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Hyvät Tuulet
VANTAAN MIELENTERVEYSYHDISTYS
HYVIEN TUULIEN
KOHTAAMISPAIKAT JA YHTEYSTIEDOT

Lauhatuuli

Myöhätuuli

sijaitsee Itä-Vantaalla.
Leinikkitie 22 C, 01350 VANTAA
Sähköposti:
vantaanmielenterveys@hyvattuulet.fi
avoinna ma-pe klo 9.00-15.00.

sijaitsee Länsi-Vantaalla.
Lammaslammentie 17 A, 01710 Vantaa
Sähköposti:
vantaanmielenterveys@hyvattuulet.fi
avoinna ma-pe klo 9.00–15.00.

Kotisivut: www.hyvattuulet.fi
Facebook: hae nimellä Vantaan
Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry
Instagram: hyvattuulet
Discord: discord.gg/2vHNynb

Kotisivut: www.hyvattuulet.fi
Facebook: hae nimellä Vantaan
Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry
Instagram: hyvattuulet
Discord: discord.gg/2vHNynb

Sähköposti suoraan henkilökunnalle:
etunimi.sukunimi@hyvattuulet.fi

Sähköposti suoraan henkilökunnalle:
etunimi.sukunimi@hyvattuulet.fi

Lauhatuulen puhelinnumerot:

Myöhätuulen puhelinnumerot:

Järjestöapulainen
p. 09-873 4386
Järjestötyöntekijä Lauri Piiparinen
p.050-437 2323
Toiminnanohjaaja Pirjo Nikula
p.050-377 6494
Puheenjohtaja Merja Saksanen
p.044-507 0875

Järjestöapulainen
p. 09-853 2328
Järjestötyöntekijä Ville Heinikari
p. 050-567 3415
Toiminnanohjaaja Anne Niemi
p.050-337 6490
Puheenjohtaja Merja Saksanen
p.044-507 0875
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Hyvät Tuulet
Muistathan maksaa jäsenmaksumme!
Jäsenmaksu on edelleen 15 €/vuosi, alla maksutiedot.
Osoite viestiosassa on siksi tärkeä, että saamme pidettyä jäsenrekisterin
osoitetiedot ajan tasalla, ja että saat jäsenpostisi oikeaan osoitteeseen.
Jäsenmaksun voi maksaa myös Lauhatuulessa tai Myöhätuulessa.
Maksatustiedot: Nooa Säästöpankki FI97 4405 0010 5074 19
Viitenumeroa ei ole, joten kirjoita viestiosaan nimesi ja osoite-tietosi.
Kannatusjäsenmaksu on 80€/vuosi, se on tarkoitettu yhdistyksen
toimintaa kannattaville henkilöille, jotka eivät halua olla varsinaisia jäseniä
sekä toimintaamme kannattaville yrityksille ja yhteisöille. Laita viestiosaan
nimi, osoite ja merkintä kannatusjäsen, tili sama kuin jäsenillä.
Muistathan maksaa jäsenmaksusi, jotta säilytät jäsenyytesi. Saat
jäsenlehden ja tiedät mitä yhdistyksessämme tapahtuu, Mielenterveyden
keskusliiton Revanssi lehden, sekä liiton tarjoamat edut.
Saajan
tilinumero Nooa Säästöpankki

FI97 4405 0010 5074 19
Saaja

Vantaan Mielenterveysyhdistys
Hyvät Tuulet ry

TILISIIRTO
Maksu välitetään saajalle vain
Suomessa Kotimaan
maksujenvälityksen yleisten ehtojen
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman
tilinumeron perusteella.
JÄSENMAKSU 2021

Maksaja

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Allekirj.

Viitenumero

Tililtä nro

Eräpäivä

EUR 15,00 €

44
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Hyvät Tuulet
HYVIEN TUULIEN KEVÄÄN
2021 TAPAHTUMAT
HELMIKUU
ma 1.2.

Jäsenkahvit

pe 5.2.

Runebergin päivä

pe 12.2.

Ystävänpäivä

ti 16.2.

Laskiaistiistai; ulkoilua sään salliessa.

pe 26.2.

Kalevalan päivä

MAALISKUU
ma 1.3.

Jäsenkahvit

ma 8.3

Naistenpäivä, kahvit ja hemmottelua

pe 12.3.

Puolenkuun puuro

pe 19.3.

Minna Canthin –päivä, tasa-arvon päivä

HUHTIKUU
to 1.4.

Pääsiäislounas

ma 8.4.

Romanien kansallispäivä

pe 9.4.

Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä

ma 12.4

Jäsenkahvit

pe 16.4.

Puolenkuun puuro

ti 27.4

Veteraanipäivä

pe 30.4.

Vappujuhlat

TOUKOKUU
ma 3.5.

Jäsenkahvit

pe 7.5

Äitienpäivä

ke 12.5

J.V Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä

pe 14.5.

Puolenkuun puuro

Liputuspäivinä tarjolla kahvit.

(muutokset mahdollisia ja tarkemmat tiedot yhdistyksestä).
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Hyvät Tuulet

Hallituksen- jäsenet
tutuksi.
Kuka olet ?
Kirsi Snåre
Kerro hieman taustastasi ?
Kahden mahtavan 30v ja risat lapsen ylpeä
yksinhuoltajaäiti.

Milloin olet tullut, mukaan yhdistyksen
toimintaan ?
Kesällä 2015
Mikä sai sinut osallistumaan ehdolle,
yhdistyksemme vaaleihin ?
Alkuun jäsenien pyynnöstä, jota mietin
todella pitkään ennen suostumistani.
Mitä sinä haluat omalta osaltasi ”antaa”
yhdistyksellemme/jäsenillemme ?
Halliuksen puolelta tiedon, että olemme
siellä jäseniä varten ajatellen heidän
parastaan.
Harrastuksesi?
Kaikenlainen käsillä tekeminen, toisten
auttaminen, jos suinkin voin avuksi
jotenkin olla.
Millaiset asiat saavat sinut hyvälle
tuulelle?
Hei, minähän olen lähes aina hyvällä
tuulella,

Mitkä keinot ovat mielestäsi parhaita
arjessa jaksamiseen?
Ei jäädä miettimään liiaksi negatiivisia
asioita. Mietitään ja panostetaan niihin
asioihin mihin voimme vaikuttaa ja
jätetään ne asiat selkämme taakse mille
emme voi enää mitään tehdä. Tällä olen
itse selvinnyt hyvin monesta ikävästäkin
asiasta. Iloinen mieli mukana on myös yksi
selviämisen keino sekä huumori, joskus
jopa raskastakin. Näillä olen itse selvinnyt.
Ja toki otetaan myös toiset huomioon,
joskus on niitä huonoja päiviä kaikilla,
mutta yritetään jaksaa ymmärtää,
olemmehan kaikki erilaisia ja mahtavia
persoonia jokainen omalla tavallamme.

