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Tietoa yhdistyksen alkuvaiheista olen saanut filosofian maisteri (FM)
Jyrki Paalijärven vuosilta 1984-2005 kirjoittamasta yhdistyksen
historiasta.
Ennen yhdistystä Vantaalla ei ollut minkäänlaista tilaa, jossa
mielenterveyskuntoutujat olisivat voineet jutella ja viettää aikaa.
Hakunilaan perustettiin seurakunnan kokoustilaan ns. Torstai-kerho,
joka kokoontui alussa parillisten viikkojen torstaisin muutaman tunnin
ajan. Teollisuustoimihenkilö Esko Määtän sairastuminen psyykkisesti
1980-luvun alussa sai hänet perehtymään mielenterveysasioihin. Hän
toimi aloitteentekijänä ja yhdistys perustettiin 13.1.1984 Tikkurilan
terveysasemalla.
Määtän lisäksi perustajia olivat psykologi Antti Karila ja Sinikka
Hiltunen. Kun yhdistys perustettiin, kokoukset siirrettiin Tikkurilan
terveysaseman isoon neuvotteluhuoneeseen. Jäseniä oli silloin vain
muutama kymmenen Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen
silloinen johtohenkilö Henry Dalberg suhtautui myönteisesti
mielenterveysyhdistyksen perustamiseen.
Vantaan johto perusti myös oman työryhmänsä valmistelemaan
yhdistyksen toimintaa. Vantaan kaupungin tuki yhdistykselle kautta
vuosikymmenien on ollut ratkaisevan tärkeää. Yhdistyksen perustajat
hahmottelivat yhdistyksen tarkoitukseksi ”tuen antamisen
mielenterveyskuntoutujille, toiminnan yhdistämisen kunnalliseen
palvelujärjestelmään sekä mielenterveyskuntoutujien etujärjestönä
toimimisen”.
Yhdistyksen vilkas toiminta alkoi välittömästi perustamisen jälkeen.
Yhdistys halusi ehkäistä jäsentensä syrjäytymistä yhteiskunnasta ja
tavoitteena oli ajaa jäsentensä etuja ja oikeuksia. Yhdistys rekisteröitiin
vuonna 1986 ja Mielenterveyden Keskusliittoon liityimme 1991.
Ensimmäinen toimipiste perustettiin vuonna 1989 Pähkinärinteeseen
Pähkinätielle, ja sen nimeksi tuli Myötätuuli. Nimi oli kuitenkin suojattu,
ja tästä syystä nimeksi vaihdettiin Myöhätuuli. Pähkinärinteen
toimipisteen toiminta lähti nollasta eli kaupunki osoitti tilat, muu
rahoitus oli hankittava itse. Vuokraa ei kaupungille ole Myöhätuulesta
ole tarvinnut koskaan maksaa mutta Yhdistyksellä ei ollut yhtään rahaa
toiminaan.

