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Leinikkitie 22 C, Vantaa
Järjestöavustaja/Toimisto puh. 09 873 4386
Järjestötyöntekijä Lauri, puh. 050 437 2323
Toiminnanohjaaja Virva, puh. 050 377 6494

Lammaslammentie 17 A, Vantaa
Järjestöavustaja/Toimisto puh. 09 853 2328
Järjestötyöntekijä Mirva, puh. 050 567 3415
Toiminnanohjaaja Tytti, puh. 050 337 6490
Puheenjohtaja, puh. 044 507 0875
vantaanmielenterveys@hyvattuulet.fi

Tule viettämään kevättä meille!
Vaikka tänä talvena on lunta ollut
enemmän kuin tarpeeksi,
kevätaurinko alkaa jo lämmittää ja
sulattaa lumikasoja. Aika hankalaa
on ulkoilu ollut ”peilijäällä” kun
hiekkaa ei ole juuri näkynyt. Oikein
jo odotan että tiet sulaa ja pääsee
taas kävelemään ja pyöräilemään.
Yhdistyksessä elämä on alkanut
palata entisille raiteilleen. Kerhoja ja
ryhmiä pidetään ja retkiä on keväälle
useita. Vertaisryhmiin kaivattaisiin
osallistujia, tule mukaan juttelemaan
mikä mieltä painaa ja tekemään
suunnitelmia tulevaan. Aiheet
vaihtelevat ja voit itsekin ehdottaa
mistä puhuttaisiin. Monet kerhot ja
ryhmät ovat myös vertaistuellisia,
siinä tekemisen lomassa on mukava
jutella kaikenlaisista asioista.

Olisi myös kiva kuulla millaisia retkiä
Sinä kesälle haluaisit, ota rohkeasti
yhteyttä työntekijöihin tai laita toive
palautelaatikkoon. seuraava lehti
tulee toukokuussa, siihen saamme jo
kevään retkiohjelman.
Mietiskelin illalla miten kauan siitä
on, kun elämä oli ns. normaalia.
Siitä on kaksi vuotta, välillä tämä
aika rajoituksineen on tuntunut tosi
pitkältä. Ja niin kuin koronassa ei
olisi ollut jo tarpeeksi, niin nyt vielä
maailma saa seurata sotatilannetta
ja toivoa vaan että se loppuisi pian.
Ukrainan tilanne on poikinut paljon
hyväntekeväisyysprojekteja, todella
monet haluavat auttaa eri tavoin.
Jokaiselle auttajalle löytyy keino
miten ukrainalaisia voi tukea.
Jos sinua kotona ahdistaa korona,
sota tai joku muu, älä jää kotiin yksin
mietteinesi, tule yhdistykseen
juttelemaan muiden kanssa.
Huoliahan aina riittää, mutta jaettu
huoli on pienempi huoli.

Huhtikuun lopulla on
kevätkokous, tulethan
paikalle!

Avomielin-leiri Märkiön leirikeskuksessa Nurmijärvellä
ti 30.8. - pe 2.9.2022
Mukaan lähtee osallistujia Majakasta, Karvisesta,
Emystä, Helmistä ja meiltä!

TAITEILIJA: HANNU HYTÖNEN

Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi?
Jäsenmaksulla saat edelleen jäsentiedotteet, ja saat Mielenterveyden
keskusliiton jäsenkortin sekä Revanssi –lehden!

Saat myös edullisen lounaan 4 euron hintaan.
Jäsenmaksut ovat yhdistyksen omaa varainhankintaa jota rahoittajamme
STEA edellyttää, siksi maksun maksaminen on tärkeää.

Maksutiedot:

NooaSäästöpankki, FI97 4405 0010 5074 19
jäsenmaksu 15,00 €

Viitenumeroa ei tarvita vaan kirjoita viestiosaan nimesi ja osoitetietosi.
Jäsenmaksun voi maksaa myös käteisellä Lauhatuulessa ja Myöhätuulessa.

