi.

Jokavuotinen jännityksen aihe hallituksella on järjestön 
toiminnan rahoitus. Onneksi se on järjestynyt pääsään-
töisesti siten, että Psyyken toiminta on saanut jatkua ja 
laajentua osoitetulla tavalla. Suuria hankkeita on pysytty 
vetämään läpi, esimerkkinä takavuosien Kaukorannan Kuk-
ka- ja Selvin Mielin-projektit. 

Hallitustyöskentelyn historiaa: 
monistuskoneesta digiaikaan.

Lehden toimitusryhmä:
Jouko Kastelli, Eila Nikula, Sirkka Kerttula
Kansikuva: Eila Jaakola
Lehden paino/taitto: 
Rannikon Laatupaino Oy/Hanna Tenkula
Raahen Psyyke ry, www.raahenpsyyke.fi
Jäsentupa, Rantakatu 58, 92100 Raahe

Puheenjohtaja;
Risto Heinonen Risto Heinonen 
Niina LukinmaaNiina Lukinmaa
toiminnanohjaaja
044-278 6679
Merja MustonenMerja Mustonen
vapaaehtoiskoordinaattori
044-299 4076

Sirkka KerttulaSirkka Kerttula  
järjestösihteeri  
044-323 7342
Marjo HuotariMarjo Huotari
ohjaaja
044-077 9960
Aku PerkkiöAku Perkkiö
järjestöapulainen
041-499 7383
aku.psyyke(a)gmail.com

etunimi.sukunimi@
raahenpsyyke.fi

Pääkirjoitus Teksti: Jouko Kastelli
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Ja tänäänkin on toimittu lähellä jäsenistön syviä rivejä: 
tästä mainittakoon vaikkapa maksuton aamupala arkiaa-
muisin Psyyken Jäsentuvalla sekä todella laaja ryhmien kir-
jo. Ryhmätoiminta onkin koettu erittäin myönteisenä ver-
taistuen lähteenä.

Järjestön kevät- ja syyskokoukset ovat erittäin tärkeitä. 
Ne ovat avoimia tilaisuuksia kaikille järjestön jäsenille. Näi-
hin kokouksiin kannattaa tulla: esimerkkinä syyskokous, 
jolloin valitaan tulevan vuoden puheenjohtaja ja hallitus. 
Näin demokratia toteutuu, kokoukseen osallistujat valitse-
vat näihin luottamustehtäviin parhaiksi näkemänsä henki-
löt. Psyyken hallitukseen valitaan kahdeksan varsinaista ja 
neljä varajäsentä.

Nyt on siirrytty digiaikaan ja uudet tuulet puhaltavat jär-
jestön toiminnassa, niin hallitus- kuin yksilötasollakin. Kun 
meitä ”vanhan liiton” järjestöaktiiveja alkaa jäädä jo toimin-
nassa sivummalle antaen tilaa uusille voimille, on varmasti 
syytä muistaa se, että järjestö on jäseniään varten ja pienen 
ihmisen parasta tulee edelleen vaalia.

Viitseliäs lehmä maitonsa punnitsi
kirjasi hännänheilautukset

Laati sitten tilastot

Laitumelle lehmä suunnisti
Ruohon syönnin lomassa

pohti missä jamassa
on valtakunnan talous
Ei auta syvä huokaus

Lehmä märehtii
ammuu muutaman kerran
nukkuu tunnin verran

Viitseliäs lehmä vaalipuheen laatii
kerää hurjan äänisaaliin
Lehmä lentää Brysseliin
takoo meppien kaaliin
Maidosta tulee parasta
kun tilastot ei
lehmän aikaa varasta

- Eila Nikula -
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PORIN REISSU
PERJANTAI 26.8.2022

Aamuyö ja olen hädin tuskin hereillä, mutta en saa enää 
untakaan kun takaraivossa jyskyttää tieto, että kello soi 
kahden ja puolen tunnin päästä. Nousen siis ylös ja menen 
haukotellen vessaan. Päätän käyttää ylimääräisen paritunti-
sen kirjoittamiseen. Taidan olla ihan liian aikaisin hereillä! 
Keittelen vielä aamukahvit itselleni. Edessä on siis reissu 
Poriin Mielenterveyden Keskusliiton yhdistyspäiville, mi-
hin lähdemme Raahen Psyyken ry:n kanssa.

Aamun sarastaessa linkkuri lähti ajallaan 5:30 jäsentu-
van edestä. Seitsemän pitkää tuntia edessä, ennen kuin saa-
vumme Poriin. Matka meni onneksi nopeasti pienien unien 
avustamana. Hotelliin päästyämme saimme onneksi aika 
pian huoneemme. 

Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi 
Sydänmaanlakka toivotti meidät kaikki, varmasti pitkästi 
toistasataa ihmistä, tervetulleeksi. Puheiden jälkeen jalkau-
duimme Porin keskustaan saamaan oiva annos kulttuuria. 
Kävimme taidenäyttelyssä ja paikallisen mielenterveys- 
järjestön tiloissa ja nähtiinpä Porin karhukin. 

Maittavan päivällisen jälkeen oli aika levätä ja kerätä voi-
mia iltaohjelmaa varten. Elävää musiikkia ja hyvää seuraa. 
Rohkeimmat uskaltautuivat vielä laulaa luikauttaa yhden 
karaokekappaleenkin. Illan jo hämärtyessä alkoi haukottelu 
taas. Oli aika mennä nukkumaan ja voimaantua seuraavan 
päivän kisaa varten.

LAUANTAI 27.8.2022

Lauantaiaamu. Parempien yöunien jälkeen valkeni har-
maana. Aurinko oli suojautunut pilvien taakse. Aamupalan 
jälkeen oli vielä pieni hetki aikaa levätä ja virittää lihakset 
kisakuntoon.

Huikea kisatunnelma Ikuisen Tuulen stadionilla! Kisaili-
joita ja kannustusjoukkoja oli ihan ympäri Suomea pohjoi-
sesta etelään, idästä länteen. 