HYVÄT TUULET

Hallituksen jäsenet

Kuka olet ?
Olen Marja-Leena Satonen, syntynyt Huittisissa,
hallituksen varapuheenjohtaja

Kerro hieman taustastasi ?
Minulla oli munuaissairaus, se paheni, ja vuonna
1995 minulle tehtiin munuaisensiirto eli sain
uuden munuaisen 12.8.1995. Se oli niin iso juttu,
että ”pää” ei tahtonut kestää, tuli lievä
masennus vuonna 1997. Olin Lapinlahden
sairaalassa 3 vko ja myöhemmin Peijaksen
sairaalassa 1,5 viikkoa, josta sain lähetteen
mielenterveystoimistoon Hakunilaan. Keskustelin
sairaanhoitajan kanssa ja silloin, kun oli reseptin
uusimisen aika, oli lääkärin luona käynti. Kävin
töissä koko ajan, paitsi alussa olin sairaslomalla
kuukauden verran. Tilanne rauhoittui.
Vuonna 2010 masennus uusiutui, olin ensin
Peijaksessa os. 2:lla ja sitten päiväsairaalassa,
josta sitten kävin parin hoitajan ja toisen kävijän
kanssa tutustumassa Lauhatuuleen. Kun minut
kotiutettiin päiväsairaalasta, suunnistin kulkuni
Lauhatuuleen ja sillä tiellä olen.
Vertaistuki on se asia, joka mulla on toiminut.
Meni noin 1,5 vuotta, kun ahdistuksen ja
kuumotukset loppuivat hiljalleen. Tässä nyt olen,
yhdistyksen hallituksessa olleena jo vuosia ja nyt
yhdistyksen varapuheenjohtajana.

Milloin olet tullut mukaan yhdistyksen
toimintaan ?
Lokakuussa vuonna 2010. Ensin kävin vain
keskiviikkoisin, koska olin töissä. Tein 4päiväistä työviikkoa.
Mikä sai sinut osallistumaan ehdolle,
yhdistyksemme vaaleihin ?
Haluan olla mukana kehittämässä yhdistyksen
toimintaa, näkemässä miten yhdistys toimii.
Viedä sitä eteenpäin mahdollisesti omilla
ehdotuksillani ja olla jäsenille tukena vaikeissa
tilanteissa. Vertaistuen merkityksen tietää, kun
on itse saanut vertaistukea ja tuntee, että se on
auttanut. Vertaistuki on mahdottoman tärkeä
asia, oli ainakin minulle. Tietää, ettei ole yksin!
Mitä sinä haluat omalta osaltasi ”antaa”
yhdistyksellemme/jäsenillemme ?
Oman panokseni päätöksenteossa ja olla
kaveri, jolle voi puhua. Lisäksi meidän pitäisi
saada yhdistystoiminta niin kiinnostavaksi,
että saisimme lisää vapaaehtoisia mukaan
toimintaan. Haluan auttaa huonommassa
psyykkisessä kunnossa olevia jäseniä, jotta he
ottaisivat Lauhatuulen omakseen.
Harrastuksesi?
Olen kova lukemaan; elämäkerrat,
historialliset romaanit ja dekkarit kiinnostavat,
kotimainen kirjallisuus, kirjoittaminen, käsityöt
ja kesällä puutarhanhoito. Se on mainiota
terapiaa. Kun kuoputtaa maata, kaikki
stressitekijät unohtuvat.
Millaiset asiat saavat sinut hyvälle
tuulelle?
Hyvä seura. Lisäksi minulla on kaksi raggdollrotuista kissaa, ja niiden kanssa touhutessa
tulee hyvälle mielelle. Kaverin yllätykset.

HYVÄT TUULET
Mitkä keinot ovat mielestäsi parhaita
arjessa jaksamiseen?
Ulkoilu, vaikka vain pienikin matka. Kävellä
metsässä, kun se on mahdollista. Saa vain olla
ja kuunnella metsän ääniä. Kesällä
puutarhanhoito. Kun näkee kukkien ja yrttien
kasvavan, marjojen kypsyvän jne.
Juttukaveri, jolle voi kertoa ihan kaikki, ja
tietää, että hän ei lavertele kenellekään. Se on
parasta.

Hallituksen jäsenet tutuiksi
Kuka olet?

Päivi Cavonius-Baran, hallituksen jäsen ja
yhdistyksen taloudenhoitaja
Kerro hieman taustastasi?
Olen keski-ikäinen teini-ikäisen pojan äiti.
Ammatiltani olen kirjanpitäjä.
Milloin olet tullut mukaan yhdistyksen
toimintaan?
Aikoinaan tulin yhdistyksen toimintaan
työkokeilijana. Olen ollut hallituksessa 2
kautta.
Harrastuksesi?
Harrastuksina on jääkiekon fanittaminen,
turkin kielen opiskelu (perheeni on
monikulttuurinen) ja kutominen, ja kuulun
Suomen herpetologiseen yhdistykseen
Mitkä keinot ovat mielestäsi parhaita
arjessa jaksamiseen?
Kutominen, lätkä ja kavereiden kanssa
pizzeriassa istuminen auttaa jaksamaan
korona-aikana.
Haaveena on: Päästä jälleen HartwallAreenalle katsomaan jääkiekkoa.