Tiistaina 26.4.2022 klo 13:00 Lauhatuulessa
Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry:n sääntömääräinen
kevätkokous järjestetään tiistaina 26.4.2022 klo 13.00
Lauhatuulessa
(Leinikkitie 22 C, 01350 Vantaa)
Kokouksessa esitetään vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös
ja myönnetään hallitukselle vastuuvapaus vuodelle 2021.
Kokouksessa käsitellään myös muutoksia yhdistyksen sääntöihin.
Kokous on tarkoitettu KAIKILLE Hyvät Tuulet ry:n jäsenille!

Tervetuloa!

Torstaisin klo 14:30-15:30
Pelaamme kävelyfutista torstaisin klo 14.30-15.30 Tikkurilan urheilupuiston
kuplahallilla.

Hallin sisäänkäynti on grillin vieressä olevalta portilta.
Kävelyfutis on jalkapallon muoto, jossa ainoa sallittu etenemismuoto on
kävely. Kävelyfutis-ryhmä on maksuton ja suunnattu kaikenkuntoisille
nuorille ja aikuisille. Pelaajat voivat käyttää Tikkurilan urheilupuiston
huoltorakennuksen pukutiloja.
Yhteistyössä Vantaan kaupunki Tikkurilan Klubitalo ja Kukunori.
Tervetuloa mukaan!

Osoite:
Tikkurilan urheilupuisto, Läntinen Valkoisenlähteentie 56,
ylipainehalli / pieni tekonurmi, torstaisin klo 14.30–15.30

Kävelyfutiksessa mennään iisisti.

Muistisäännöt rentoutumiseen
Ukrainan kriisi voi nostaa mieleen omat aikaisemmat kokemukset sodasta
Suomessa tai muualla maailmassa. Jos tilanne ahdistaa, on tärkeä palauttaa
mielensä omaan arkeen ja huolehtia itsensä lisäksi läheisistään.
☼ Hyväksy tunteesi ja anna itsellesi lupa käydä asioita uudestaan läpi.
❅ Jatka omia arjen askareita itsestäsi ja läheisistäsi huolehtien.
✄ Pidä taukoa uutisista. 1-2 kertaa päivässä riittää.
➳ Palauta mieleesi myös rauhan solmimisen ja jälleenrakennuksen
toiveikkuus: yhteiskunnallinen vakaus rakentuu pikkuhiljaa.
☤ Kerro lapsille ja lapsenlapsille, miten aiemmat sukupolvet ovat
selviytyneet. Jaa muutenkin tunteistasi läheistesi kanssa.
✯ Huomaa, että kaikkien sukupolvien suojana on nykyään monenlaisia
turvaverkkoja.

♡ Muistuta itseäsi, että sinun perspektiivisi antaa muillekin viisautta tähän
hetkeen.

Lue lisää: MIELI ry

Jos tarvitset keskusteluapua, muista nämä: 

☏ Kriisipuhelin päivystää suomeksi 24/7 numerossa 09 2525 0111.

Ruotsinkielinen linja 09 2525 0112, arabiankielinen linja 09 2525 0113
päivystysaikoina.
✪ Nuorille suunnattu Sekasin-chat auki joka päivä: ma-pe klo 9-24, la-su klo
15-24. sekasin.fi
✪ Aikuisille suunnattu Tukinetin Solmussa-chat auki ma-to klo 15-19.
tukinet.net
✪ Kriisikeskukset ympäri Suomen antavat keskusteluapua kasvokkain ja
etäyhteyksin, mieli.fi/kriisikeskusverkosto
Lähde: Mieli ry

"Pidetään
toisistamme
huolta."