Eräs silloinen terveydenhuollon henkilö on kertonut, että psykiatrian
polille tuli käsky, että jokaisen on lahjoitettava Pähkinärinteeseen
omasta huoneestaan jotain, esim. matto, verhot, lamppu… Niin tehtiin
ja Myöhätuuli sai ensimmäiset lahjoitukset. Lahjoituspohjalta kaikki
lähti ja jäsenet itse leipoivat, keittivät kahvit, tekivät käsitöitä… esim.
myyjäisiin, joista saatiin toimintaan varoja.
Mielenterveyskuntoutujien omaisia liittyi myös yhdistyksen toimintaan
alusta asti. Nykyisiin tiloihin Lammaslammentielle muutettiin vuonna
2000.
Viimein saatiin Itä-Vantaallekin omat tilat vuonna 1992.
Nimenä oli Lounatuuli, joka muuttui myöhemmin Lauhatuuleksi.
Sitten oli Lauhatuuli ja Myöhätuuli, rimmaavat nimet. Tätä ennen
Lauhatuuli oli joutunut muuttamaan useita kertoja Tikkurilassa.
Lauhatuuli sai omat tilat Hiekkaharjuntie 13:sta, jossa Lauhatuuli ehti
toimia yli 20 vuotta ennen Simonkylän Leinikkitie 22:een muuttoaan
huhtikuussa 2016.
Yhdistyksen toiminnan sisältönä on ollut kautta vuosien erilaiset
toiminnalliset kerhot ja harrastusryhmät, vertaisryhmät,
vapaamuotoinen yhdessäolo, yhteiset matkat lähelle ja kauas.
Eri toimijoiden, esim. kaupungin eri toimialojen ja HUS:n psykiatristen
klinikoiden kanssa on jatkuvasti yhteistyötä – verkostoituminen on
erittäin tärkeätä. Vantaan seurakunnat ovat läheinen
yhteistyökumppani erilaisten tilaisuuksien ja retkien merkeissä.
Vuodesta 2010 lähtien yhdistyksen hallituksessa on ollut HUS:n
edustaja ja vuodesta 2012 lähtien kaksi edustajaa.
Lisäksi pääkaupunkiseudun muiden mielenterveysyhdistysten kanssa
on tehty kiinteää yhteistyötä 15 vuotta, tehdään mm. yhteisiä retkiä ja
käydään kylässä. Avomielin-yhteistyöhön kuuluvat Espoon EMY,
Helsingin Tukiyhdistykset Karvinen ja Majakka, Helmi ry, Sympati rf,
Taiteen sulattamo ja Kirkkonummen Kisu.
Avomielin-yhteistyön puitteissa vietetään Mielenterveysmessuja –
jonne tehdään yhteistyössä Avomielin –lehti, pidetään vuorollaan
marrasiltamia, kisataan vuosittain erilaisista mestaruuksista. 2008
teimme viikon pituisen ruskaretken Lappiin EMY:n ja Karvisen kanssa.
Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksista tulee jatkuvasti opiskelijoita
työssäharjoittelu-jaksoille yhdistykseemme ja hyöty on
molemminpuolista. Tässä vaiheessa on syytä mainita yhdistyksen
toiminnan mahdollistavat rahoittajatahot. Eniten rahoitusta tulee
STEAlta, tänä vuonna 201 500 €. Vantaan kaupungilta olemme saaneet
36000 € ja Viola Ranin säätiöltä 15 000€.

- Katselin eilen Stean sivuilta että olemme vuosien aikana saaneet
lähes miljoonan tukea, 922 700€. 2000-luvun alussa saimme RAY
yleisavustusta yhdistyksen toimintaan, hieman yli 40 000€.
Vähitellen tuki nousi lähes 70 000 euroon ja vuonna 2011 avustus
muuttui kohdennetuksi avustukseksi. 2000-luvun alkuvuosina
yhdistyksellä oli myös työtoimintaprojekti (20 000-35 000 €)
”polkuja toimintakykyyn ja itsellisyyteen”, sitä oli oma
projektityöntekijä organisoimassa vuoteen 2006.
Suurin menoerä ovat työntekijöiden palkkakustannukset, mutta ilman
heitä ei toiminta tässä muodossa olisi mahdollista. Vapaaehtoisten
työpanos on kuitenkin rajoittunutta. Toiminnanohjaajia oli pitkään vain
yksi, joka kulki molempien paikkojen välillä.
Voitte arvata että kiirettä piti, mutta siihen oli vaan totuttava.
Välityömarkkinoilta olemme saaneet työvoimaa jo vuodesta 2011,
työllistämme palkkatuella pitkäaikaistyöttömiä keittiötyöntekijöiksi,
siistijöiksi ja järjestötyöntekijöiksi. Lounas on hyvin tärkeä osa meidän
toimintaa, siksi keittiötyöntekijät ovat kullanarvoisia.
Pitkään anoimme RAYlta toista toiminnanohjaajaa ja vuonna 2013
se vihdoin onnistui. Silloin tilanne oli suht hyvä, molemmissa
toimipisteissä oma henkilökunta. Järjestötyöntekijän kohdalla ainoa
huono asia oli vuoden työllistämisjakso, aina kun ehti oppia talon
tavoille ja tutustua kunnolla niin sitten tulee taas uusi.
Tämän takia neuvottelimme STEA:n kanssa vakinaisista
järjestötyöntekijää, ja muutaman vuoden anomisen jälkeen
saimme vihdoin vakituiset työntekijät 2018.
Perusteena oli uusien toimintamuotojen kehittäminen iltatoimintana,
järjestämme ilta-aikaan vertaisryhmiä nuorille aikuisille
ja työssä/opiskelussa uupuneille.
Otimme vielä lisäksi palkkatukityöhön järjestöavustajat,
jotka hoitavat toimistotehtävät.
Molemmissa toimipisteissä kävijämäärä kohosi tasaisesti, vuonna 2019
päästiin jo yli 10 000 käyntiin vuodessa. Sen jälkeen koronan vuoksi
kävijämäärät romahtivat, mutta ponnistelemme toiminnan käyntiin
saattamiseksi.
Jäsentoimintaa on runsaasti, mutta tulevan toiminnan kannalta on
tärkeää, että jäsenet itse ovat ideoimassa ja myös toteuttamassa
esimerkiksi ryhmätoimintaa.