Kilpailijat osallistuivat eri lajeihin. Lajeina oli 3-ottelu; 
60m juoksu, pituushyppy ja kuulantyöntö lisäksi oli 1000m 
kävely ja Ruotsalaisviesti, mutta siinä lajissa raahelaisilla ei 

ollut osanottajia. Jännitin omia suorituksia ihan hirveesti! 
Jalat tärisi ennen omaa vuoroa niin paljon! 

Koko joukon yhteiskävely katkaisi kisailun hetkeksi ja 
toi yhteishengen kisakansaan. Mutta ennen kaikkea ihmiset 
pitivät hauskaa! Pieni vesisadekaan ei haitannut tunnelmaa. 

Raahen Psyyken urheilijat saivat nauttia suurta menes-
tystä kisoissa! Naisten 1000m kävelyssä Mirja voitti oman 
sarjansa ja Helena tuli kolmanneksi omassa sarjassaan. 
Miesten 1000mkävelyssä oli niin ikään menestystä myös, 
kun Jarkko tuli sarjansa kolmanneksi kuten myös Kari nap-
pasi pronssimitalin. Ari oli hienosti neljäntenä. 3 ottelussa 
Moona sai hopeamitalin. 

Linkkuri kohti Pohjois-Pohjanmaata pääsi lähtemään 
hieman suunniteltua aikaisemmin ja matka kohti kotia oli 
alkanut. Oli vähän rankka viikonloppu mutta ihana ja mon-
ta kokemusta rikkaampana lähdimme kotiin. 

Kiitos Pori ja Kiitos loistava seura! 
Moona 

Mainetta ja kunniaa...Psyyken joukkue toi Porin reissulta upean rivistön pokaaleja. Kuva: Niina Lukinmaa

Raahelaiset  näyttävästi edustettuna Porissa,  
pilke silmäkulmassa! Kuva: Niina Lukinmaa

www.raahenpsyyke.fi

3



1. Kuinka kauan olet ollut mukana Raahen Psyyke ry:n vapaaehtoistoiminnassa?
2. Mitä vapaaehtoistoimintaa teet?
3. Mitä vapaaehtoistoiminta antaa sinulle?
4. Mitä neuvoja antaisit sellaiselle henkilölle, joka miettii vapaaehtoiseksi ryhtymistä?

Vapaaehtoistoimijoiden haastattelut

Mika L.:
1. Eiköhän se ollut syksyllä 

2018 kun aloitin.
2. Kitararyhmä
3. Onnistumisen ja 
antamisen iloa siitä, kun 
ryhmäläinen huomaa 
oppineensa jonkin jutun 
soittoon liittyen.
4. Jos aidosti haluat an-

taa osan itseäsi ohjaajana 
ryhmälle ja toisille ihmi-

sille, olet oikealla polulla.

Sirkka S. : 
1.Olen toiminut Raahen Psyykellä vapaaehtoistyössä noin 
pari vuotta. (Mieli Maasta ry:ssä olen ollut vertaisryhmän-
ohjaajana noin 15 vuotta. )
2. Olen Teemun kanssa Mieli Maasta ry:n vertaisryh-
mänohjaaja. Toinen ryhmä kokoontuu Psyykellä ja toinen 
Pattijoella, Hietikossa. Lisäksi toimin vertaisohjaajaparina 
Eilan kanssa Psyykellä kahdessa Itsemyötätuntoryhmässä.
3. Vapaaehtoistyö antaa minulle vertaisuuden kautta monia 
hyviä ihmissuhteita, se antaa sisältöä ja merkitystä omaan 
elämään. Olen saanut paljon hyvää palautetta tekemästäni 
vapaaehtoistyöstä. Siitä olen kiitollinen.
4. Ennen kuin aloittaa vapaaehtoistyössä, mieles-
täni olisi hyvä käydä vapaaehtoistyön kurssi. 
Esim. Mieli Maasta ry järjestää vertaisryh-
mänohjaajien koulutusta.
Jos harkitsee ryhmänohjaamista, kan-
nattaa käydä tutustumassa ryhmäläisenä 
erilaisiin ryhmiin.
Pohdi, miksi haluat vapaaehtoistyöhön.
Esim. Raahen Psyyke tarjoaa vapaaeh-
toisilleen monipuolista tukea. Täällä ko-
kee, että meitä arvostetaan ja voi jutella 
luottamuksellisesti työntekijän kanssa, jos 
tulee tarvetta.

Jarkko K.:
1. Oon ollut psyyken toiminnassa 10 vuotta.
2. Teen keittiö hommia kastelen kukkia ja päivitän läppä-
reitä ja seurustelen ihmisten kaa.
3. Tykkään toimista ja voin jatkaa töissä niin kauan kun 
Niina antaa vain luvan. Kiitos työkavereille ootte mukavia.
4. Jos haluat tulla Psyykeelle vapaaehtoiseksi tai ryhmän 
vetäjäksi niin suosittelen tätä ihanaa työpaikkaa. Olkaa 
yhteydessä Merjaan, Niinan, Marjoon, Sirkkaan tai joku 
meistä vapaaehtoisista jotka auttaa eri ryhmissä. Myös 
mun puoleen saa kääntyä jos tarttee apua.

Teemu R. : 
1. Psyykellä olen tehnyt vapaaehtoistyötä noin pari vuotta. 
(Mieli Maasta ry:ssä olen ollut ohjaajana noin kahdeksan 
vuotta )
2. Olen ohjaajaparina Sirkkelin kanssa kahdessa Mieli 
Maasta - vertaisryhmässä.
3. Vapaaehtoistyö antaa minulle mielihyvää. Saan olla 
kaverina toisille ja järjestää toimintaa.
4. Jos on innostusta ja voimaa, niin rohkeasti mukaan! 
Ennen aloitusta kannattaa hankkia tietotaitoa asiaan liit-
tyen. Itse kävin ensin Mieli Maasta ry:n ryhmänohjaajien 

peruskurssin.
Jos tulee pieni vastoinkäyminen, ei pidä heti 

luovuttaa. Ohjaajapari on hyvä olla; sirkke-
li oli kokenut ohjaaja, kun aloitin hänen 

ohjaajaparinaan.