Taulussa näkyvä tupa ja sen ikkunasta kajastava valo tuo lämpöä. Sisällä asuva
todennäköisesti mies. Laitan tähän asukkaaksi miehen. Noilla selkosilla mistä tääkin kuva
on maalattu asuu todennäköisesti erakkko tai erakkomaiseksi itsensä tunteva mies.
Yksinäinen, onko hän. Tää tuvan asukas ei välttämättä ole yksinäinen. Hänellä on
ympärillään luonto. Luonnossa ei koskaan ole yksin. Siellä on susia, karhuja, kettuja,
poroja, hirviä ja paljon pienenpää nisäkästä.
Talvella ei juuri pien eläimiä näy. Ne taitaa suurin osa viettää talvilepoa ja odottavat siellä
kevään saapumista. Karhuakaan ei tähän vuodenaikaan tarvi pelätä. Karhu nukkuu
talviunta myös. Tuvan asukas itsekin on tähän aikaan sisällä. Hän lämmittää tuvan
kaminaa saadakseen itselleen päästäkseen itsekin lepäämään. Me ihmiset nukumme vain
yöajan. Aamulla on noustava laittamaan tuli kaminaa. Tupa on jokseenkin kylmä aamulla.
Mitä tämä mies miettii aamulla kun on saanut tulen kaminaan ja juo keittämäänsä
kahvikuppista tutkien ikkunasta ulos. Miettii mitä tekisin tänään.
Päivä valkenee, jos valkenee. Taitaa olla kaamosaika. Ulkona on pimeää, hämärää ja
pilvistä säätä tiedossa. Kuu paistaa myös päivällä. Kuu himmenee vähän päivän aikana ja
se häviää osin pilvien taakse, eikä juurikaan valaise maisemaa. Aamukahvin juotuaan ja
ulkovaatteet päälle saatuaan mies lähtee ulos. Suunitelmissa on mennä kokemaan ansat.
Ase hänellä on myös. Metsästyskivääri, jonka ottaa matkaan myös. Sukset jalassa mies
hiihtää tunturia kohti. Hänen mökkinsä on yhden pohjoisen tuntureiden laaksossa.
Tottuneesti mies hiihtää eteenpäin. Ilmassa on pakkasta. Sitä ei kuitenkaan ole liikaa
mutta se nipistelee kasvoja hiukkasen. Ei hän koe sitä vaikeudeksi. Ansoissa mahdollinen
saalis odottaa. Hiihtomatkaa ansoille on vajaa kilometri. Kokonaismatkaa tulee n. 3 km.
Ensimmäinen saalis näkyy. Ansa, joka on matalan koivikon juurella usean pensaikon
juurella. Siellä näkyy ensimmäinen ansa. Valkea höyhenpeite näyttää tutulta. Taitaa olla
riekko, mietti mies. Jatketaanpa matkaa. Miehellä on useita ansoja hiihtomatkan varrella.
Toinen ansa on tyhjä. Siihen ei ole astunut mikään eläin. Mies pyytää näillä ansoilla myös
jäniksiä. Niitäkään ei ole tänään osunut ansaan.
Kierros on hiihdetty ja se oli mukavaa ulkoilua. Tupaan palattuaan mies laittaa saaliin
roikkumaan Tuvan orrelle ulos oven eteen. Nyt on aika lähteä läheiselle järvelle. Taitaa
olla lampi kokonsa puolesta. Kairassa on pieniä lampia, ehkä voi sanoa järveksi. Reppu
selkään ja pilkkivehkeet matkaan. Otan myös kairan, vaikka miehellä on valmiit pilkkireiät
lammen pinnassa. Jäätä on yli puoli metriä. Aikaa kuluu ja päivä on puolivälissä.
Taidetaan olla iltapäivän puolella. Ahvenia olis kiva saada pilkittyä. Ei aikaakaan, kun
ensimmäinen ahven ottaa pilkkiin. Ei ole häävin kokoinen. Kotvan kuluttua alkaa ahvenilla
syöntiaika. Nyt näitä ei tarvi kun noukkia jään alta. Ahvenen köriläät ottavat pilkkiin ja
pian alkaakin olla ämpärillinen ahvenia. Mukana on kyllä jokunen särkikala. Särjet on
jokseenkin syömäkelvottomia, eikä niistä saa oikein syömäkelpoista näin maastoolosuhteissa. Ehkä jossain gourmee ravintolassa mutta ei täällä. Mies perkkaa ahvenet ja
heittää särjet ansojen syötiksi. Särjellä on näin sittenkin paikka mihin niitä voi metsässä
käyttää.