Hyvät Tuulet
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Hallituksen- jäsenet
tutuksi.
Kuka olet ?
Pekka Teppo, 58 v.
Kerro hieman taustastasi ?
Mitä tähän nyt laittaisi. Olen eronnut
pitkästä avioliitosta 2016 lopulla, ei ole
lapsia. Koulutukseltani olen KTM. Olen ollut
maaliskuusta 2018 kuntoutustuella ja
toistaiseksi se jatkuu 2021 elokuun loppuun
saakka. Viimeiset 3,5 vuotta olin
johtotehtävissä, ja lopulta työmäärä ja levon
puute polttivat minut loppuun. Sitä ennen
olin controller/kirjanpitäjä noin vuodesta
1989 lähtien. Viimeinen työsuhde alkoi
vuonna 1996. Lukio/opiskeluajan olin
ravintoloissa töissä salin puolella.

Milloin olet tullut, mukaan yhdistyksen
toimintaan ?
Kävin Lauhatuulessa ensimmäisen kerran
heinäkuussa 2018 lounaalla. Saman
vuoden elokuun lopussa alkoi
työuupuneiden ryhmä, johon olen edelleen
osallistunut.
Mitä sinä haluat omalta osaltasi ”antaa”
yhdistyksellemme/jäsenillemme ?
No varajäsenenä nyt aluksi tutustun
varmasti yhdistyksen hallintoon ja siihen
puoleen, mitä perusjäsenenä ei näe. Aika
sitten näyttää onko minulla annettavaa,
toivottavasti!
Millaiset asiat saavat sinut hyvälle
tuulelle?
Jaa-a, pienet päivittäiset asiat. Tällä
hetkellä ehkä sen asian huomaaminen,
että on oppinut pysähtymään ja
nauttimaan juuri tästä hetkestä. Nyt
vaikkapa tämän esittelyn loppuun
kirjoittaminen.

Mikä sai sinut osallistumaan ehdolle,
yhdistyksemme vaaleihin ?
Sattuma ja pienoinen houkuttelukin.
Harrastuksesi?
Ruoanlaitosta olen aina pitänyt. Maalailen
akryyliväreillä myös jonkin verran.
Englannin kieli on minulla suhteellisen
vahva, olen lukenut paljon englanniksi.
Turistiespanjaa puhun myös, mielestäni
huonosti, mutta tulen ymmärretyksi.
Harrastuksiani ovat olleet mm.
mäyräkoirankasvatus ja pöytätennis. En
laula enkä tanssi:).
Mitkä keinot ovat mielestäsi parhaita
arjessa jaksamiseen?
Aina ei pidä jaksaa, on sallittava itselle
myös epäonnistumiset ja huonot päivät.
Siitä on ainakin apua!
Säännöllinen ja terveellinen ruokailu,
kunhan muistaa joskus mässätä kunnolla.
Kaksin käsin.
Kevyt liikunta, kunhan joskus makaa
sohvalla eikä mene ulos sateeseen.
Säännöllinen yöuni, mutta joskus pitää
ulvoa vaikka täysikuuta koko yö - nukkua
sitten tai olla väsynyt ja pahantuulinen
koko seuraava päivän.

HALLITUKSEN JÄSENET
TUTUIKSI
1. Kuka olet?
Olen Merja Saksanen, yhdistyksen
puheenjohtaja. Olen kotoisin
Helsingistä mutta opiskelin
Jyväskylässä. Minulla alkaa juuri
kymmenes vuosi puheenjohtajana, sitä
ennen olin pari vuotta hallituksessa
varsinaisena jäsenenä
2. Kerro hieman taustastasi
Jäin viime syksynä virallisesti
vanhuuseläkkeelle, sitä ennen olin 10
vuotta työkyvyttömyyseläkkeellä.
Koulutukseltani olen kasvatustieteen
maisteri, olin työssä ensin
lastensuojelulaitoksessa ja sitten
sosiaali- ja terveysalalla
aikuisopettajana, opetin
kasvatusaineita, kehityspsykologiaa ja
erityispedagogiikkaa. Työurani
loppuvaiheissa sairastuin kaksi kertaa
työuupumukseen ja masennukseen, en
siis oppinut ensimmäisestä kerrasta.
Jäin työstä sairaslomalle 2004, sen
jälkeen en ole työelämässä ollut vaan
masennusjaksot palaavat suht
säännöllisesti
3. Milloin olet tullut mukaan
yhdistyksen toimintaan?
Alunperin tulin yhdistykseen 20052006 ohjaamaan askarteluryhmää
Lauhatuuleen ja vähitellen aloin viihtyä
siellä muutenkin.
4. Mitä sinä haluat omalta
osaltasi ”antaa” yhdistyksellemme /
jäsenillemme ?
Haluan kehittää yhdistyksen toimintaa
jäsenten toiveiden mukaisesti. Kun

hallitus toimii hyvin, kävijöiden toiveet
huomioidaan ja jokainen kävijä on
tasavertainen ja yhtä tärkeä.
Haluan antaa kävijöille sen tunteen,
että heitä kuunnellaan ja että he saavat
vertaistukea kaiken toiminnan lomassa
5. Harrastuksesi
Rakkaimmat harrastukseni liittyvät
käsillä tekemiseen; kudon, virkkaan ja
ompelen vaatteita, ja askartelen milloin
mitäkin. Sen lisäksi teen paljon
sudokuja ja ristikoita, ja luen iltaisin
unilääkkeeksi. Olen niitä ihmisiä joiden
mielestä telkkarin katsominen ilman
mitään käsityötä on ajanhukkaa.
Harrastuksista paras tällä hetkellä on
seurata 4 lapsenlapseni kehitystä ja olla
heidän kanssaan mahdollisimman paljon
6. Millaiset asiat saavat sinut hyvälle
tuulelle?
Parhaiten hyvälle tuulelle minut saa
lastenlasten seura, pienet ihmiset ovat
niin aitoja ja rehellisiä.
Myös hyvien ystävien seura, erilaiset
yhteiset tekemiset ja keskustelut
7. Mitkä keinot ovat mielestäsi
parhaita arjessa jaksamiseen?
Arjessa jaksamiseen minusta parhaiten
auttaa selkeä päivärytmi, mielekäs
tekeminen ja sosiaaliset suhteet. Tukea
ja kannustusta saa ystäviltä ja lapsilta,
yksin ei aina kannata yrittää pärjätä.