Mika Liete

Kuvat: Sirkka Kerttula, Sirkka Saaristo

Sirkka Saaristo ja Teemu Rautio

Raahen Psyyke Ry
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Eila N.:
1. Noin 20 vuotta olen 
kirjoittanut Psyy-
ken lehteen. Muuhun 
toimintaan osallistun voi-
mavarojeni mukaan. Välillä 
pidin vuosien tauon.
2. Kirjoitan Mieleinen- lehteen ja kuulun Psyyken halli-
tukseen. Toimin toisena vertaisohjaajana Itsemyötätunto-
ryhmissä. Osallistun jäsenenä suljettuun Sanataiteilijat-
ryhmään. Käyn myös ryhmien ohjaajien työnohjauksissa. 
Vapaaehtoistoimijoiden virkistystapahtumat ovat mukavia. 
Psyykeltä saa tietoa erilaisista koulutuksista.
3. Mielekästä tekemistä ja ystäviä. Mahdollisuutta ideoida 
ja vaikuttaa. Luottamukselliset keskustelut ovat erityisen 
tärkeitä.
4. Tule tutustelemaan sellaisena kuin olet. Monenlaista 
toimintaa ja ryhmiä löytyy ja uusia kehitellään toivomusten 
mukaan.

Eila Nikula

Saappaat
Nopeasti lainasaappaat
 jalkaani kaappaan
Sateessa tanssin itseni
 transsiin
Sitten tyttären kevyitä
polyuretaanisaappaita
ilmaan heittelen
pelleilen koppeilen

Neljännesvuosisata sitten
matkalla metsäretkelle
loppuunmyyntiin poikkean
seitsämän vaelluksen saappaat jalassa
vaaleanturkoosi sifonki-iltapuku ylläni
sovituskopissa hyörin

Vaahteran lehdille lysähdän polvilleni
Itku tihkuu silmistäni olo on nolo
Ei ole mulla vieläkään Haita Kontioita
Usein olen Nokioita himoinnut
sovittanut ja pettynyt
aina on saapas nilkasta hölskynyt

Armaani harmaa hätiin ryntää
Urheilukauppaan lahjakortin ostaa
Siellä tarkkana sovitan
suunnistamiseen suunniteltuja saappaita
Ei hölsky ollenkaan
ja nämäkin on Nokiat

Perheen kunnia on pelastettu
Yhdet Nokiat ostettu

- Eila Nikula -

Luminen hiljaisuus
Joulukuun illan kosketuksessa
minä tunnen saavani
avun sairauteeni.
Se on kuin viesti
lumisten sydänmaiden hiljaisuudesta.
Vai onko se samalla tervehdys
jostakin vielä kauempaa?
Jospa se onkin Joulun sanoma
joka
lumen ja iltahämärän ympäröidessä
kaupungin 
kertoo minulle
ikuista tarinaansa 
rakkaudesta.

- Jouko Kastelli -

www.raahenpsyyke.fi
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”VARMAA TIETOA ETÄTUVALLA”
Oli kevät 2020 ja korona oli rantautunut myös Suomeen. 
Tuli kaikenlaisia rajoitteita ja sulkuja. Psyyken toiminta jäi 
hieman katkolle. Jotain oli keksittävä.  

Silloin alkoi nousta etäkokousohjelmia kuin sieniä sa-
teella. Yhtenä niistä Zoom. Tämä mahdollisti Psyyken toi-
minnan jatkumisen myös korona-ajan yli. Keksittiin etä-
tupa. Aluksi se oli lähinnä juttelua, koronan aiheuttamasta 
ahdistuksesta ja muuten vaan kuulumisista. Jokainen osal-
listui kotoaan tietokoneella, puhelimella, tabletilla, mistä 
vaan löytyi kamera. Tai ilman kameraa. 

Kokeiltiin tietovisaa ja muuta. Etätupa haki muotoaan. 
Musiikki-etätupa tuli mukaan aika varhaisessa vaiheessa.  
Sama idea kuin tv-ohjelmassa Elämäni Biisi, osallistujia 
vain enemmän, ja vaihtuva teema. Tämä konsepti jäi. Koro-
nan jälkeen pystyi osallistumaan myös tuvalta, mutta Zoom 
jäi mukaan kuvioihin, ja osa meistä osallistuu edelleen ko-
toa. 

Jokainen valitsee oman biisinsä annetusta aiheesta. Ai-
heita on ollut paljon näiden kahden ja puolen vuoden aika-
na, jotkut aiheet jo pariin, kolmeen kertaan. Aiheita on ollut 
mm. elokuvamusiikki, luontoon liittyvät biisit, tiettyyn vuo-
denaikaan liittyvät biisit, biisit joissa mainitaan tietty vuosi-
luku tai joka liittyy kuulijan elämässä tiettyyn vuosilukuun. 
Teemat ovat löyhiä, ja jokainen määrittelee itse, miten biisi 
liittyy kyseiseen teemaan. Jokainen voi ehdottaa aiheita.

Ideana on, että biisit ilmoitetaan etukäteen Niinalle tai 
Merjalle, kuka milloinkin on vetäjänä. Joko viestinä mitä 
kautta haluaakin ilmoittaa, tai vaikka soittamalla tai paikan 

päällä jäsentuvalla. Itse ilmoitan biisini yleensä Whatsappil-
la, laittaen Youtube-linkin. 