Ilta saapuu. Tälle illalle on ateria tiedossa. Paistetut ahvenet on hyviä syödä tuvassa.
Ahvenet voi paistaa tuvan liedellä. Jääkaapissa on voita sitä varten. Suolaa ja pippuria
mausteeksi on tuvassa. Mies tuo kotona käydessään tarpeellisia elintarvikkeita tupaan.
Mies ei asu vain tunturituvassa vaan hänellä on koti lähellä kaupunkia. Siellä hän
virallisesti asuu. Viettää harrastuksekseen aikaa tunturituvalla. Tottunut on elämään
myös metsässä. Tunturitupa on pakopaikka. Luonto on aina kutsunut miestä mukaansa.
Se on osa hänen elämää. Hän tuntee paikat tunturissa. Tietää missä mitäkin
luontoeläintä elää. Osaa etsiä oikean paikan kaikelle ravinnolle, mitä metsästä saa.
Tuntee tiet, polut ja hiihtoladut. On kulkenut matkat aina hiihtäen. Ilta tulee ja on aika
laittaa nukkumaan tai ainakin lepäämään yön ajaksi. Kuu paistaa edelleen samalla
paikalla missä se on paistanut joka yö. Tupa on lämmitetty ja valot voi sammuttaa yön
ajaksi. Matka unten maille voi joskus viedä metsästysretkelle melkein joka yö. Ne on
mukavia unimuistoja. Aamulla taas on sitten aika nousta tuvan lämmittämiseen ja kahvin
keittoon. Uusi päivä alkaa kuten edelliset. Se ei miestä haittaa. Mitä sitä murehtii, kun
ruoan saa ja mukavaa ulkoilua vuoden ympäri.

Tekstin sekä
taiteen luonut:
Janne Alahelisten

Kun osallistuit Pieni Ele -keräykseen
Kiitokset vielä kerran tänä vuonna Pieni Ele -keräykseen
osallistuneille vapaaehtoisille. Yhdistys sai keräyksestä
rahaa 802,92 euroa, sillä summalla voimme tehdä
kesällä hyviä retkiä.

Jäsenkahvit tarjotaan kummassakin toimipisteessä jokaisen kuukauden
ensimmäisenä maanantaina.
Pullakahvien äärellä kuulet yhdistyksemme uusimmat uutiset
ja terveiset hallituksen kokouksesta, hallituksen jäseniltä.
Jäsenkahveilla voit kysellä, keskustella ja tehdä ehdotuksia
- näin voimme yhdessä kehittää toimintaamme!
Joka kerta avataan myös aloitelaatikko, ja katsotaan tulleet ehdotukset
ja palautteet. Muista käyttää yhdistyksen palautelaatikkoa ja antaa
ruusuja/risuja tai tehdä ehdotuksia ryhmistä ja retkistä.

Vantaan mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry:llä on vertaisryhmät
Lauhatuulen sekä Myöhätuulen kohtaamispaikoissa.
Ryhmät on tarkoitettu kaikille mielenterveyskuntoutujille, ne ovat
avoimia ryhmiä eli voit tulla milloin haluat. Tervetuloa!
Lauhatuulen ryhmä kokoontuu joka torstai klo 14-15:30
osoitteessa Leinikkitie 22 C, 01300 Vantaa (Simonkylä).
Lisätietoja ryhmästä voit kysyä vantaanmielenterveys@hyvattuulet.fi
tai soittamalla numeroon: 09-8734386
Myöhätuulen ryhmä "Elämä heittelee" kokoontuu maanantaisin klo 1314 osoitteessa Lammaslammentie 17 A, 01710 Vantaa (Pähkinärinne).
Lisätietoja ryhmästä voit kysyä vantaanmielenterveys@hyvattuulet.fi
tai soittamalla numeroon: 09-8532328
Kaikki ovat tasa- sekä yhdenvertaisia vertaistukiryhmässä! Ryhmää
sitoo myös vaitiolovelvollisuus, joten turvallisuus on taattu!
Vertaisryhmän tavoite on antaa voimavaroja osallistujille jaettujen
kokemusten kautta!

Ei vaadi jäsenyyttä! Tervetuloa tutustumaan!