Hallituksen jäsenet
tutuiksi
Kuka olet?

Hannu Hytönen Martinlaaksosta
Kerro hieman taustastasi
Tein puuseppäalan hommia, sitten jäin
pitkäaikaistyöttömäksi
Kuka olet?
Milloin olet tullut mukaan yhdistyksen
toimintaan?

Kalevi Suuronen

Kesällä 2014

Kerro hieman taustastasi

Mikä sai sinut osallistumaan ehdolle
yhdistyksemme vaaleihin?

Kunnallinen kokeiluperuskoulu,
ammattikoulu, teknillinen koulu

On hyvä saada äänensä kuuluville ja olla
perillä siitä missä mennään

Milloin olet tullut mukaan yhdistyksen
toimintaan?

Mitä haluat omalta osaltasi ”antaa”
yhdistyksellemme/jäsenillemme?

En muista Muutamana viime vuotena
olen ollut aktiivisempi toimija

Kaikkea sitä mitä pitää itsenikin mukana
elämän menossa

Mikä sai sinut osallistumaan ehdolle
yhdistyksemme vaaleihin?

Harrastuksesi?

Eräs hallituksen jäsen ehdotti minulle ja
suostuin siihen pari vuotta sitten

Pianonsoitto, taidekäsityöt ja kalastus
Millaiset asiat saavat sinut hyvälle
tuulelle?

Mitä haluat omalta osaltasi ”antaa”
yhdistyksellemme/jäsenillemme?

Hyvät puuhat ja jutut hyvässä seurassa

Ehdottaa joitain uusia toimintoja,
harrastuksia

Mitkä keinot ovat mielestäsi parhaita
arjessa jaksamiseen?

Harrastuksesi?

Hyvät puuhat ja jutut hyvässä seurassa

Valokuvaus, videokuvaus, keilaus,
biljardin peluu
Millaiset asiat saavat sinut hyvälle
tuulelle ?
Musiikin kuuntelu, komediat
Mitkä keinot ovat mielestäsi parhaita
arjessa jaksamiseen ?
Ainakin riittävä lepo. Hyvien kavereiden
kanssa toimiminen. Mielekkäät
harrastukset.

Hallituksen jäsenet tutuksi
AVOMIELIN KUULUMISIA
1. Kuka olet?

Janne Alahelisten Myöhätuulesta
2. Kerro hieman taustastasi
Taiteilija – Puuseppä. Asun Martinlaakossa.
Vuonna 2006 eläkkeelle psykiatrisista syistä.
Ennen vuotta 2006 sekalainen työhistoria
enimmäkseen rakennus alalla. Puusepän
ammattitutkinto 2009.
3. Milloin olet tullut mukaan yhdistyksen
toimintaan?
Vuonna 2004 kävin ensi kertaa
Myöhätuulessa. Vuosina 2006 - 2009 opiskelin
Puusepän ammatitutkintoa ja osallistumiseni oli
vähäistä.
4. Mitä sinä haluat omalta osaltani "antaa"
yhdistykselle ja jäsenillemme
Koitan saada ihmisiä löytämään itselleen
oman jutun/elämän mahdollisen psykoosin
jälkeen. Psykoosi voi viedä voimat ja halun
elää. Käytän itseeni esimerkkinä. Mitä tein ennen
ja teen teen nyt.
5. Harrastukseni
Liikunta, ulkoilu ja taidemaalaus
6. Millaiset asiat saavat sinut hyvälle tuulelle?
Hyvän tuulen eli mielialan kohottamisen
aikaansaamiseksi tarvitaan tahtoa ja halua yrittää
elää. Erilaiset harrastukset auttaa sisäistämään
päivän kulkua.
7. Mitkä keinot ovat mielestäsi parhaita arjessa
jaksamiseen?
Tahtotila. Olen eräänlainen tahtoeläjä.
Tahtotila saada itseni ylös, ulos ja harrastuksiin.
Sisälle jääminen ja sisään käpertyminen ovat
pahimpia hankaloittajia arjen askareissa.

AVOMIELIN- yhteistyöhön vuonna
2021 ovat tänä vuonna sitoutuneet
Karvinen, Majakka, Emy ry, Helmi ry,
Sympati rf, Kisu ry Kirkkonummelta,
Taiteen sulattamo ja Hyvät Tuulet ry.
Yhteisinä toimintoina on esim:
tapahtumat, turnaukset, lehti, messut,
leiri, retket, luottamushenkilö- ja
työntekijä- tapaamiset
Marrasiltamista vastaa Karvinen
Yhteiset turnaukset 2021
- KEILAUS Hyvät Tuulet /keväällä
- MINIGOLF
Majakka / kesäkuu
- MÖLKKY TAI JOTAIN MUUTA
Helmi / kesällä
- ONGINTA
Karvinen / elokuu
- BILJARDI
Emy / syksyllä
Yhteinen leiri
- Emy, Helmi, Majakka ja Vantaa
- varaus ma 24.5. kl 8 alkaen torstaihin
27.5. klo 12 saakka Märkiön
leirikeskuksessa Hyvinkäällä

TERVEISIÄ MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITON
LIITTOKOKOUKSESTA

Merja S

MTKL pitää liittokokouksen joka kolmas vuosi, silloin valitaan liiton hallituksen ja
liittovaltuuuston jäsenet seuraavaksi kolmeksi vuodeksi luottamustehtäviin.
Perinteisesti kokous on ollut keväällä, mutta rajoitusten vuoksi se siirrettiin ensin
lokakuulle ja sitten vihdoin joulukuulle pidettäväksi netissä.
Keskusliittoon kuuluu yli 160 jäsenyhdistystä (osa valtakunnallisia ja suurin osa
paikallisyhdistyksiä), nyt nettikokouksessa 11.-12.12. mukana oli 62 yhdistystä. Vaalien
jälkeen julistettiin että MTKL:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tarmo
Raatikainen Kuusamosta.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 8 edustajaa jäsenyhdistyksistä ja
muutamia liiton työntekijöitä. Meidän yhdistyksemme edustaja Satu Ojala valittiin
hallitukseen, eli pääsemme olemaan aitiopaikalla MTKL:n asioissa ja vaikuttamaan
toimintaan. Hallitukseen pääsi myös uuden yhteistyökumppanimme Taiteen Sulattamon
Evelina Lafghani.
Valtuuston puheenjohtajana jatkaa Jyrki Nieminen Tampereelta ja uudeksi
varapuheenjohtajaksi valittiin Anna-Liisa Lämsä Mielenvireys ry:stä. Valtuustoon
valitaan puheenjohtajien lisäksi 24 jäsentä, Avomielin-yhdistykset ovat siellä hyvin
edustettuina (Ritva Kemppainen, Arja Tuomioja, Sami Juntunen ja Mervi Juuri)