Terveisin, Merja S

Yleistä tunnelmaa. Musiikin loihti Tuija Westman.

Kuvassa (oikealla) puheenjohtaja, Merja Saksanen pitämässä puhetta.

Kiitokset kuvista toiminnanohjaaja Virva Kaislaniemelle!

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!

Ennakkotiedote ensi kevään vertaisryhmistä:
Uutena vertaisryhmänä alkaa tammikuussa ryhmä
paniikkihäiriöistä kärsiville, ohjaajana Jorma Kuusijärvi

ESITTELYSSÄ:

Hei!
Olen Mirva Pajanne ja iältäni 53-vuotias ikinuori.
Aloitin Myöhätuulessa järjestötyöntekijänä syyskuun alussa.
Forssassa olen syntynyt ja sieltä lähtenyt maailmalle, koukaten Hämeenlinnan
kautta Espooseen ja sieltä Vantaalaistunut 7 vuotta sitten.
Pietarissakin tuli vietettyä vuoden verran.
Perheeseeni kuuluu kaksi aikuista lasta ja pitkäaikainen miesystäväni.
Koulutuksia on minulla todella useita mm. keittiösuunnittelija. Opiskelen tällä
hetkellä Laurean amk:n avoimella puolella sosionomikoulutuksessa
aikuissosiaalityötä. Joskus ehkä voisin hyvinkin saada sosionomin tittelin.
Toivossa on hyvä elää.
Siirryin Hyviin Tuuliin Vantaan kaupungilta MEK kiinnekohtia-projektista.
Teimme työtä senioreiden kanssa, joilla oli mm. mielenterveys- ja päihdeongelmia.
Sitä ennen olin n. vuoden töissä Espoon mielenterveysyhdistyksessä (EMYssä).
Harrastuksista voin mainita muutamia. Rakkaan vesijuoksun pariin pääsin vihdoin
taas palaamaan. Itselläni on ollut askartelukauppa, joten edelleen harrastan
askartelua vaihtelevasti. Maalaamisessa on ollut pitkä tauko, mutta ehkäpä taas
saisin viritettyä harrastuksen uudelleen käyntiin.
Tylsimmästä päästä harrastuksista minulla on politiikka.
Joskus itsekin mietin, että miten olen tähänkin pääni pistänyt.
On ollut ilo saada tutustua teihin ja nyt syksyn edetessä kovaa vauhtia joulua
kohden, niin olemme Tytin kanssa kehittelemässä kaikkea kivaa jouluista
Myöhätuulen ohjelmistoon… Sitä kannattaa odottaa! 😊