Torstaiaamuisin, kun tupa alkaa aamukymmeneltä, au-
keavat Zoomin linjat, tuvalta ja kodeista tai mistä kukakin 
osallistuu. Mukana on porukkaa myös kauempaa, esim. 
Pyhäjoelta. Yleensä osallistujia on noin 10 tai vähemmän, 
joskus jopa enemmän. Ensiksi listataan, keneltä on biisit. 
Joskus on myös henkilökunnan edustajilta kappaleita. 

Usein mukana on myös vain arvaajia, joilta ei ole omaa 
biisiä, sekä "kuunteluoppilaita" tuvalta ja kotoa, jotka vain 
kuuntelevat, eivätkä osallistu arvailuun. 

Ryhmän vetäjä soittaa biisit Youtubesta satunnaisessa 
järjestyksessä, video näkyy ruudussa. Biisien aikana ollaan 
hiljaa, laitetaan mikrofonit kiinni. Kunkin kappaleen jäl-
keen arvaillaan, kenen valitsema se oli. Kirjuri kirjaa tuval-
la arvaukset ylös. Tämä voi kuulostaa helpolta, etenkin jos 
tuntee osallistujia, mutta se on osoittautunut hyvinkin vai-
keaksi. Osa porukasta ainakin on osoittautunut aika hyviksi 
hämääjiksi. Joskus saattaakin "varma tieto" mennäkin ihan 
metsään, kun osaamme biisivalinnoillamme jo hyvinkin yl-
lättää. Lopuksi lasketaan pisteet, kuka arvasi eniten. Viime 
vuonna allekirjoittanut voitti teepaketin oltuaan vuoden pa-
ras arvaaja. 

Tämä Biisi-etätupa on osoittautunut hyvin hauskaksi, 
huumori kukkii. Meistä on tullut ikään kuin jonkinlainen 
perhe. Mukaan mahtuu silti uusia, aina voi mukaan tul-
la, vaikka vain kuuntelemaan. Pitääkin alkaa valitsemaan 
eläinaiheista kappaletta huomisen etätuvalle! 

Päiväkirjan täyttö sopii kaikille 
Päiväkirjaan voi luottamuksella purkaa kaikki asiat 
elämästään ja ne ei tuu sua vastaan missään muu-
alla kaupungissa, kun luottamus päiväkirjan pitoon 
on 100%.
Voi pitää kirjaa omista ajatuksistaan ja se koostaa 
mielen aivotoimintaa ja omaa ajatuksen juoksua.
Päiväkirjan pitoa voi suositella kaikille ihmisille, se 
on terapeuttista ja päiväkirja toimii luottokuunte-
lijana.
Päiväkirjaa voi pitää omista ajatuksistaan, omasta 
sairaudestaan, tai kirjata rahahuolia, sekä rakkaus- 
että ihastusasioita.
Ystävien kanssa jaettuja salaisuuksia voi kirjata 
myös.
Voi kirjata kaikenlaisia omia ajatuksia, voi laittaa 
itelle tavoitteita, ja seurata että toteutuuko ne.
Päiväkirjaan voi jakaa kaikki luottamukselliset  
asiat, ne mitkä tulee kavereille puhuttua luotta-
muksella ja  myöskin ne ajatukset, mitkä haluais 
terapiassa puhua ammattilaisille.

Siinä voi pohtia, miettiä, kuutioida omaa elämään-
sä, ja ajatella niitä asioita mitkä itelle ois milloinki 
parhaaksi ja yrittää toteuttaa niitä asioita mitkä 
hyvältä tuntuu elämässä.
Joku voi seurata omaa painoaan, et miten se ke-
hittyy pitkällä aika välillä, toinen tarkkailee rahan-
käyttöä, kolmas miettii rakkausasioitaan...
Joku miettii menneisyyttään ja kirjaa kuinka hyvin 
asiat joskus oli, joku miettii uskonnollisia asioita, 
joku filosoi muuta, joku miettii perheen perusta-
mista, joku kirjaa ylös arkisia asioitaan..
Jollaki on parisuhdeasiat mielessä.
Joku tykkää eläimistä ja koittaa kirjoittaa juttua 
kissoista ja koirista, hevosista.
Joku tarkkailee säätä ja ympäri vuorokauden il-
mastoa.
Joku merkkaa ku lapsi oppii puhumaan, sanomaan, 
tekemään joitaki asioita..
Liikuntasuorituksia voi kans kirjata ylös...

Terv. Janne Tuomikoski

Teksti: Virpi Suomela

Raahen Psyyke Ry
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Matkailua sinne ja tänne

Hapsuinen ystävä

Matkan varrella nähtiin myös ihania maisemia. 
Kuva: Seppo Lassila.

Mistähän alottas. Tuorein matka, Kela-taksilla Kuhmoon, 
hyvinvointi Sampoon. Viikon reissu yksilökuntolomalle. Ja 
viikko kulu äkkiä. Mutta ongelma syömisesä. Ku kuus ker-
taa istuttiin ruokapöytään.

Ja ohojelma aamukaheksalta alako ja iltapäivään nelijään 
kesti. Kävin joka aamu ”lataamosa” . Eli kävelyllä mäkisesä 
luonnosa pari tuntia. Ja sitte aamupalalle.

Yritin säännöstellä ruokamäärää, mutta ihiminen, yleen-
sä, ku pääsee valamiseen pöytään, nii siinä käy, että ähky 
tullee melekein jokkaiselle.

Oon harrastanu ”lataamosa” kulukemista uuven elämän 
alusta asti. Tänäki aamuna puolikuuvelta lähin. Ja keräsin 
roskia pussillisen. Pinseteillä räkäluutut ja natsoja keräsin. 
Ylleensä herään neljän paikkeilla. Ku nukahtaa viimeistään 
kaheksalta, nii jaksaa nousta. Luonnon merkitys on suuri 
mulle. Muutaman tunnin reissuja teen. Mutta ei joka päi-
vä nii pitkiä. Ei oo kiire mihinkään. Ja ku yksin lähtee. Voi 
mennä mihin tahansa. Ja viipyä tunteja. Suolavettä juomi-
seksi. 