Haastattelin tähän lopuksi edustajaamme Satu ”Pörri” Ojalaa
- Mitä asioita haluat erityisesti ottaa esille hallituksen kokouksissa?
- Mikä on hallituskautesi tärkein tavoite?
”Aivan ensimmäiseksi haluan kiittää Vantaan Hyvät Tuulet ry:n hallitusta, joka nimesi minut
yhdistyksen ehdokkaaksi liiton luottamustehtäviin. Kiitän myös kaikkia minua äänestäneitä
liiton jäsenyhdistyksiä luottamuksestaan.
MTKL:ssä takanani on yksi kolmevuotinen kausi niin hallituksen kuin valtuustonkin
jäsenenä, joten kokemusta ja näkemystä on jo kertynyt kuusi vuotta liiton hallinnon
toiminnasta ja nykytilasta. Se on hyvä pohja alkanutta kautta ajatellen. Tiedän, mihin olen
ryhtynyt ja mitä on saavutettavissa.
Taannoisen liittokokouksen esityslistalla oli mm. liiton sääntöjen uusiminen. Esitetty
sääntöuudistus olisi vähentänyt jäsenistön valtaa muuttamalla nykyistä
äänioikeusperustetta, lopettamalla täysin liittokokoukset ja siirtänyt jatkossa hallituksen
jäsenten valinnan ja muut liittokokouksen tehtävät liittovaltuuston tehtäväksi. Liittovaltuusto
puolestaan olisi valittu jatkossa jäsenyhdistyksien sähköisellä äänestystapahtumalla.
Luottamustehtäväkausiin esitettiin todella rajuja rajoituksia, joiden seurauksena niin
hallituksessa kuin valtuustossakin vaihtuvuus tulisi jatkossa olemaan suurta. Tämä

puolestaan lisäisi entisestään työntekijöiden vaikutusvaltaa liitossa ja toisaalta murtaisi
jäsenistön sille kuuluvaa vaikutusvaltaavaltaa. Sääntömuutosehdotuksessa oli monia
muitakin kohtia, joita mittava määrä jäsenjärjestöistä enkä itsekään sellaisenaan
allekirjoita.
Sääntöehdotus lähetettiinkin uudelleenvalmisteluun kokouksessa valitulle
sääntömuutostyöryhmälle, jonka jäseneksi minut valittiin, joten jo se sinänsä velvoittaa
minua pitämään hallituksessa esillä nimenomaan juurikin sääntömuutokseen liittyviä
asioita ja tulevien muutosten niin positiivisista kuin negatiivisistakin seurauksia.
Hallitustyöskentelyssä tulen kiinnittämään hallituksen huomion liiton, ja erityisesti sen
jäsenjärjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseen. Rahoituksen suhteen elämme
jatkossa epävarmoja aikoja, joten nykyisten avustusten jatkuvuuden varmistaminen ja
liiton oman varainhankinnan kehittäminen on yksi itsestään selvistä avainalueista, kuten
myös jäsenjärjestöjen varainhankinnan tukeminen.
Haluan myös edelleen lisätä avoimutta kehittämällä liiton hallituksen jäsenten kesken sekä
hallituksen vuoropuhelua liiton valtuuston ja liiton jäsenjärjestöjen kanssa, jotta liitto ja sen
hallitus voisivat parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa tehtäväänsä ja palvella
jäsenistöään.
Nykyisen hallituskauteni tärkeimpinä tavoitteina mainitsisin liiton jäsenmäärän suotuisan
kehityksen ja kasvun, jäsenjärjestöjen kokevan liiton merkittäväksi
yhteistyökumppanikseen ja tukijakseen sekä rahoitustahojen mieltävän liiton psyykkistä
hyvinvointia tukevaksi ja edistäväksi ja kehittäväksi alansa innovatiiviseksi ja vaikuttavaksi
toimijaksi.
Monilla liiton jäsenjärjestöillä on osaamista ja erinomaisia käytäntöjä, joista muut voisivat
hyötyä. Tuon osaamisen jakamisen työkaluja haluan liiton tulevaisuudessa kehittävän ja
tukevan vahvasti ja lisäävän muutakin vuorovaikutusta jäsenistön kesken.
Taloudellisesti tiukaksi povatusta tulevaisuudesta huolimatta pyrin edistämään myös
keinoja, joilla voimme turvata jatkossa myös kasvokkaiset tapaamiset liiton tapahtumissa
ja toiminnassa. Sähköiset foorumit osaltaan lisäävät osallistumismahdollisuuksia, ja
niitäkin ja niiden käyttöönottomahdollisuuksia tulee kehittää.
Nykyisten, ja toivottavasti myös tulevien sääntöjen mukaisesti liiton tarkoituksena on
Suomen mielenterveyspotilaiden ja mielenterveyskuntoutujien yhdistysten keskus-ja
yhteistyöjärjestönä valvoa ja ajaa heidän etujaan yhteiskunnassa, toimia asiantuntijana
heitä koskevissa kysymyksissä ja tuottaa heidän tarvitsemiaan palveluja. Nuo johtavat
periaatteet tulen pitämään kirkkaina mielessäni tälläkin luottamustehtäväkaudellani ja pyrin
olemaan minulle annetun mandaatin arvoinen. ”

halit, Pörri

*** Tule mukaan vapaaehtoiseksi
”Pieni ele”-keräykseen !!
Hyvät Tuulet ry ja Mielenterveyden Keskusliitto ovat mukana ”Pieni ele”vaalikeräyksessä kuntavaalien äänestyspaikoilla.
Keräys tapahtuu sekä vaalipäivänä 18.4. että
ennakkoäänestyspäivinä.7.-13.4.2021
Yhdistyksemme hakee vapaaehtoisia lipaskerääjiä Vantaan
äänestyspaikoille, Tulisitko SINÄ vapaaehtoiseksi lipaskerääjäksi?
- se tarkoittaa käytännössä sitä, että istutaan äänestyspaikalla
pöydän ääressä lippaan kanssa ja kiitetään lahjoituksesta kun joku
antaa rahaa!
Vantaalla keräykseen osallistuu 16 yhdistystä. Keräyksen tuotosta
jää yhdistykselle prosentuaalinen osuus, paljonko kerääjiä on ollut.
Saat yhdistyksestä yhden ilmaisen ruokalipun ”palkinnoksi” yhdestä 2
tunnin keräysvuorosta. Voit ilmoittautua etukäteen Merjalle joko
soittamalla tai sähköpostilla: merja.saksanen@hyvattuulet.fi

