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

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

Oikein hyvää ja onnellista uutta vuotta 2022!
Taakse jäänyt vuosi ei ollut kovin
hyvä miltään kannalta kun korona
jatkoi
vaan
leviämistään
ja
jouduimme
elämään
erilaisten
rajoitusten kanssa. Olen koko tämän
korona-ajan ollut todella huolissani
yhdistyksemme jäsenistä, sinusta.
Yksinäisyys on varmasti monen
ongelma nyt kun ei voi vapaasti
liikkua ja tavata ystäviä ja kavereita.
Olen aina ajatellut että me
helpotamme
yksinäisyyttä
kun
meille voi tulla kuka tahansa milloin
tahansa, ja aina on juttukavereita
tarjolla. Siksi harmittaakin kun
joudumme sulkemaan, ja yhteys
jäseniin katkeaa taas.
Meillä on Discord ja ryhmiä
Teamsissa, lähde vaan rohkeasti
mukaan juttelemaan. Lähetämme
lehden joka toinen kuukausi, sekin
on yksi tiedotuksen väylä.
Tiedän
että
kaikilla
ei
ole
älykännykkää
eikä
tietokonetta
jolloin
yhteydenpito
meihin
onnistuisi paremmin Facebookin ja
Instagrammin kautta, ja näkisi
tiedotteet verkkosivuilta.
Haluan rohkaista sinua ottamaan
yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin
puhelimitse, älä jää yksin kotiin
pitkäksi aikaa. Ja muista ulkoilla
säännöllisesti, itsellä se on jäänyt
luvattoman vähiin; minusta alkaa
tulla sohvaperuna.

Uusi vuosi alkoi meillä taas
kiinniololla,
mutta
toivottavasti
saadaan paikat nopeasti auki ja
normaali toiminta käyntiin. Se kyllä
edellyttää
koronatilanteen
rauhoittumista, ei tämä leviäminen
voi ikuisesti kestää. Muista käydä
ottamassa rokotteet niin tartunnan
sattuessa pääset vähemmillä oireilla.
Tässä lehdessä on muutamia juttuja
menneeseen
aikaan
liittyen.
Todennäköisesti
pitkäaikaisin
jäsenemme
Tomppa
kertoo
yhdistyksessä
olemisestaan
20
vuoden
ajalta,
mielenkiintoisia
muistoja ja asioita tulee esiin. Tähän
kirjoitukseen Anne P halusi kirjoittaa
vielä kiitokset Tompalle, miten paljon
hän on Annen elämään vaikuttanut.
Ja
Marja-Leenakin
muistelee
menneitä; miten hän aikoinaan sai
Minnin ja Luumun, jotka ovat
jutuillaan meitä ilahduttaneet jo
vuosia.
Lehdessä on myös kevään viikkoohjelmat,
voit
jatkaa
entisiä
harrastuksia tai aloittaa jonkun ihan
uuden, vaihtoehtoja on. Haluan taas
kerran kiittää vapaaehtoisia siitä että
jaksatte ohjata ryhmiä, olette
kullanarvoisia!
Tosin vertaisryhmään kaipaisin lisää
ohjaajia, se tuo mielenkiintoakin
ryhmään.

Ensin hieman taustaa. Olen vuonna
1970 syntynyt mies. Vuonna 1988
sairastuin
kokopäiväpsykoosiin.
Vuonna 1990 minut kirjoitettiin
Lapinlahden sairaalaan, jossa vietin
yhtä omaa lomaa ja yhtä virallista
lomaa
lukuunottamatta
noin
vuoden. Siihen aikaankin vuoden
pituinen
hoito
psykiatrisessa
sairaalassa oli jossain määrin
harvinaista. Tiukasti ottaen olin
Lapinlahdessa
ainoastaan
päiväpotilaana arkipäivisin, sillä ajoin
vanhempieni Volkswagen Kuplalla
sinne aamuyhdeksäksi ja läksin pois
kolmen aikoihin iltapäivällä. Minulle
oli melko järkyttävää lopulta joutua
toteamaan, että olen "hullu".
Samana
vuonna,
kun
minut
kirjoitettiin sairaalasta ulos, alkoi
Suuri lama. Se on merkinnyt
psykiatrisen sairaalahoidon melko
laajaa
alasajoa.
Psykiatrisia
sairaansijoja
vähentäessä
olisi
pitänyt lisätä avohoidon paikkoja.
Avohoito tulee paljon sairaalahoitoa
halvemmaksi. Mutta sitä ei ole tehty.
Minä pääsin kuitenkin sairaalasta
lähtöni jälkeen terapiaan, ensin
nuorisopsykiatrisella psykiatrille, ja
myöhemmin, kun minut oli sieltä
poistettu,
mielenterveystoimiston
erikoissairaanhoitajalle. Lapinlahden
sairaalassa ollessani alkuperäisin
harhani oli kuitenkin poistunut.
Vuonna 1992 jostain kumman syystä
aloin kärsiä paniikkikohtauksista.
Paniikkihäiriödiagnoosia minulla ei
ole koskaan ollut, ja epäilen, etteivät
diagnostiset kriteerit sille myöskään
ole minun kohdallani koskaan
täyttyneet, mutta tuo on mielestäni
silti paras nimitys kohtauksilleni.