TOIMINNNANOHJAAJAN TURINOITA

Miksi pilvet liikkuvat? Äiti, miksi sataa? Tuulee. Miksi tuulee?
Pieni ihminen ihmettelee maailmaa avoimesti ja häpeilemättä. Hän haluaa
kaikkeen ympärillään vastauksen. Milloin sinä olet kohtaamispaikoissamme
pohtinut jotain ääneen, ihmetellyt ja kysynyt muilta. Se on ihan sallittua.
Viime aikoina olen itse pohtinut kysymystä, onko paikkamme turvallinen?
Onko meidän tilamme syrjimätön?
Minä toivon, että sinä koet kohtaamispaikkamme turvalliseksi. Ehkä olet itse
kokenut syrjintää tai poissulkemista mielen sairauden tai muun syyn takia
jossakin vaiheessa elämää. Hyvien Tuulten toiminnassa ei hyväksytä
minkäänlaista syrjivää käytöstä. Olen jopa halunnut kirjata yhdistyksen ensi
vuoden tavoitteisiin ja hakemukseen toimintaa rahoittavalle STEA:lle, että
toimintamme on turvallista ja syrjimätöntä. Haluamme, että toimintamme
on yhdenvertaista kaikille. Meillä on yhdistyksessä monenlaista porukkaa –
erilaisia ihmisiä omine temperamentteineen ja luonteen piirteineen. Meillä
käy ja työskentelee ihmisiä eri kieli- ja kulttuuritaustoista tai muista
vähemmistöryhmistä. Kaikki samanarvoisia.
Kuka tähän turvallisuuden tunteeseen voi sitten vaikuttaa? Sinä, minä, me
kaikki. Turvallisuutta luodaan kunnioittamalle toinen toistamme ja
hyväksymällä toistemme erilaisuus. Emme nolaa ketään tai puhu käyttäen
alentavia stereotypioita. Kysymme mieluummin kuin oletamme asioita
toisen ulkonäön perusteella. Turvallinen tila tarkoittaa paikkaa, jossa
jokainen on vapaa olemaan oma itsensä, ilman pelkoa kiusaamisesta,
syrjinnästä tai häirinnästä. Turvalliselle tilalle voidaan luoda periaatteita,
joita kaikkien tilaan tulevien toivotaan noudattavan. Yhdistyksessä on
laadittu oikeudet ja säännöt, jotka ovat esillä kohtaamispaikoilla, nämä
luovat pohjaa myös turvalliselle tilalle. Kohtele toisia niin kuin toivot itseäsi
kohdeltavan, on ehkä tärkeimpiä periaatteita.
Syksy on tuulen ja sateen aikaa, mutta myös väriloiston. Tänä syksynä
saattoi ihailla upeaa ruskaa. Olen iloinen, että Lauhatuulen seinällä on tänä
syksynä voinut ihailla myös taidetta. Nyt esillä on yhdistyksen jäsenen
Seppo Vesalan värikkäitä maalauksia. Koitetaan nyt tallettaa energiaa talven
kaamoksen varalle. Ja kun ulkona on pimeää, Lauhatuuleen ja Myöhätuuleen
voi tulla käymään ja keskustelemaan turvallisesti. Voisimme julistautua
syrjinnästä vapaaksi vyöhykkeeksi. Nähdään!

Virva Kaislaniemi, toiminnanohjaaja

Tähän vielä muutama vitsi eri puolilta Suomenniemeä: On sitä rahhaa
munkin takanani, sanoi kerjäläinen, kun pankin seinään nojas.
Mie oon luust ja nahast ja vähä muuta röhnee keskel, sanoi miäs, kun
kysyttiin, misthä o, missäs ma ne yosse ole, kysyi mies, kun viideks
päiväks linnan tuomitti. Sus siunakkon eikä mul oo housujakka, sano
mummo kun järveen putos. Tulet sieltä takasikkii, sano Aron ukko, kun
juna jätti. Sieltä se Alkon mannekiini tullee, sano eukko, kun ukko
Lieksasta tuli (oli Kossu-pullo takataskussa ja aika hönössä)