TIEDOTUS !
Lauhatuuli ja Myöhätuuli ovat suljettuina ainakin helmikuun loppuun
määräysten mukaisesti, valitettavasti.
Ruokajaot jatkavat edelleen samoina aikoina!
Myöhätuulesta voi arkipäivinä käydä ostamassa kahvia ja makeita sekä
suolaisia leivonnaisia take away-periaatteella klo 11-14.
Mahdollisesti myös lounasruokaa aletaan myydä samalla periaatteella
kahtena päivänä viikossa. Seuraa ilmoittelua!
Lauhatuuleen ollaan suunnittelemassa take away-lounasta kahtena päivänä
viikossa, seuraa tästäkin ilmoittelua!

Uusi Vuosi 2021
Toivotan kaikille lukijoille kaikkein parasta
vuotta aikoihin, vaikka olemmekin eläneet
varsinaisessa kurimuksessa miltei koko
vuoden koronan vuoksi! Korona pisti
meidät kaikki polvilleen. Olimme yhtäkkiä
kaikki maailman kansat yhtä haavoittuvaisia
ja katastrofaalisessa tilanteessa, eikä valoa
näkynyt tunnelin päässä. Kuitenkin saimme
mitä suloisimman ja ihanimman joululahjan,
kun ensimmäiset koronarokotukset tulivat
Eu-maihin joulupyhien aikana. Toki meistä
kaikista riippuu, kuinka hyvin jatkossa
selviämme. Tähän saakka Suomi on
selvinnyt tosi hyvin muihin maihin
verrattuna. Täytyy vain toivoa, että me
suomalaiset jaksamme noudattaa
rajoituksia ja suosituksia yhtä hyvin niin
kauan kuin on tarpeen. Yhden arvion
mukaan vasta syksyllä koko väestömme on
saanut rokotuksen. Mutta onhan meillä
suomalaisilla sitä kuuluisaa sisua. Sana, jota
tietääkseni ei edes ole muissa kielissä.
Minulle kulunut vuosi 2020 oli melko
kuormittava. Toki Vuosi 2009 oli varsinainen
maanpäällinen helvetti. En kuitenkaan tässä
kirjoituksessa kerro siitä vuodesta. Vuosi
2020 alkoi huonoissa merkeissä. Minulta
leikattiin neljäs kerta syöpä ja samaan
aikaan tuli koronarajoitukset maaliskuussa.
Rakas tätini kuoli äitienpäivänä koronaan.
Olin syksyyn saakka niin huonossa hapessa,
että lepäämiseen meni 15 tuntia
vuorokaudessa. En jaksanut muuta kuin
tehdä ruuan ja tiskata. Mökillä jouduin
lopettamaan kokonaan yli kaiken
rakastamani saunomisen ja uimisen
jääkylmässä lähdevesialtaassa. Tulin sen
jälkeen kerta kaikkiaan niin huonoon
kuntoon. Aika pian leikkauksen jälkeen
minulle tuli niin paha unettomuus, että
jouduin hakeutumaan sairaalahoitoon. Olin
psykiatrisessa hoidossa kolme viikkoa ja
minulla oli tosi vahva psykoosilääkitys.

Lääkityksen vuoksi minulle tuli niin rankkoja
olotiloja, että epäilin sydämessäni olevan
vikaa. Olin sairaan väsynyt kokoajan.
Syksyllä pyynnöstäni lääkitys purettiin
peruslääkityksesi ja niin sain taas elämäni
takaisin.
Ohessa kuva hiusjäästä, johon törmäsimme
kun olimme perheemme kanssa
ulkoilemassa Askiston
luonnonsuojelualueella. Ilmiötä löytyy
kuulemma Lammaslammeltakin. Ilmiö on
sen verran harvinainen, että Suomessa sitä
on esiintynyt ensimmäisen kerran vuonna
2019. Pakkasen voimasta puuhun kasvava
hiusjää on yleinen näky Keski-Euroopassa.
Lahon puun päällä kasvava hiusjää näyttää
valkoiselta turkilta, lähinnä hattaralta.
Kampaus voi olla hyvinkin tuuhea. Hiusjää
tarvitsee biologisia apuvoimia. Apuvoimana
toimii lahossa lehtipuussa kasvava
sienirihmasto. Nyt on aivan fantastista
ulkoilla kun on pikkupakkanen ja lunta
maassa. Kaikki näyttää niin puhtaalta ja
eksoottiselta. Kannustankin teitä
ulkoilemaan vuodenvaihteen säässä.
Luonnossa on niin paljon kuvaamista ja
pakkasilma piristää ihmeesti. Lenkin jälkeen
olet kuin uudestisyntynyt.
Anne P

Jouluinen täyttymyksen hetki
-------------------------------------Sai kuulla minun nauttivan
ennen joulua ja sen aikana
Fazerin Wiener nougata
Pistän sen ensin pakkaseen
"asettumaan"
Syön sen aina yhteen menoon,
putkeen
Niin ihana se on
Onneksi ei kauhean sokerista
tavaraa ole
Kiitos uudelle ystävälleni Liisalle
Mulle paketin sitä toi,
kun lähikaupassa ei
ollut vieläkään näkynyt
Kiitos myös lainoista
kahden kirjan:
Esther the Wonderpig
ja Hitlerin yksityissihteeri kertoo,
teos Albert Zollerin