Ihimisten pitäs ymmärtää luonnon merkitys enempi.  
Että liike on lääke. Oon sen huomannu.

 Oon teheny entisesä elämäsä kaheleja temppuja. Ja uu-
ven elämän aikana oon kaheleja temppuja teheny monesti.

Kajjaanista oon rullaluistimilla monet kerrat tullu Raa-
heen. Ja pyörällä ajellu Rovaniemen kautta Raaheen. Mut-
ta tänä päivänä ei tartte semmosia temppuja. Meen päivä 
kerrallaan. Eilinen on menny ja huomista ei oo. Ikä tuo ite 

kenellekkin vastuksia. 
Sen tiiän, että sain kimmokkeen kuntosaliin menosta 

Kuhumon kuntolomalla. Jos pystyn menemään helemi-
kuusa seuraavalle jaksolle, oon silloin tyytyväinen.

Teksti: Seppo Lassila, 78 v.

Se on ollut paikoillaan liki neljäkymmentävuotta. Ulkona se 
on saanut käydä säännöllisesti. Se katselee maailmanmenoa, 
aurinko polttaa sen kuvioita tai pakkanen tekee huurteesta 
lisäkuvion.

Alkuaikoina talossa ollessaan elämässä oli vilskettä. Lap-
set kävelivät taapertavin askelin, emäntä kulki keveästi eikä 
isännän keppi tehnyt koloja sen pintaan.  Kun lapsilla oli jo 
isommat jalat, ne nojasivat siihen polvillaan ja etsivät siitä 
kuvia.

- Katso, tämä on kuin kukka, josta varsi on katkaistu!
- Ja tällä voisi lentää, se on lentokoneen osa
Sellaista lapset puhuivat ja siitä se piti. Se oli alusta saak-

ka ollut ylpeä kauniista ulkonäöstään ja kuullut ihmisten 
ylistäviä sanoja: Voi mikä värien harmonia, kyllä on hieno. 
Tai: Oli varmaan kallis, on niin pehmeä.

Sellaista oli elämä ennen. Sitten emännän askeleet kävi-
vät hitaammiksi eikä lapsia ollut. Heitä ei tuntunut leikki-
mässä suloisilla kuvioilla eikä ollut enää pieniä jalkoja, oli 
vain isoja, mutta emännän ja isännän jalat se tunnisti aina.

Nyt isännän kädessä oli keppi, joka työnsi siihen kolon. 
Kesti kauan ennen kuin sai nukkansa suoristettua. Nyt se 
tuntee, että loistokkuus on hävinnyt. Värit ovat lähteneet 
harjatessa, yksi reuna on purkautunut.

Emäntä tulee usein istumaan tuolille sen viereen, silittää 
ja puhuu: Kyllä se olisi tämäkin aika vaihtaa, on sitä siinä 
katsottukin.

Vaihtaa? Mitä se ihmisen sana tarkoittaa? Hyvä sen on 
olla, ei emännän kannata ollenkaan miettiä vaihtamisia. Se 
on niin tottunut talon tavoille ja liikkeisiin, että suorastaan 
rakastaa ulkoa kuuluvaa linnun heleää ääntä tai naakan kaa-
katusta.

Tulee päivä, jolloin se kääritään rullalle ja siirretään sei-
nän viereen.  Sen paikalle tulee valkoinen, iso matto, jota 
emäntä ihastelee:

- On se niin valkoinen ja puhdas väri, tästä tulee kuin eri 
huone.

Vanha, reunoista hapsottava matto nakataan autoon.

- Kaija -

www.raahenpsyyke.fi
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Teksti: Virpi Suomela

SOSIAALINEN JÄNNITTÄMINEN
Sosiaalisten tilanteiden pelko. Mitä se on? 

Varmasti melkein jokaista on joskus jännittänyt men-
nä paikkaan, jossa tapaat uusia ihmisiä. Ehkä juhliin, työ-
paikkahaastatteluun, uuteen työpaikkaan, uuteen kouluun. 
Usein tuo sosiaalinen jännittäminen, uuden tai oudon tilan-
teen jännittäminen, onkin ihan normaali asia. 

Milloin sitten voi puhua sosiaalisesta jännittämisestä 
tai sosiaalisten tilanteiden pelosta diagnoosina? Varmasti-
kin silloin, kun henkilöä ahdistaa tai pelottaa olla huomion 
kohteena niin, että se häiritsee jokapäiväistä elämää. Uskal-
taisin väittää, että melkein jokainen jännittää esimerkiksi 
esitelmän pitoa, luokan tai muun ihmisjoukon edessä esiin-
tymistä. On vaikea vetää rajaa siihen, milloin siitä voi puhua 
diagnoosina, ja itse välttäisin liikaa ihmisten diagnosointia 
ja luokittelua muutenkin ominaisuuksien perusteella. Tar-
peeksi meitä laittaa laatikoihin jo yhteiskunta, miksipä sitä 
sitten enää itse tekisi, ellei niin halua. 

Ei ole väärin jännittää. Ei siinä ole mitään pahaa, jos kä-
det hikoavat, jalat tärisevät ja ääni värisee, kun joudut pu-
humaan ihmisten edessä. Ei ole myöskään mitään pahaa 
siinä, että jännittää mennä vaikkapa isoihin juhliin tai ta-
pahtumaan, etenkin jos joutuu jotenkin olemaan huomion 
kohteena siellä. Joukon edessä puhuminen on varmasti yksi 
yleisimmistä peloista, ja ainakin itselleni kovin tuttu. 

Muistan hyvin peruskoulun ja sen tunteen, kun kävelet 
luokan eteen ja kaikki tuijottavat, tuntuu että pyörryt. Sitten 
joudut pitämään esitelmän, suuta kuivaa, et saa sanaakaan 
suustasi, pää tuntuu aivan tyhjältä. Kaikki huomio keskittyy 
siihen, kun kaikki tuijottavat sinua, tirskahtelevat, hihitte-
levät, illistelevät, toljottavat suu auki että siellä se Suomela 
taas mokaa. Ehkä joku yritti kampata sinut matkalla luokan 
eteen. Ehkä kompastuit piirtoheittimen johtoon. 