Syysillan tuuli mi lehdoissa.. ja juhlahumua!
Syksy on saapunut myös Luumun ja Minnin kotikonnuille. Lehtiä tippuu
enenevässä määrin maahan. Lehtipuut alkavat olla aika ruipeloita eli
paljaita. Luumu ja Minni eivät ole päässeet juoksemaan lentävien
lehtien perässä viime aikoina. Mutta toivossa on hyvä elää, sanoo
kirppukin.
Mami odottelee tätä kirjoittaessa uutta aikaa ortopedille, jotta pääsisi
jalka-asiassa etteenpäin. Nimeltä mainitsematon virus on laittanut
kapuloita rattaisiin, ja mami vain "huokailee". Mikään auta kuin vain
odotella.
Luumu ja Minni huokailevat, kun mami on välillä kärttyinen, mutta ei
heille. Se on kummallinen se korona, kun se aina vain jatkuu, tuumii
Minni. Mikseivät kaikki ihmiset ota sitä rokotetta. Minni on mietteliään
näköinen.. ja tuumii, että mekin olemme Luumu-siskon kanssa saaneet
muutaman piikin, mutta ei meiltä ole kysytty, on vain piikitetty, ei se
kamalaa ollut. Olkaan se lääkäritäti ne pisti ja taputti päälle.
Teillä oli siellä Lauhatuulessa ja Myöhätuulessa isot juhlat, kun
päivänsankari eli yhdistys täytti kokonaista 35 vuotta. Mami ei ollut
oikein tyytyväinen osanottajamäärään. Koronan vikkaa kai sekin.
Puhheita pidettiin, laulaa luritettiin, syötiin hyvin eli siis juhlittiin
päivänsankaria. Ensin syötiin Karjalan männystä tehtyä soppaa, eikun
karjalanpaistia, anteeksi nyt, kun Luumun ajatukset menivät ihan
vintturalleen. Salaattia oli monenlaista ja kaikki oli mahdottoman
hyvää. Sen jälkeen mami piti Suomi-aiheisen tietokilpailun, jatkaa Minni
vuorostaan. Kysymyksiä oli monenlaisia, visaisia olivat, mutta tietäjiä
löytyi.
8/12 on ihan kohtuullinen tulos. Kyllä sillä
luokalta olisi päässyt ja sehän on pääasia.
Merja-pomo piti historiaa täynnä olevan
puheen, se oli täyttä faktaa ja asiaa. Sitten oli
maestro Tuikun, eli Tuijan laulupläjäyksien
vuoro ja sitten taputeltiin. Kahvia juotiin ja
kakkua syötiin, oli muuten maukasta se kakku.