Täydellinen anonymiteetti
--------------------------------Kerholla täytyy maskia pitää naamallaan
aina silloin, kun ei syö tai juo jotain
Tapaan kävellä paikasta A paikkaan B hyvin
nopeasti
Maski naamalla olisi vaikea siksi kävellä
Hengästyisi. Naamio yrittäisi imeytyä suun
sisään
Maski vaientaa puheääntä
Puhekumppani ei voi saada visuaalisia
vihjeitä ymmärtämisen tueksi
Ei myöskään näe ilmeitä kasvoilla

Kanssakäyminen on vaikeampaa
Ja happi kulkeutuu aivoihin tavallista
heikommin. On vaikeutta keskittyä
...Kaupassakin nykyään täytyy maskia pitää
Kuljin bussilla päivällä lääkärikäynnille
Myyrmäkeen
Lääkärikäynnin jälkeen riensin Alkon
myymälään
Ja sieltä kävelin bussiasemalle
Riemu valtasi minut tajutessani, miten
maski saa aikaan anonymiteetin
Tunsin itseni onnelliseksi, jopa myöhemmin
bussissa istuessani

Kosminen valitusvirsi
---------------------Maailmankaikkeudella
on kuin huumorintajua,
vaikkakin se on kiero
Tai ehkä kaikkeus on vain
välinpitämätön
Kuten jos maailmankaikkeutta hallitsisi
taho,
joka on hyvin kiinnostunut filosofiasta
Hän kaitsee kissaansa,
eikä paljoa muusta välitä
Olisin onnellinen,
jos voisin olla
kiitollinen
Ja kiitollinen voisin olla,
jos kokisin maailmankaikkeuden
perimmältään oikeudenmukaiseksi

Uutta parempaa aikaa kohti…
Joulu 2020 on vietetty ja uusi vuosi 2021 alkanut. Vuoden vaihtumisen lisäksi tuli odotettu
lumisade ja pakkanen. Ihanaa, ettei lumi sulanut parin päivän jälkeen
pois. On paljon valoisampaa ja mukavampaa. En lähtenyt maalle,
joulukirkko pidettiin ilman seurakuntalaisia. Siitäkin muistan menneen
joulun, jos en nyt muusta muistaisikaan. Ystäväni maalta oli minun ja
mirrien kanssa joulun, mutta uutta vuotta vietin mirrien kanssa.
Uudenvuoden aatto oli taas sitä ilotulitusta, jota kisut tietysti pelkäsivät
ihan kamalasti, mutta eteisessä ja kylpyhuoneessa on tilaa eikä tarvitse
pelätä. Sinne Luumu ja Minni menivät heti ensimmäisen tulitteen
nähtyään. Välillä kävivät katsomassa, josko olisi rauhallista, mutta ei. Lemmikkieläinten vuoksi voisi
vaikka koko ilotulituksen lopettaa, mutta eihän se käy. Ihmiset, nuoret, haluavat paukutella.
Tiedän yhden tapauksen, jonka linja-autonkuluttaja omana kokemuksenaan kertoi olleensa
perheensä kanssa pihalla ilotulitusta katsomassa ja kultainennoutaja vieressä. Pamaus tuli ja hän
tajusi makaavansa maassa. Ei päässyt itse ylös, ambulanssi paikalle ja sairaalaan ja leikkaukseen.
Sanoi, että onneksi ovi taloon oli auki, että koira pääsi sisälle turvaan. Isännälle kuuden viikon
sairasloma, kun oli ollut niin ymmärtämätön, että oli ottanut koiran ulos mukaan. Koira säikähti ja
vetäisi hihnasta niin lujasti, että isäntä kaatui kerrotuin seurauksin.
Muuten tässä elämä jatkuu samaa rataa kuin muutama aika sitten, viime vuonna. Korona
jatkaa kiusaamistaan, yhdistys on kiinni, kasvomaskit kasvoilla, käsidesit ja turvavälit, jos sattuu
sellaisessa paikassa käymään, missä turvaväleihin on syytä. Ei siis mitään uutta. Tätä ystäväni
lukiessasi yhdistys on edelleen kiinni ainakin tammikuun loppuun. Rokotuksia tässä vain
odotellaan, että voitaisiin jatkaa elämää ”normaalisti”.
Toivottavasti kaikilla lukijoilla on kaikki hyvin, ei ole ahdistusta yhdistyksen kiinni olemisen
vuoksi, ei viruksesta tietoakaan, ja muutenkin elämä on suht siedettävää. Emme voi kuin toivoa,
että voisimme avata yhdistyksen ovet mahdollisimman pian. Se olisi kaikille mieluista. Eivät
meidän etätyöntekijämmekään välittäisi olla enää etätöissä – heilläkin on ikävä jäseniä ja heidän
juttujaan, mutta minkäs mahtaa. Yhdistyskavereita on itselläkin ikävä. Haluaisin minäkin nähdä
Hiljan, Kristiinan, Raimon, Tapion, Tuulan ja kaikki muut ja jutella mukavia.
Nyt annan puheenvuoron ihanille mirreilleni Luumulle ja Minnille. He ovat tottuneet nyt
siiten, että mami ei lähde aamulla mihinkään. Mitenkähän sitten käynee, kun yhdistyksen ovet
avataan ja minäkin lähden katsomaan kavereita?
Heipparallaa kaikki mamin kaverit siellä Hyvissä Tuulissa, tehän olette myös meidän, Luumun
ja Minnin, kavereita. Toivottavasti teillä meni joulu ja vuodenvaihde hyvin. Meillä meni joulu
kivasti, ei kaadettu joulukuusta, ”vaikka kovasti yritettiin”. Mamin kamu laittoi sen niin hyvin kiinni
(seinään), ettei kaatunut, vaikka me Minnin kanssa kisailimmekin ja yritimme ottaa koristeita pois
ja leikkiä niillä. Ja onnistuimmekin, mutta kuusi pysyi pystyssä.