Esitelmän jälkeen et muista mitään, vain sen tunteen kun 
veri katoaa päästä, änkytit jotain, et muista mitään, mitä pu-
huit. Et pyörtynyt, jotenkin olet vielä hengissä. 

Itselläni jännittämiseen vaikuttaa varmasti paljon koulu-
kiusattuna oleminen. Lopulta en uskaltanut puhua koulussa 
juuri mitään, etten saisi mitään ikävää huomiota osakseni. 
Opin olemaan niin näkymätön kuin voin, sulauduin seiniin 

ja olla hiljaa. Mutta ne esitelmät, niistä pystyi laistamaan 
sairastumisen varjolla, siirtämään sitä kärsimystä eteenpäin, 
kunnes opettaja ehkä unohtaa koko jutun. 

Minulla jännittäminen varmasti vaikutti koko kouluai-
kaani, myös myöhempiin opiskeluihin, ja jossain vaiheessa 
tajusin oireiden olevan paniikkihäiriötä. Mutta näitä kaik-
kia pelkoja ja oireita voi hoitaa. Itse olen usein vain mennyt 
niitä päin, altistanut itseäni sosiaalisille tilanteille ja väkijou-
koille. Mutta en toki aina. On ollut vuosia, jolloin olen ollut 
mitä pisimmälti linnoittautuneena kotiin. 

Olen vuosien varrella oppinut sosiaalisuuteni rajat, kuin-
ka paljon sosiaalisuutta on minulle hyvä, kuinka paljon al-
tistusta jaksan. On hyvä oppia antamaan aikaa myös itsel-
leen, ettei pakota itseään liikaa. 

Jos on introvertti, kuten minä, on erityisen tärkeää se, 
ettei pakota itseään olemaan sosiaalisempi kuin on, mihin 
kyllä edelleen välillä sorrun pyrkimään. Ei ole mitään väärää 
olla introvertti ja tarvita paljon aikaa ja tilaa itselleen. 

Sosiaalisten tilanteiden pelon kanssa voi oppia elämään, 
ja löytää omat keinonsa lieventämään jännittämistä. Esi-
merkiksi ihmisjoukoissa voi kuunnella musiikkia kuulok-
keilla, jos se helpottaa olemista. Lääkitys on myös usein 
ihan hyvä juttu, esimerkiksi omalla kohdallani se on autta-
nut paljon. Tämä on hyvin yksilöllistä. 

Sosiaalisista peloista kannattaa myös jutella ääneen jon-
kun kanssa, mikäli vain mahdollista. Voit yllättyä, miten 
yleisiä nämä pelot ovat, ja ketkä kaikki jännittävät. Jopa 
esiintyvät taiteilijat jännittävät. 

Minua on auttanut myös Psyyken sosiaalisten jännittäji-
en ryhmä, joka toimii nyt vertaisryhmänä. Siellä olen oppi-
nut, että muiden pelot ovat sekä samanlaisia että yksilöllisiä, 
ja etten ole näiden asioiden kanssa yksin. Tuon ryhmän an-
taman rohkeuden avulla kävin myös kokemustoimijakurs-
sin. Kurssin päätteeksi pidin esitelmän itsestäni muille kurs-
silaisille. Niin paljon kuin olen aina pelännyt kaikenlaista 
esiintymistä ihmisten edessä, se meni kuitenkin ihan hyvin, 
ja pystyin siihen pyörtymättä tai pakenematta paikalta. 

Eli jännittämisen kautta voi todellakin oppia elämään, ja 
on hyvä tietää, että moni muukin jännittää. 
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Kun kotkat lentävät, ne lentävät niin korkealla.
En vain voi ymmärtää
miksi en itse pääse ylös.
Siellä missä kotkat lentävät,
siellä minäkin tulen lentämään.
Ylhäällä taivaalla
missä kotkat lentävät.

- Marko -

Raahen Psyyke Ry
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Kävin eräänä joulukuun iltana pankki-
automaatilla. Pankin lämpiön penkillä 
istui tyttö. Hän oli hyvin nuori ja kau-
nis. Mutta hän ei ollut tuona kohtaami-
semme hetkenä tässä maailmassa vaan 
jossakin kaukaisuudessa, josta minulla-
kin on jonkinmoisia kokemuksia men-
neiltä vuosilta. 

Aluksi tytön katse oli alaspäin luo-
tu, kun menin pieneen soppeen, jossa 
pankkiautomaatti oli.

Nostettuani hieman rahaa, tyttö ava-
si oven ja tuli lähelleni pankkiautomaa-
tin ääreen. Tyttö oli punatukkainen, 

niin heiveröisen oloinen. Hän katsoi 
minua samein silmin, hänen puheensa-
kin kertoi, mistä oli kysymys.

Tyttö kysyi minulta hiljalleen huo-
juen: ”Oisko sulla vähän rahaa, että mä 
pääsisin Pattijoelle?”. Vastasin, että mi-
nullakin on rahat tiukassa, tupakkaakin 
kun pitäisi ostaa. Tyttö vastasi: ”Kyllä 
mä ymmärrän:” Kysyin, että olisiko 
hänellä kavereita, jotka voisivat auttaa. 
Tyttö pyysi minulta puhelinta lainaan. 
Kerroin, että minun puhelimeni jäi ko-
tiin.

Olin hyvin neuvoton. Rahan vähyys 

kyllä on kohdallani tottakin, mutta kui-
tenkin… Sitten tyttö vielä kysyi: ”Tar-
vitsetko joulupukkia…” Sanoin, että 
tuskinpa vain, ehkä sitten lähempänä 
joulua. Tyttö vastasi: ”Mä en tunne sua. 
Mutta kun oot menossa tupakkaa osta-
maan, niin voisitko heittää mulle yhen 
tupakan.?”