Kesken kaiken lavalle, ei kun paikalle asteli yhdistyksen
kummimummo Meiju tummissa tamineissaan ja valtavassa
mustassa hiuspehkossaan. Kahvinjuonti ja kakun syöminen jatkuivat.
Sen jälkeen oli yleistä keskustelua, kunnes oli juhlabingon aika.
Mamin virka oli toimia bingoemäntänä. Ohjeiden antamisen jälkeen
alkoi varsinainen bingo. Mami kiepautti "pömpeliä" ja numeropalleroita
tippui tasaiseen tahtiin. Oli yhden rivin bingo, kahden rivin bingo,
kolmen rivin bingo ja neljän rivin bingo. Voittajat saivat valita
palkintopussista palkinnon itselleen ja sitten olikin pääbingon eli
Ruotsin-risteilyn voittobingo. Tuli kolme voittajaa (Niina, Mervi ja
Tapsa), mutta vain yksi lippu. Voittajat tekivät omat ratkaisunsa ja
lopulta selvisi, että voittaja oli iso, hauska ja humoristinen mies Tapsa.
Maassa ja Lauhatuulessa kaikki hyvin, voittaja on selvillä. Sitten
laulettiin Myöhätuulelle, Lauhatuulelle ja Hyville Tuulille "Paljon Onnea
vaan..." Tässä välissä toiminnanohjaaja Virva yllätti ja jakoi koronan
aikana paljon vapaaehtoistyötä tehneille hallituksen supernaisille
Merjalle, Kirsille ja Marja-Leenalle ihanat kukkapuskat.
He olivat silminnähden yllättyneitä saamastaan huomiosta.
Hallituksen supernaiset oli "lyöty ällikällä". Seuraavia juhlia eli 40vuotiskarkeloita odotellessa! Hyvää jatkoa yhdistykselle ja kaikille
jäsenille ja kävijöille, toivottavat Lansimäen Arvonsa tuntevat
kissaneidot Luumu, Minni ja Marni myös. On se kovvaa toi tekstin
tekeminen, kun pittää kuulopuhheen perusteella kirjotella, tuumivat
molemmat kissaneidot. Hyvinhän tuo meni, kun mami tekstin kerta
hyväksyi, tuumii Minni. Hyvää itsenäisyyspäivän ja joulun odotusta
kaikille kavereille Hyvissä Tuulissa!

Taiteilija:
Jari Mettälä

Vuotuinen keilauksen Avomieli-turnaus järjestettiin 28.9.
Tikkurilan keilahallissa. Mukana oli viisi yhdistystä.
Kaikki joukkueet heittivät viisi sarjaa ja kilpailun voitti
Karvinen 579 pisteellä ja hyvänä kakkosena oli Hyvän Tuulien
porukka 567 pisteellä. Kolmanneksi keilasi Helmi 555
pisteellä. Neljänneksi sijoittui Majakka 473 pisteellä
ja viides oli EMY 411 pisteellä.
Hyvien Tuulien joukkueessa pelasivat Esa, Kalevi, Pertti,
Pirkko ja Timo. Kilpailu oli tasainen ja pelaajat
selviytyivät hyvin omasta osuudestaan.
Myös kannustajajoukkue, johon kuuluivat Marja-Leena,
Tapio, Jorma, Harri ja Kati kannustivat joukkueita.
Kilpailun järjestelyt hoitivat ansiokkaasti Kalevi ja Lauri.
Kisan jälkeen juotiin makoisat kahvit ja sämpylät ja Lauri
ojensi lopuksi voittopokaalin Karvisen edustajalle.

Hyvien Tuulien joukkue

Avomieli pienoisgolf-turnaus järjestettiin 19.8. perinteisellä
Taivallahden kentällä. Mukana olivat Helmi, Hyvät tuulet,
Karvinen ja Majakka. Pelit vietiin läpi hyvissä olosuhteissa.
Kilpailun voitti kestomenestyjä Majakka ja meidän joukkueemme
sijoittui kolmanneksi vain pisteen häviöllä Helmelle!
Joukkueessamme pelasivat ansiokkaasti Esa 52, Pertti 54, Kalevi 58,
Lauri 62 ja Jorma 71 pisteellä. Pelien jälkeen nautimme mehut ja
sämpylät.
Oma golf-turnaus pidettiin Koivukylän kentällä 26.8. Mukana oli
yhdeksän pelaaja. Kiersimme kahdella radalla valiten helpoimmat
väylät. Sää suosi myös näitä kisoja. Tällä kertaa voiton tasasivat Esa
ja Jorma 49 lyönnillä. Kalevi kiersi radan 50 lyönnillä, Tapio 54,
Pirkko ja Pertti 57, Johannes 59, Mauri 60 ja Lauri 65.
Kisan jälkeen osa heitti vielä tikkaa.
Lopuksi arvottiin palkinnot, jokaiselle jotakin.
Nautimme myös makoisat sämpylät ja kahvit.
Tässä yhteydessä myös kiitokset kenttävastaaville Jarille ja Sepolle!