TOIMINNANOHJAAJAN RUSTAAMA:

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa monia yhdistyksessämme (viimeisimmän palautekyselyn
mukaan). Jollet vielä tiedä, mitä vapaaehtoistoiminta voisi olla – lue tästä lisää. Monet
vapaaehtoiset auttavat kohtaamispaikkojen Lauhatuulen ja Myöhätuulen päivittäisessä arjessa.
Yhteistyö työntekijöiden kanssa on tärkeää ja työntekijät ovat aina taustatukena ja apuna.
Lauhatuulessa pidämme ryhmän vapaaehtoisille kerran kuussa. Kysyin viimeksi vapaaehtoisilta
syitä, miksi he ovat vapaaehtoiseksi lähteneet ja mitä se heille antaa?

Miksi toimit vapaaehtoisena?

Olen solahtanut mukaan vahingossa, totesi yksi Lauhatuulen vapaaehtoinen, jolle
vapaaehtoistoiminta on muodostunut tärkeäksi. Joillakin kävijöillä on periaate, että kun kerran
tänne tulee, niin voi samalla tehdä jotain hyödyllistä. Vapaaehtoistoiminta voi tarjota mielekästä
tekemistä päiviin ja juttuseuraa. ”Vapaaehtoistoiminnan kautta on saanut ystäviä”, totesi
puheenjohtaja Merja Saksanen, joka yhdistyksen puheenjohtajana on myös vapaaehtoinen.

Mitä vapaaehtoistoiminta antaa?

”Tulee hyvä mieli itselle”. ”Ryhmissä on hauskat jutut”. ”Vertaistuki on tärkeintä”.

Mitä toimintaa vapaaehtoiset ohjaavat?

Vapaaehtoiset vastaavat suurimmasta osasta Hyvien Tuulten viikko-ohjelmaan merkityistä
kerhoista. Ryhmiin toivotetaan aina uudet osallistujat tervetulleiksi. Tällä hetkellä ryhmissämme
on hyvin tilaa. Kerhoja on muiden muassa kädentaidoista (askartelusta maalaukseen) ja
liikunnasta (keilauksesta sählyyn) sekä monesta muusta kiinnostavasta aiheesta. Joitakin ryhmiä,
kuten levyraati ja TEAMS-kahvit, voi pitää etänä discord-kanavan ja TEAMSin kautta.
Vertaisryhmät ovat tärkeitä vapaaehtoisten vertaisohjaajien ohjaamia ryhmiä.

Missä voi vapaaehtoisena toimia?

Mahdollisuuksia on monia. Tässä listattuna muutamia vaihtoehtoja ja ideoita. Voit tulla mukaan
nykyisiin ryhmiin toiseksi ohjaajaksi/vastuuhenkilöksi tai perustetaan yhdessä uusi ryhmä.
Lauhatuulessa voi toimia mm. seuraavissa: Kävelylenkin vetäjä; nuorten pelikaveri; käsityön,
puutyön tai askartelun ohjaus; rentoutuksen tai venyttelyn ohjaus; leivontakerhon ohjaaja;
tietovisailija; juhlien koristelija; lauluryhmän vastaava; naisten kerhon ohjaaja. Lauhatuulessa
varaamme kerhoille tilan tarvittaessa Leinikin puolelta. Myöhätuulessa voit toimia
ryhmänohjaajana erilaisissa ryhmissä, hoitaa kasvimaata, vetää kävelylenkkiä, bingon tai
tietovisan vetäminen, keittiössä tarvittaessa avustaminen tai avustaa teemapäivien
järjestämisessä.

Mitä on vapaaehtoistoiminta?

Vapaaehtoistoiminta tai vapaaehtoistyö tarkoittaa toimimista itselle tärkeän asian hyväksi
palkatta. Vapaaehtoistoiminta voi olla esimerkiksi toisten ihmisten auttamista tai ympäristöstä
huolehtimista. Noin puolet suomalaisista ilmoittaa tekevänsä vapaaehtoistyötä. Suurin osa
osallistuu vapaaehtoistoimintaan yhdistysten tai seurojen kautta.

Mitä vapaaehtoisen tulee osata?