Olen
niiden
vuoksi
kärsinyt
lukemattomia "harjoituskuolemia".
Tämä
on
ollut
käytännössä
jokapäiväistä. Onneksi oireilu on
vähentynyt vuosien aikana.
Vuodesta 1996 alkaen minulla on
ollut unensaannin kanssa vaikeuksia.
Tämä johtui lääkäreiden vihaamasta
omalääkityksestä. Ensimmäiset puoli
vuotta tätä oli vain arkipäivisin,
mutta
sen
jälkeen
myös
viikonloppuisin. Vuonna 1995 olin
ryhtynyt
opiskelemaan
maanmittausalaa, mutta huono
unensaanti teki opiskelusta melko
vaikeaa. Keskeytin sen saatuani
peruslinjan käynnistä todistuksen,
mutta en kyennyt jatkamaan
opiskelua
loppuun
saakka
erikoistumislinjalla.
Astuin
ensimmäisen kerran Hyvien tuulien
tiloihin vuoden 2001 syksyllä. Paikka
oli Myöhätuuli, joka oli siinä
vaiheessa jo noin vuoden ajan
sijainnut
mainiolla
paikalla
Lammaslammen
rannalla
Lammaslammentiellä. Olin ollut
Helsingin yliopiston järjestämässä
huonossa ICT-alan (ICT = tieto- ja
viestintäteknologia) koulutuksessa.
Koulutukseen kuului harjoittelujakso
työpaikassa,
ja
minun
harjoittelupaikakseni valikoitui sitten
Vantaan
mielenterveysyhdistys
Hyvät
Tuulet
ry.
Astuin
Myöhätuulen ovesta sisään, ja minut
vastaanotti toinen Mielenterveyden
keskusliiton
Turvanenasuntoprojektin vetäjistä, Maija Kolu.
Silloinen järjestötyöntekijämme oli
jostain syystä poissa. Turvanen
tarjosi silloin väliaikaisia asuntoja
syrjäytyneille.

Jotenkin päästiin sitten alkuun, ja
sain
pidettyä
jokusen
viikon
kestävän
harjoitteluni.
Toimin
tietokonetukena.
Aina
jotain
järkevää tekemistä minulle keksittiin.
Tehtävänkuvaani
kuului
myös
Lauhatuulessa
käyminen
hoitamassa asioita. Jos muistan
oikein, niin jo tässä vaiheessa tein
yhdistykselle
uudet
nettisivut
vanhojen tilalle. Vanhat nettisivut
olivat ihan hyvät ja siistit, mutta ne
olivat käsittäneet yhden ainoan
HTML-sivun, jolle oli koottu erilaisia
tietoja Hyvistä tuulista. Uudet sivut
olivat
useampisivuiset
ja
asiasisällöltään
laajemmat.
Sittemmin sivusto on kokenut
suurehkoja
muokkauksia
vielä
useamman kerran.

Myöhätuuleen
palkattiin
siihen
aikaan
aina
palkkatuella
järjestötyöntekijä
kokin
lisäksi.
Lauhatuuleenkin palkattiin samalla
tavoin järjestötyöntekijä ja kokki.
Työntekijöidemme esimiehenä toimi
Sari Järä, joka oli yhdistyksessä
töissä aika monen vuoden ajan.
Vuoden 2002 elokuussa minut
palkattiin
palkkatuella
vuodeksi
hoitamaan periaatteessa samoja
hommia
kuin
olin
tehnyt
harjoittelujaksoni aikana. Olin tätä
ennen asunut vanhempieni luona,
mutta työrupeamani ajan pidin
pystyssä entisen naapurin tytön
kotia Kaivokselassa paikassa, joka
sijaitsi lähellä mummilaani, koska
tämä
oli
muuttanut
vuodeksi
Brysseliin.