Jorma P.

Hidasta Batistini-kävelyä, ja nopeaa kävelyä
Jo muinaisina aikoina ovat Myöhätuulen kävijät, tai ainakin monet
heistä, tavanneet lähteä puolenpäivän aikoihin tai sen jälkeen lenkille
Lammaslammen ympäri. Lenkki on noin puolentoista kilometrin
pituinen ja sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä. Tarvittaessa on
voinut ja voi edelleen tehdä hiukan tavanomaista pitemmän lenkin,
joka kulkee huonosti liikennöidyn autohiekkatien, jonka varrella seisoo
Långbackan kartano, kautta.
Sateisina tai erityisen kylminä päivinä tämä lenkkeily on vähäisempää.
Mikä on kyllä luonnollista, vaikka ei minua itseäni ainakaan sade
pysähdyttäisi.
Useita viikkoja sitten minut oli nimitetty Myöhätuulen nk. nopeiden
kävelyiden vetäjäksi. Tarpeen vaatiessa osaan kävellä kyllä
hitaamminkin, vaikka vaikeaa se minulle on.
Virkani on vaatinut sitä, että ao. ajankohtana alan kysellä ihmisiltä,
että haluaisivatko lähteä lammenympäryslenkille. Ja minun on sitten
pakko lähteä lenkille.
Lammen ympäristöä tuntemattomille tapaan pitää normaalin
esitykseni lenkin aikana. Esim. Lammaslammen nk. päälaiturin luo
tullessamme esittelen sen suurin piirtein seuraavin sanoin: "Täällä
asustavat kesäaikaan mummot. Ja sieltä he ovat tuleva tuomitsemaan
eläviä ja kuolleita."
Myöhätuulen järjestötyöntekijä Mirva taas on – kaiken muun ohella –
vastuussa nk. hitaasta kävelystä. Virallisesti kyseessä on
"aistikävely", jossa on kyse siitä, että kävellään hitaasti ja käytetään
aisteja hyvin hyväksi. Edesmennyt Jope Ruonansuu oli
Dressmann-vaatetusliikettä parodioivassa Stressmann-sketsissään
aikoinaan maininnut hitaan Batistini-kävelyn, aikoinaan kun
Dressmannin mainoksessa olivat henkilöt nimittäin kävelleet
hidastetusti. Tapaan täten nimittää Mirvan vetämää kävelyä hitaaksi
Batistini -kävelyksi.
t: Tomppa
Raakaan broileriin ei ole hyvä koskea paljain käsin, koska se muistuttaa
lipoomaa.

1 dl vaaleaa siirappia
1 dl sokeria
1-2 rkl vihreää tai mustaa irtoteetä
1 tl neilikkaa
1 tl inkivääriä
125 g voita
1 muna
4,5-5 dl vehnäjauhoja
1 tl ruokasoodaa
Leikkaa teepussit auki ja tyhjennä niiden sisältö kattilaan.
Lisää muut mausteet, sokeri ja siirappi. Kuumenna kiehuvaksi
ja lisää voi. Sekoita kunnes on sulanut. Jäähdytä seos.
Sekoita ruokasooda vehnäjauhoihin. Lisää muna
jäähtyneeseen siirappiseokseen ja sen jälkeen jauhot.
Sekoita tasaiseksi taikinaksi. Peitä taikina kelmulla ja siirrä se
jääkaappiin kovettumaan yön yli.
Kaulitse taikina jauhotetulla pöydällä 3-4mm levyksi. Ota
pipareita muoteilla. Asettele ne leivinpaperin päälle pellille
ja paista 200 asteisessa uunissa 5-10 minuuttia.
Tarkkaile paistumista.