Vapaaehtoiselta ei vaadita erityistaitoja. Vapaaehtoisena voi toimia tavallisen ihmisen tiedoin ja
taidoin tai hyödyntää jotain erityisosaamistaan. Vapaaehtoiselta odotetaan Hyvien Tuulten
sääntöjen noudattamista, luotettavuutta ja luottamuksellisuutta. Työntekijä tai mahdollisesti
toinen vapaaehtoinen perehdyttää sovittuun tehtävään.
Hyvien Tuulten ryhmiä ohjaavat vapaaehtoiset toimivat ikään kuin rinnalla kulkijoina ja
kannustajina. He usein kutsuvat ryhmänsä koolle. Osa toimii myös vertaisohjaajana.
Vertaisohjaaja on itse toipunut jostakin mielenterveyden haasteesta ja käynyt
vertaisohjaajakoulutuksen. Vertainen taas on henkilö, joka haluaa kuunnella muita ja jakaa omia
kokemuksiaan itsensä ja toisten hyväksi.
Kiinnostaako vapaaehtoisena toimiminen Hyvissä Tuulissa?
Ilmoita kiinnostuksesta työntekijöille, Virvalle tai Tytille, niin jutellaan lisää!

Tosielämän satu Luumulle ja Minnille
Luumu ja Minni ovat kerällä
sängyn päällä ja mami istuu selkä
seinää vasten ja kertoo iltasadun,
joka kuuluu seuraavasti:
Olipa kerran pieni 8-vuotias
koulutyttö Lena. Hän oli
kansakoulun toisella luokalla
1960-luvun loppupuolella. Sadussa
kerrataan Lenalle ja
koulukavereilleen sattuvista
mukavista kommelluksista.
Oli talvi ja lunta oli paljon kuten
siihen aikaan oli tapana. Lenan isä
oli vankilassa töissä ja siksi Lena
kuului niihin koululaisiin, joita
vietiin vankilan reella kouluun.
Koulu oli Lenan kotoa noin kahden
kilometrin päässä ja sinne
virkailijoiden lapsia vietiin talvisin
reellä ja "rospuuttoaikaan" isoilla
kärryillä. Vetäjänä oli Poku-heppa.
Reki oli täynnä, oli Hannu, Anne,
Tuula, Pirjo, Lena, Pasi, Arto,
toinen Tuula, Juha, Marja-Liisa
ja Heli.
Poku-heppa tuli talleilta ja
pysähtyi ison suulin eteen, josta
oli Lenan kotiin linnuntietä 150
metriä, mutta tietä pitkin 300
metriä. Lena oli tullut kelkalla ja
jätti sen hankeen odottamaan
paluuta iltapäivällä. Lapset
kapusivat rekeen, toiset taputtivat
ensin Pokua, joka hirnahti
kiitokseksi. Pokun kummasakin
aisassa oli lyhty, jotta pysytään
tiellä. Poku veti rekeä rauhallisesti,
välillä pienellä ravilla. Poku tykkäsi
selvästi tästä työstä.

Matka alkoi. Poku juoksi hiljaista
ravia ja välillä kävelyvauhtia.
Matka suon poikki oli muuten
pimeä, mutta valkoinen hanki
antoi näkyvyyttä. Muuta valoa ei
ollut kuin Pokun aisalla olevat
lyhdyt. Tie oli tosin suora - Poku
olisi mennyt sen vaikka silmät
kiinni perille asti. Kuski jutteli
lasten kanssa, kyseli mitä läksyjä
heillä sinä päivänä oli ja muuta
sellaista. Matka jatkui jouhevasti
ja pian oltiinkin jo Suotien toisessa
päässä, jossa tie yhtyi kylätiehen.
Oli hyvä keli jalaksien mennä.
Poku hidasti vauhtia ja pääsi
kääntymään kylätielle, mutta reki
ei kääntynytkään, vaan hupsahti
kyljelleen lumihangelle ja lapset
lensivät hangelle ja reput ja pipot
putosivat. Kuljettaja pelästyi ja
auttoi pienimpiä pystyyn ja reput
ja muut löysivät omistajansa.
Lapset olivat innoissaan
tapahtumasta, kukaan ei
loukannut itseään - ei ainakaan
kertonut jos sattuikin.