Myöhätuulen tilat olisivat olleet
muutenkin jonkin verran pienet,
mutta Turvasen kaksi työntekijää
asustivat huoneessa, josta tuli
myöhemmin Myöhätuulen toimisto.
Myöhätuulen asiakastoimintahuone
toimi
siihen
aikaan
myös
Myöhätuulen toimistona. Turvasen
paikallaolo
kuitenkin
merkitsi
merkittävää synergian siltaa, sillä
kumpikin osapuoli tuki toisiaan
tehtävissään.
Joitakin
vuosia
myöhemmin
Turvanen
muutti
Varistoon,
ja
jokunen
vuosi
myöhemmin heidät kilpailutettiin
ulos alalta, jolloin toinen toimija otti
toiminnan
hoitaakseen.
Harjoittelujaksoni päättyi, ja päättyi
sitten myös koulutukseni. Jäin
vetelehtimään usean kuukauden
ajaksi Myöhätuuleen.

Lopulta
koitti
palkkatyöni
päättyminen. Vantaan kaupunki
myös ystävällisesti tarjosi minulle
55-neliöistä
vuokrakaksiota
Pähkinärinteessä. Otin tarjouksen
vastaan.
Jäin
vetelehtimään
yhdistykseen.
Olin
"hullujenhuoneessa"
kokenut
potilaiden olevan keskimäärin varsin
suvaitsevaista väkeä. Sama näytti
koskevan mielenterveyskuntoutujia
Hyvissä tuulissa ja muissakin alan
yhdistyksissä. Lauhatuuli sijaitsi
siihen aikaan Hiekkaharjussa. Sen
tilat olivat paljon suuremmat kuin
Myöhätuulen, mutta silti ne alkoivat
vuosien myötä tuntua liian pieniltä.
Ja kun yhdessä vaiheessa yksi
paikan moninaisista huoneista kärsi
vielä vesivahingon, niin tilat kävivät
joksikin aikaa entistä ahtaammiksi.

Siihen aikaan kaikki oli pientä ja
yksinkertaista. Varsin suuren osan
hommista yhdistyksessä hoitivat
palkattomat
vapaaehtoiset.
Myöhätuulessa
päällepäsmärin
virkaa hoiti vanha matriarkka Terttu
Frimodig, joka oli virkaiässäkin
todella vanha yhdistysaktiivi. Terttu
yritti pontevasti saada kävijöitä
aktivoitua hommiin. Minulle hän
sanoi ystävällisesti: "Sinä sentään
yrität!"
Terttu
vähensi
aktiivisuuttaan yhdistyksessä siinä
vaiheessa, kun hän joutui hoitamaan
miestään Tomia. Myöhemmin hän
lopetti kokonaan yhdistyksessä
käymisen.
Kerran
ollessani
Myyrmäessä
ulkoiluttamassa
koiraani Elmeri Kärnää törmäsin
Terttuun.
Hän
oli
menossa
katsomaan miestään hoitokotiin ja
pyysi meitä mukaansa. Vanhukset
tykkäsivät Elmeristä. Tomilla oli siinä
vaiheessa ahdas putkinäkö, joten
Terttu
kertoi
hänelle,
missä
suunnassa Elmeri oli. Joku vuosi
myöhemmin Terttu kuolikin. Olen
saanut Hyvissä tuulissa ollessani
lukuisia ystäviä ja tuttuja. Hihastani
on myös saanut kuka tahansa
nykäistä kysyäkseni minulta apua
tai neuvoa johonkin tietotekniseen
asiaan. Olen taittanut wanhoina
kunnon aikoina yhdistyksen lehteä.
Olen ollut välillä myös yhdistyksen
hallituksessa. Olen tehnyt myös
pääkaupunkiseudun
mielenterveysyhdistysten yhteistä
Avomielin-lehteä, ensin taittajana ja
myöhemmin
pelkästään
toimittajana. Lopetin sen jossain
vaiheessa.

Mitä tulee mikrotukemiseen, niin
kävin
jossain
vaiheessa
vielä
toisessa
yksityisen
tahon
järjestämässä
ICT-alan
koulutuksessa.
Se
oli
varsin
hyväntasoinen ja opinkin jotakin.