Teksti: Janne Alahelisten

Kaatuva Puu
Olin kerran kesällä, kuten niin useana kesänä, ulkoilemassa metsässä.
Päivä oli mennyt mustikoita poimien. Tällä kertaa keräsin käsin. Mustikat oli sopivan
kypsiä ja niissä oli ihan kunnon mustikan maku. Keräämäni astia ei ollut suuren suuri
mutta käsin keräten tähänkin sankoon sai kerätä, ennen kuin se oli mustikoita täynnä.
Mukava noita oli kerätä kun päiväkin paistoi. Oli elokuun loppu ja kerrankin tänne sattui
hyvä sää. Lämpöä oli n. 21 astetta.
Sain sankon täyteen n 3 litraa. Oli aika aloittaa eväiden syönti. Päätin kerätä tuon 3 litran
sankon täyteen, ennenkuin alan kahville. Se olikin päivän paras hetki. Olin jo jokseenkin
väsynyt. Tarvitsin taukoa. Olin palannut sen verran metsäalueelta pois, että paikalla ollut
taukopaikka oli lähellä.
Taukopaikalla oli nuotiopaikka. Puita löytyi takaa ja nuotion ympärille oli rakennettu
lankut kiertämään ympäri. Istuin tuohon ja avasin ensin coca cola tölkin. Suuta kuivasi ja
tuo cokis oli ihan mojovan makuinen. Otin puukon ja veistin tuohukset. Sytytin nuotion.
Ilma oli lämmin ja sen vuoksi nuotiota ei olisi tarvinnut. Kahvin keittämiseen se tarvitaan.
Puut oli eilisen sateen jäljiltä jokseenkin kosteat ja pieni hetki meni, ennenkuin nuotio
syttyi. Se paloi kyllä hyvin.
Nuotion savun takaa näin juuri lammelle kohdistuneen koivun.
Se oli kallellaan veden pintaan.
Se heijastui auringon valossa kohti lammen pintaa. Sen alla oli kolme kiveä. Tuo puu
jotenkin puhutteli minua. Se kertoi tarinaa. Tarina oli lyhyt mutta koskettava. Olen
kasvanut ja painunut alas. En kuitenkaan lammen pohjaan. Juuri ja juuri pysyn ylhäällä.
Minua ovat kolhineet kaikki ohikulkijat ja sen takia kasvanut kieroon. En enää muuta voi.
Otin tuosta paikasta valokuvan puhelimella. Kieroon kasvanut koivu kuvasti myös minua
itseäni. Kieroon kasvaneena maailma näyttää aivan toisenlaiselta.
Maalasin tästä valokuvasta maalannut taulun aikanaan ja opetuksena sain. Kuvassa
näkyy kiviä mutta taulussa on vain värejä. Tämän opetuksen myötä olen jatkanut
harrastustani.

Ke 10.11.
To 11.11.
La 13.11.
Ke 17.11.
Su 21.11.
Ti-Ke 23.-24.11.
Ti 23.11.
Pe 26.11.
Pe 3.12.
Ti 7.12.
To 9.12.
Ma 13.12.
Ti 14.12.
Pe 17.12.
Ke 22.12.
Pe 31.12.

Marrasiltamat Malmilla
Avomielin biljardi-turnaus Kivenlahdessa
Retki Käsityömessuille Tampereelle (Marja-Leena)
Retki Eläintieteelliseen museoon
Kynttilätapahtuma, itsemurhan tehneiden omaisille
Mielenterveysmessut verkossa -voit tulla
yhdistykseen katsomaan luentoja!
Mielenterveyden Ensiapu I, Hannele Tuominen
(kolme kertaa)
Retki Vantaan teatteriin: ”Mä rakastan sua ja Abbaa”
Pikkujoulut : glögiä, pipareita ja muita herkkuja.
Kinkkubingo.
Itsenäisyyspäivän kakkukahvit
Piparien leivontaa
Piparien leivontaa
Joulujuhla Hämeenkylän kartanossa
Retki Aleksanterinkadun jouluvaloja katsomaan ja
Tuomaan markkinoille Joulutorille!
Joulupuuro ja torttukahvit
Joulun välipäivinä yhdistys on auki
Uudenvuoden juhlat