Mami jo tuossa alussa kerto, että me, siis Luumu ja Minni, selvisimme Uuden Vuoden Yöstä,
siis paukuttelusta kohtuullisin pienin ”vammoin”. Ihan päähän koski, kun ulkona leiskui ja
pamahteli. Välillä olimme pöydällä katsomassa ulos, sitten paukahti lujaa, ja meitä vietin lattialle ja
eteiseen salamana ja sieltä välillä kylpyhuoneeseen. Sinne jäimme. Minni kävi rohkeampana välillä
emännän siis mamin sylissä, mutta tuli äkkilähtö, kun taas
paukahti. Mami meitä rauhoitteli, että ei ne mittään tee, mutta
menkää eteiseen, sinne ei näy niin hyvin. Ja mehän menimme
häntä viidentenä jalkana. Lopulta hiljeni. Sitten olikin
nukkumaanmenon aika.
Kyllä ihmiset on kummallisia kapistuksia, kun ne
tuollaisesta paukuttelusta tykkää, tuumii Luumu ja katsoo Minni-siskoonsa. Miiau.. on se, tuumii
sisko. Meillä oli joulukuusi, muovinen sellainen, ja saimme muutaman koristeen lattialle ja niillä
leikimme ja välillä juoksimme lujaa. Mami tuumi, että ”jaha meillä onkin taas kissojen
formulakisojen vapaat harjoitukset”.
”Niin sitä vuosi vaihtui, mutta mikään muu ei tainnu muuttua kuin vuosiluku.” Mami sanoi,
että ”nyt on sitten totuttava kirjoittamaan 2020 sijaan 2021.
Niinkin mami sanoi, että kun eteenpäin mennään, niin vuosiakin
tullee lissää väistämättä. Niin meille mirreillekin mamin mukaan
tapahtuu. Mekään ei olla enää Luumu-siskon kanssa pentuja, kun
ikää kerran tullee joka vuosi lissää yksi. Kukkaan ei mamin
mukkaan nuorru, ei kisutkaan.
Me on Luumu-siskon kanssa katseltu monta kertaa, kun maahan sattaa valkoista pumpulia,
kyllä me mamin sanomana tiedetään, että se on lunta. Silti se on pumpulia. Ulos me ei nyt talvella
täällä kotona päästä, kun me mamin mukaan vilustuisimme ulkona. Meille tuli snif eli nuha ja se ei
ole kisuillakaan kivaa. Maalla voitaisiin pikkuisen päästä pihhaan käymään, ihan vaan koittamaan
sitä pumpulia. Mutta kotona ollaan, kun se korona-virus riehuu tuolla muualla. Mami käyttää
semmoista suojusta, kun mennee vaikka kauppaan. Semmonen on nyt muotia, semmonen on
melkein jokaisella. ”Puupäitäkin löytyy”, sanoo meidän mami.
Nyt on ilta, kun tätä storya tehdään, joten me toivotetaan Minni-siskon ja mamin kanssa
teille kaikille kavereille Oikein Hyvää Alkanutta vuotta. Pysykää terveinä ja iloisina. Jutustellaan
taas. Hei, hei…
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KEVÄT 2021
Maanantai

Tiistai

Kello

RYHMÄ

PAIKKA

Kello

RYHMÄ

PAIKKA

9-11
10-11
11-12

Askartelu
Kuntosali (1.2-24.5)
Biljardi (1.2-24.5)

Lauhatuuli
Myyrmäki,Arkki
Myyrmäki,Arkki

9-11

Askartelu

Lauhatuuli

12-13

Onnenpyörä/aivotreeni

Lauhatuuli

Myöhätuuli

13-14

Keilaus parittomat viikot,
5€

Tikkurila, urheilutalo

Tikkurila, uimahalli

13-14

Lauhatuuli
Myöhätuuli

16-18

13-14
14-15
14-15
15.30-17
18-19.30

Vertaistukiryhmä (1.2-24.5)
Kuntosali, omatoiminen, ei
ohjaajaa 2€
Kulttuurikerho
Soittokahvila (1.2-24.5)
Vertaistukiryhmä työssä
uupuneille (1.2-7.6)

Biljardi, parilliset viikot,
2€
Nuortenryhmä

Kello

RYHMÄ

PAIKKA

9-11

Aamu varattu elokuville

Lauhatuuli

Hyvän Mielen ryhmä Nuoret aikuiset (3.2-26.5)

Myyrmäki,Löydöstupa

Lauhatuuli

Keskiviikko

12-14

Tikkurila, urheilutalo

Torstai
Kello

RYHMÄ

PAIKKA

10-11
11-12

Kuntosali, (4.2-27.5)
Biljardi, (4.2-27.5)

Myyrmäki,Arkki
Myyrmäki,Arkki

Tikkurila,Liito

12-13.30

Askartelu (4.2-10.6.)

Lauhatuuli

13-14

Muistikerho, (17.2.,17.3.,
21.4.,19.5.)

Lauhatuuli

13-14

Äijäkerho

Lauhatuuli

13-14

Levyraati

Myöhätuuli

13-14

Englannin
keskusteluryhmä

Myöhätuuli

13-15

Maalauskerho, (3.2.-9.6.)

Lauhatuuli

14-15

Kuntosali, omatoiminen, ei
Tikkurilan uimahalli
ohjaajaa, 2€

15-16
15.3016.30

Hyvä Mieli vertaisryhmä,
(3.2-7.4)
Kitara tutuksi, parittomat
viikot

Lauhatuuli
Myöhätuuli

Perjantai

Lauantai

Kello
9.1511.15
10-11
12.30-13
12.30-13

RYHMÄ
Kuvataide (5.2-28.5)
Levyraati
Bingo, 1€
Bingo, 1€ parilliset viikot

PAIKKA
Myöhätuuli
Lauhatuuli
Lauhatuuli
Myöhätuuli

Kello

RYHMÄ

PAIKKA

11.30-15

Avoinna, parilliset viikot

Myöhätuuli

12.30-13

Tietovisa, parittomat viikot

Myöhätuuli

11.45-12.45

13.30-15

Perjantaipelit, parilliset
viikot
Sähly, 2€ (5.2-28.5)

Lauhatuuli

14-15

Rajatorppa,
väestönsuoja

Myöhätuuli, Lammaslammentie 17, Lauhatuuli, Leinikkitie 22 C
Lisätietoja: www.hyvattuulet.fi