Työvoimatoimistossa oltiin lopulta
kuitenkin sitä mieltä, että minut
tulee
päästää
työkyvyttömyyseläkkeelle.
Menin
erääseen
lafkaan
arvioitavaksi.
Erikoissairaanhoitaja
kävi
jopa
kerran katsomassa, miten minä
asun. Hän merkitsi muistiin sen, että
en
koskaan
avannut
verhoja
ikkunoiden edestä. Psykiatriltani
sain myös yhden pisteen siitä
hyvästä, että olin kertonut hänelle
alkaneeni kehittää kansainvälistä
apukieltä.
Mutta
uudesta
koulutuksestani huolimatta minut
kirjoitettiin
sitten
työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna
2007. Ennen tätä olin juuri
lopettanut
terapiani.
Samana
vuonna
olivat
molemmat
vanhempani kuolleet, minkä vuoksi
vietin vuoden ikään kuin sumussa.
Vanhempiemme kuolema hitsasi
minut ja kaksi veljeäni entistä
tiiviimmäksi "veljeskoplaksi".

Vuonna 2008 ostin itselleni alle 40neliöisen kaksion perintörahoillani.
Huomattavasti
pienempään
asuntoon
muuttaminen
vaati
valtavien
tavaramäärien
hävittämistä. Olen vetänyt Hyvissä
tuulissa erilaisia ryhmiä. Olen
opettanut
Myöhätuulessa
esperantoa,
latinaa,
italiaa
ja
espanjaa. Olen vetänyt siellä myös
englannin keskusteluryhmää. Olen
varsin usein pitänyt levyraatia. Olen
käytännössä toiminut vuosien ajan
lammenympäryslenkkien vetäjänä,
vaikka tätä vastuuta olen myös
onnistuneesti
vierittänyt
opiskelijaharjoittelijoiden
niskaan,
mikä on itse asiassa ihan hyvä
näiden kannalta. Hyvien tuulien
tärkeimmät rahoittajat olivat olleet
Raha-automaattiyhdistys RAY ja
Vantaan
kaupunki.
Rahoittajien
vaatimukset
toiminnan
ja
rahankäytön
raportoinnin
tarkkuudesta
kävivät
yhä
pikkutarkemmiksi. Tämä oli osasyy
sille, että yhdistykseen palkattiin sen
ensimmäinen "pysyvä", muodollisesti
pätevä toiminnanohjaaja. Myöskin
opiskelijaharjoittelijoiden ohjaus ja
tarkastaminen vaati muodollisesti
pätevää henkilökuntaa. "Pysyvä"
tarkoittaa tässä yhteydessä sitä,
että
rahoitus
työntekijän
palkkamiseksi
on
periaatteessa
pysyvä, vaikka rahoitus joudutaankin
hakemaan joka vuosi uudestaan.
Myöhemmin saimme rahoituksen
vielä toisenkin toiminnanohjaajan
palkkaamiseen. Ja jokunen vuosi
myöhemmin saatiin vielä rahoitus
kahden pysyvän järjestötyöntekijän
palkkaamiseen.

2010-luvulta alkaen Hyvien tuulien
toiminta
on
ollut
melko
ammattimaista entiseen verrattuna.
Vaikka
vapaaehtoistyöntekijöitä
tarvitaan edelleen paljon, niin heidän
ei tarvitse tehdä enää leijonanosaa
kaikesta. Minulta on ennen pitkää
otettu varsin suuri osa vastuusta
pois yhdistyksen ICT-hommista.
Kävijöitä autan edelleen paljon.
Lauhatuuli muutti lopulta varsin
laajoihin,
avariin
tiloihin
Simonkylään. RAY on nykyään
Sosiaalija
terveysjärjestöjen
avustuskeskus STEA. En ole viime
vuosina
enää
jaksanut
hakea
hallituksen jäseneksi. Taidan olla
Hyvien tuulien virkaiässä vanhin
olemassaoleva
aktiivi.
Koronapandemia-aikana yhdistyksen
verkkoläsnäolo
on
laajentunut
tavattomasti. Discord-palvelusta on
minulle tullut tänä aikana todella
tärkeä. Olen muuten tavannut viime
aikoina käyttää Hyvistä tuulista
sosiaalisessa mediassa diminutiivista
nimitystä
yhdistykseni.
Olen
päättänyt erota useiden sellaisten
yhdistysten jäsenyydestä, joiden
toiminnassa en ole tosiasiallisesti
mukana. Vain Hyviin tuuliin jään.
Jatkan Myöhiksessä levyraadin ja
englannin
keskusteluryhmän
pitämistä ja viime syksynä virallisen
nimityksen saaneena lenkittäjänä.
Kerran kahdessa viikossa myös
yhdistykseni
Discord-palvelussa
olevassa
"huoneessa"
verkkolevyraadin pitäjänä. Se on ihan
uusi homma minulle.