Otin taskustani savukekotelon ja 
annoin tytölle sätkän. Sitten poistuin 
pankin lämpiöstä. Tyttö vielä sanoi 
jotakin pankin ovelta, mutta mitä, sitä 
minä en enää kuullut.

- Echo - 

Tyttö

 

Toisenlainen joulu 
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille 

Torstaina 22.12.2022 klo 9:30-18:00 
Kultalan leirikeskuksessa, Kultalantie 125, 92220 Piehinki 

 

Kyytimahdollisuus 

koko Raahen 

kaupungin ja 

Siikajoen kunnan 

alueelta 

Ilmoittaudu viimeistään 7.12.2022 klo 15:00 

Raahen Psyyke, ilmoittaudu paikan päällä ma-to klo 8–15 ja pe klo 8–15 tai puhelimitse 

Merjalle, p. 044 2994076, arkisin klo 9–15, 

Kohtaamispaikka Majakka ry, ilmoittaudu paikan päällä ma, ke ja pe klo 10–13. 

Vihannin päivätoiminkeskus kaveritupa, ilmoittaudu Miralle puhelimitse, 

p. 0403110446 ma-pe klo 8.30–14. 

Raahen Seurakunta: Raahe-Pattijoki-Saloinen, Jenni, p. 040 6710686, to klo 10–11, 

Virpi, p.040 6710653 ti klo 9–10, Siikajoen kunnan alue Hannele, p.040 6710717 

marraskuussa ti klo 10–11 ja 7.12. klo 10–11. Vihannin alue Anna-Liisa, p. 040 6710704 

to klo 10-11. 

Ohjelmassa mm. 

Hartaus, kauneimmat joululaulut, joululounas, päiväkahvit, mahdollisuus saunoa ja 

ulkoilla, joulubingo, vapaata oleilua jutustellen, laulellen, lautapelejä pelaillen, 

mahdollisuus askarrella joulukoriste, jne. Päivä päättyy jouluillalliseen.  

Päihteetön 

tapahtuma Lopetan 
raahaamisen

Lopetan raskaan
pitäisi-sanan raahaamisen

Rakastan sen verran
kuin jaksan

siten kuin osaan

Nuorempi ja vanhempi
sukupolvi tarvitsee minua
Opin hengittämään hiljaa

Jaksan

- Eila Nikula -

www.raahenpsyyke.fi
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Punnittua puhetta
Tarkoitus on tutkailla hieman psykoosioireista kärsiviä ih-
misiä. Luultavasti näihin kuuluu ainakin skitsofreniatyyp-
pisiä häiriöitä sekä rajatila-, plus persoonallisuushäiriöitä, 
ajantasaisia nekin kun oireet pitkittyvät, ja apua on vaikea 
saada; ilmenee harhakuvitelmia ja äänten kuulemista.  Pi-
täisi tarttua hetkeen, jotta kaikkea ei menetetä, vaan pääsee 
pian avun piiriin, mieluummin ennemmin kuin myöhem-
min.

Jonkun/joidenkin pitää katsoa peiliin, sillä kaikki tämä 
on tiedossa. Eikö voi aloittaa vaikka kouluterveydenhuollon 
puolelta, joten varhainen puuttuminen kelpaisi. Näin aluksi, 
muuten monet saattavat tippua rattailta, ellei muuta. - Psy-
koottisista vaikeampi huolehtia kuin neuroottisista. - Olisi 
myös tarpeen kirjoittaa opas näille kyseisille kuntoutujille, 
arjen keskelle, etteivät jäisi enää yksin. Kalpenisi oireisto 
käytännön tasolla. Narsistinen piirre sekin, toki vahva.

Voitto silti kotiin, sillä valo häämöttää tunnelin päässä. 
Tuo tosi ’jähmeys’ kantaa kauas. Tarkoitus saada asiat rul-
laamaan. Vahvoina hetkinä tämä toteutuu, mutta heikkoina 

haraa vastaan.
Sitten uskonnon uhrit -tematiikkaan! Paljon ilmenee 

liian varmoja vastauksia. Väsähdetään puolin ja toisin, ym-
märrys riittämätön. Sanat ja teot erillään toisistaan. Vain 
melkoinen epäluulo. Sitten sanotaan, ettei harhoihin mennä 
mukaan. Kokemus osoittaa kuitenkin, että kaikelle on aina 
sisäinen logiikka oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Siten 
kohti ratkaisua: murtuminen sekä parantava liikutus. Sinne 
saakka vaikka kitkutellen. Hengitä vaan jo helpommin.

Siltikin tämä kaikki vaatii toteutuakseen sisäistä painet-
ta. Murtumiseen eräät kirjoittavat, toiset lenkkeilevät. Opit, 
että kipu saattaa olla ystävä! Hyvin suunniteltu on puolik-
si tehty. Lepo ja työ sopivassa kuormassa keskenään. Ole 
lempeä itsellesi, etenkin aluksi, ennen kuin vauhtiin pääset! 
Joudut rehkimään ylimääräistä. Palkitsepa itseäsi. Yllätyt 
kuinka kauas jaksat! Tämä pähkinänkuoressa.

P.S. Kasvatusvastuu kuuluu etupäässä kodille, ei kouluille.

Tuntematon

Päivät lyhenevät, illat viilenevät
ikävä yllättää
päivät saavat harmaan sävyn
illat sulautuvat mustaan samettiin 
ikävä yltyy
päivät muuttuvat illoiksi                           
illat yöksi
ikävä yltyy ja yltyy.

Yöt painautuvat toisiinsa
ikävä ja minä painaudumme toisiimme
olemme yhtä yön kanssa.