Tapahtumasta oli juttua koko
päivälle ja vielä seuraavallekin
päivälle. Lapset taputtivat Pokua
ja pyysivät hiljaa toista
samanlaista hupsista heijaa, ja
Poku hirnasti, ihan kuin olisi
luvannut lapsille, että tapahtuu.
Poku ei vastoin lasten odotuksia
tehnytkään toista "rekihupsista".
vaan talvi päättyi ja tuli kevätkelit
eli alkoi tulva-aika. Lenan koulu oli
tien vieressä ja Kokemäenjoen
haara virtassi toisella puolella
kolmisen metriä tietä alempana.
Kevätsateet tulivat ja lumi suli
kuten keväällä on tapana.
Suotiellä oli vielä lunta ja keli oli
sellainen, ettei polkupyörällä ollut
menemistä. Reki jäi odottamaan
seuraavaa syksyä, mutta ei Poku.
Kokemäenjoki tulvi ja paljon niin,
että vettä tuli myös isolle tielle.
Lapsia tuotiin heppakärryillä,
mutta hevonen ei päässyt kuin
Suotien loppuun, kun vesi tuli
vastaan.

Lasten suureksi hämmästykseksi
opettaja oli miehensä kanssa
heitä veneellä vastassa. Lapset
olivat ihmeissään ja iloisia, kun
pääsivät "veneilemään", tosin vain
10 metriä, mutta kuitenkin. Heitä
haettiin kolme eri kertaa ja
iltapäivällä heppa oli heitä
hakemassa kahteen eri otteeseen.
Kaikki päättyi hyvin ja lapsilla oli
ratkiriemukasta.
Luumu ja Minni olivat jo
"höyhensaarilla" mamin
lopettaessa. Mami siirtyi
makuuasentoon, peitto päälle ja
valot pois. Hyvää yötä kaikille.
Luumu, Minni ja mami toivottavat
kaikille kavereilleen hyvää alkavaa
kevättä. Tavataan taas tekstin
merkeissä ehkä seuraavassa
jäsen"Aviisissa.

Aurinkoista kevättä kaikille!

Varsinaiset jäsenet vuonna 2022
Merja Saksanen, puheenjohtaja
Marja-Leena Satonen, varapuh.johtaja
Heli Hämäläinen, taloudenhoitaja
Kirsi Snåre, sihteeri
Janne Alahelisten
Hannu Hytönen
Päivi Cavonius-Baran

Varajäsenet:
Pekka Teppo
Päivi Oikarinen
Asiantuntijajäsenet:
Leena Lemola
Miikka Honkatukia

Tukilinja on vuodesta 1996 tukenut apurahoillaan eri tavoin
toimintarajoitteisten ihmisten osallistumista yhteiskuntaan. Apurahoilla
edistetään koulunkäyntiä, harrastuksiin osallistumista, opintoja ja
työllistymistä. Tukilinjan apurahoja voi hakea ympäri vuoden ja ne ovat
pääsääntöisesti tarveharkintaisia.
Henkilökohtaisia apurahoja voivat hakea henkilöt, joille jokin vamma,
fyysinen/psyykkinen sairaus tai neurologinen poikkeavuus aiheuttaa
arkea pitkäaikaisesti haittaavan toimintarajoitteen. Hakijoita tuetaan
tarvittaessa yksilöllisesti hakemuksen teossa ja muiden
yhteiskunnallisten tukimuotojen hyödyntämisessä. Huolehdimme siitä,
että tukemme vastaa tarkoitustaan ja menee perille. Siksi apurahat
myönnetään pääsääntöisesti välineinä tai laskutuslupana haettuun
kohteeseen.
Henkilökohtaisia apurahoja myönnetään kuukausittain kymmeniä.
Lahjaverotuksen rajan vuoksi yksityishenkilöiden apurahat ovat
enintään 5000 euron suuruisia. Muille kuin yksityishenkilöille
myönnettävät apurahat voivat olla suurempia ja osa niistä jaetaan
yhteistyössä muiden vammaisalan yhteisöjen ja Tukilinjan lukijoiden
kanssa.
Vuonna 2019 tukea myönnettiin noin 715 000 euroa eli noin 59 600
euroa kuukaudessa. Ennen tuen hakemista tutustu hakuohjeisiin ja
tukimuotoihin nettisivuilla www.tukilinja.fi

Näin haet tukea:
www.tukilinja.fi/apurahat
Nettisivuiltamme löytyvät yksityiskohtaiset hakuohjeet sekä lomakkeet
eri apurahakohteille ja usein kysytyt kysymykset. Mikäli kysyttävää
vielä jää, ota yhteyttä ensisijaisesti sähköpostitse.

Apurahat

apurahat@tukilinja.fi
Puh: 09-415 515 08

Neuvonta tietoteknisistä apuvälineistä
it-tukiluuri@tukilinja.fi
Puh: 09-415 515 06

Ohjaajina Pertti & Jorma
Aloitus on maanantaina 4.4.2022 klo 15-16:30
Ryhmä kokoontuu maanantaisin kahdeksan kertaa osoitteessa
Leinikkitie 22 A, Vantaa, Lauhatuuli.
Ilmoittautumiset 1.4.2022 mennessä!
Huomio: Mukaan mahtuu 6 ilmoittautunutta henkilöä.
Järjestötyöntekijä, Lauri Piiparinen
Puh: 050-437 2323 / lauri.piiparinen@hyvattuulet.fi
Ryhmän järjestää: Vantaan Alueen Mielenterveysseura
& Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry

Auttaa ymmärtämään omaa elämäntilannetta ja saamaan siihen uusia
näkökulmia.
Se perustuu vastavuoroiseen jakamiseen, josta kaikki saavat voimaa.
Vertaisuuden avulla voit välittää sekä tietoa että toivoa- se antaa
kokemuksen, että olet merkityksellinen toiselle ihmiselle.
Vertaisuus auttaa ymmärtämään ettei kukaan ole tilanteessa yksin
Ole oma itsesi – vertaisuus vahvistaa!

Ainesosat:
• 1 prk kondensoitua maitoa
• 350 g maitosuklaata
• mausteita
• nonparelleja
Toimi siis seuraavasti:
Paloittele suklaa pieniksi paloiksi. Lisää suklaa ja kondensoitu
maito kuumuutta kestävään kulhoon. Kuumenna seosta
mikrossa tai vesihauteessa, kunnes suklaa sulaa. Sekoita
tasaiseksi.
Mausta seos ja lisää nonparellit joukkoon. Kokeile mausteena
vaikkapa minttua, kanelia tai kardemummaa.
Laita fudgeseos leivinpaperilla vuorattuun lasivuokaan. Lisää
halutessasi nonparelleja päälle koristeeksi. Anna fudgen
kiinteytyä huoneenlämmössä tai jääkaapissa.
Leikkaa valmis fudge paloiksi. Säilytä jääkaapissa.

Ihania herkutteluhetkiä sinulle,
toivoen Tytti

Maaliskuu
19.3. Minna Canthin -päivän kahvit pe 18.3.
Huhtikuu
4.4. JÄSENKAHVIT
6.4. Retki Kansallismuseoon
8.4. Romanien kansallispäivä
9.4. Mikael Agricolan päivä, yhteiset kahvit pe 8.4.
11.4. Taiteen sulattamo -retki
13.4. Pääsiäislounas (2€)
22.4. Puolenkuun puuro klo 10-12
26.4. KEVÄTKOKOUS Lauhatuulessa klo 13
27.4. Retki Fazerilaan
27.4. Kansallinen veteraanipäivä
29.4. Vappujuhla
Toukokuu
1.5. Vappu, suomalaisen työn päivä
2.5. JÄSENKAHVIT
8.5. Äitienpäivä
9.5. Eurooppa-päivä
12.5. Snellmannin päivä - Suomalaisuuden päivä
13.5. Puolenkuun puuro klo 10-12
15.5. Kaatuneiden muistopäivä
18.5. TALLINNAN-retki
26.5. Helatorstai
1.6. KESÄ ALKAA: ryhmät jäävät tauolle ja kesällä
meillä on retkiä tulossa enemmän mm:
Fallkullan tilalle, Kuusijärvelle, Haltialan tilalle ja
Suomenlinnaan..

TAITEILIJA: JARI METTÄLÄ