Mustaakin mustempaan pimeyteen
puhkeavat syksyn ensimmäiset tähdet
tähdet, jotka havahduttavat näkemään valon
saavat unohtamaan yön ja ikävän
tähdet, jotka herättävät minut elämään.

- Maijaliisa -

Toissayönä, metsäpolulla 
tuli vastaani nuori neito                    
vaalean mekon helmat hulmusivat
tummat hiuksensa lainehtivat
paljaat varpaansa tuskin maata koskettivat.

Aamun ensisäde välkehti
häikäisi silmiäni
neito ojensi kätensä ja sanoi
loppumatka on kevyt kulkea
rinnakkain, siis lähdetään. 

Siniset silmänsä katsoivat lempeästi
arkailematta otin kädestä kiinni
tunsin olevani turvassa
taakkani, tuskani olivat poissa
askeleemme löysivät yhteisen rytmin
jalkani eivät enää koskettaneet maata
annoin itselleni luvan lähteä.

- Anni Kaarina -

Raahen Psyyke Ry
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Neurokirjon lasten vanhemmille, heidän
kanssaan työskenteleville ammattilaisille sekä 
kaikille asiasta kiinnostuneille.

KKeesskkiivviiiikkkkoonnaa  2233..1111..  kklloo  1177..3300--1199..3300  
HHyyvviinnvvooiinnttiippiissttee  NNeeuuvvooRRaassssii,,  Kirkkokatu 28,Raahe

Tervetuloa kuulemaan perustietoa ADHD:sta ja 
autismin kirjosta sekä esittelyt alueen 
vertaistukitoiminnasta. Aikaa on varattu myös 
yhteiselle keskustelulle. 

Kahvitarjoilu!

Puheenvuorot: Katja 
Suni/ADHD-liitto, Lahja 
Leiviskä/Autismiliitto, Raahen 
psyyke ry, Raahen seudun 
Omaishoitajat ja Läheiset ry

Tilaisuuteen osallistuminen ei 
vaadi ADHD- tai Autismiliiton 
jäsenyyttä eikä diagnoosia. 
Tilaisuus maksuton.

Tilaisuuden järjestävät: 
Rannikon Nepsy-
koordinaattori/POPsote-
hanke, Oulun seudun ADHD-
yhdistys, Pohjois-Suomen 
Autismikirjo ry, Raahen 
psyyke ry ja Raahen seudun 
Omaishoitajat ja läheiset ry

NEPSY-
TEEMAILTA

23.11. klo 17:30



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

Mielenterveysviikko 20.-27.11.2022
Mielenterveysviikko luo toivoa tulevaan

Marraskuussa vietettävän Mielenterveysviikon teema kiteytyy lauseeseen ”Hyvä alkaa ennen 
kuin vaikeudet loppuvat”. Mielenterveysviikon aikana haluamme muistuttaa ihmisiä siitä, ettei 

kenenkään tarvitse olla valmis tai täysin ehjä voidakseen kokea myös elämän hyvät puolet. 
Maailmassa on kuitenkin aina enemmän valoa kuin pimeyttä, vaikka sekä henkilökohtaisen  

elämän haasteet että globaalit kriisit saavat meidät usein uskomaan toisin.  
Kampanjan tunnuslause on peräisin skitsofreniaa sairastavalta Sannalta,  

jonka ajatuksiin ja piirroksiin voi tutustua Mielenterveyden keskusliiton sivuilla.

SUNNUNTAI 20.11.SUNNUNTAI 20.11.
KYNTTILÄTAPAHTUMA  

Raahen PRAATISSA klo 16, (Kirkkokatu 43). 
Kynttilät sytytetään itsemurhan tehneiden muis-
tolle ja heidän läheistensä tueksi. Lisäksi tilaisuus 
käynnistää valtakunnallisen mielenterveysviikon. 

Ohjelmassa runo- ja musiikkiesityksiä sekä puheita. 
Kahvitarjoilu tilaisuuden lopuksi. Sisätilaisuus.

Vihannin kynttilätapahtuma klo 16 Vesipuisto. 
Lopuksi kahvitarjoilu Kaverituvalla.

Yhteistyössä Raahen Psyyke ry, Kaveritupa, Raahen seurakunta.

MAANANTAI 21.11.MAANANTAI 21.11.
Kokemustoimijapuheenvuorot  

Jäsentuvalla klo 10.
Sirkka: Häpeänkö kipuani?

Helena: Kokemustarinani Toivon polulla 

TIISTAI 22.11. JA TIISTAI 22.11. JA 
KESKIVIIKKO 23.11.KESKIVIIKKO 23.11.

MTKL:n MIELENTERVEYSMESSUT  
– osallistutaan Jäsentuvalta. 

Mielenterveysmessut verkossa 22. – 27.11.2022

RAAHEN PSYYKE RY:N OHJELMA:

KE 23.11. KLO 17.30 KE 23.11. KLO 17.30 
NEPSY-TEEMAILTA

Hyvinvointipiste NeuvoRassi, Kirkkok. 28, Raahe 
Perustietoa ADHD:sta ja autismin kirjosta  
sekä esittelyt alueen vertaistukitoiminnasta.

TORSTAI 24.11.TORSTAI 24.11.
ETÄTUPA Elämäni biisi: Toivo. 

PERJANTAI 25.11.PERJANTAI 25.11.
Kokemustoimijapuheenvuorot  

Jäsentuvalla klo 10.
Mika: Alkoholismin näkökulma.

Marja-Leena: Tieni vihasta.

LAUANTAI 26.11.LAUANTAI 26.11.
Jäsentupa auki klo 15-18.  

Ohjelmassa BINGO klo 15.30.

KAHVITARJOILU KOKO  
VIIKON JÄSENTUVALLA.  
Ryhmät pyörivät normaalisti.

Linkki mielenterveysviikon maanantain ja perjantain kokemustoimija-tapahtumaan klo 10: 
https://us02web.zoom.us/j/84476161829  -  Meeting ID: 844 7616 1829