Siitä ihan itse kehittää aikomastani Vaikka olen viimeisten 15 vuoden
kansainvälisestä
apukielestä
ei aikana tutustunut varsin runsaasti
lopulta tullut mitään. En ole alan kielitarjontaan.
myöskään
löytänyt
jo
olemmassaolevista kansainvälisiksi
apukieliksi
kehitetyistä
kielistä
sellaista, josta todella pitäisin..

Tämän haluaisin kertoa
ystävästäni Tompasta:
Olen tuntenut hänet yli kymmenen vuotta ja pakko sanoa, että hän on tosi
rauhallinen ja ymmärtäväinen ihminen. Olen hänelle ikuisesti kiitollinen siitä,
että hän on mahdollistanut minunkinlaisen tekniikan ihmelapsen
tietokoneen ja älykännykän käytön.
Tompan ansiosta, minusta tuli ahkera älykännykän käyttäjä. Kännykkä on
elintärkeä minulle päivittäisessä elämässä. Tomppa asensi whatsappsovelluksen puhelimeeni, mikä on osoittautunut minulle korona-aikana
tärkeimpänä yhteydenpitovälineenä ystäviini. Sen avulla olen voinut
lähettää kuvia kotini sisutuksista joulun ja juhlien aikaan. Kännykän kamera
on tosi hyvä ja helppokäyttöinen. Sillä voi ottaa tosi hyviä ja tarkkoja kuvia
jopa tosi vanhoista kuvista ja luonnosta. Whatsapp on mahdollistanut sen,
että voin pitää yhteyttä ystäviini silloin kun haluan. Olen ollut
eristäytyneenä kotiin jo kohta kahden vuoden ajan koronan vuoksi, mutta
whatsapp mahdollistaa minulle sen, että ystävyyssuhteeni säilyvät hyvinä ja
ajankohtaisina. Whatsappin välityksellä voi lähettää myös kaikenlaisia itse
videoimia videoita ja netissä julkaistuja videoita.
Tomppa mahdollisti myös sen, että minulla on sähköpostiosoite. Hän on
jaksanut neuvoa minua pöytätietokoneasioissakin, mistä olen tosi kiitollinen.
Olenkin ihmetellyt Tompan ehtymätöntä historian, politiikan ja uskonnon
tietovarastoa. Olen myös ihmetellyt hänen laajaa kielitaitoaan. Miten on
mahdollista, että hän ei sekoita romaanisia kieliä toisiinsa!
Hyvää Uutta Vuotta 2022, Tomppa!

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!

TOIMINNNANOHJAAJAN TURINOITA
Tässä on vinkkejä, millä voit vahvistaa
omaa mielenterveyttäsi:

Vuosi vaihtui Hyvissä Tuulissa taas
sulun
merkeissä
emmekä
voineetkaan pitää ovia auki. Mutta
emmeköhän voi pian taas tavata.
Kohtaamispaikoillamme on ollut
syksylläkin turvallista tavata kunhan
pidämme
kasvomaskeja
ja
huolehdimme hyvästä hygieniasta.
Nyt on kuitenkin hyvä hetki tarttua
puhelimeen ja soittaa kaukaiselle
ystävälle tai sukulaiselle – voit
ilahduttaa näin merkittävästi toista.
Voit soittaa tai tekstata myös Hyvien
Tuulten työntekijälle. Hyvien Tuulten
työntekijät
ovat
teitä
varten
järjestämässä toimintaa niin etänä
kuin livenä tai kuuntelevana korvana.
Sinun ei tarvitse jäädä yksin.
Viime
vuoden
lopulla
monet
työntekijämme ja muutamat kävijät
osallistuivat
Mielenterveyden
ensiapu 1 -kurssille, minkä piti
Vantaan
Mielenterveysseuran
pitkäaikainen kouluttaja Hannele
Tuominen. Kurssi oli erittäin hyvä ja
sisälsi tärkeää asiaa meille kaikille.
Kurssilla käsiteltiin mm. omasta
mielenterveydestä
huolehtimista,
tunneja
vuorovaikutustaitoja,
elämän kriisejä ja arjen taitoja.
Tämän kurssin antia voisimme hyvin
jakaa useammallekin kävijälle vaikka
pienryhmässä keskustellen.
Kurssi muistutti siitä, että me kaikki
voimme vahvistaa omaa positiivista
mielenterveyttä
psyykkistä
hyvinvointia.

- Pidä kiinni arjen rytmistä
- Lepää ja nuku riittävästi
- Syö monipuolisesti
- Liiku riittävästi omien mieltymysten mukaan
- Kokeile jotakin rentoutumismuotoa
- Lähde mukaan harrastuksiin
- Liiku luonnossa
- Pidä yhteyttä ystäviin ja läheisiin
- Kerro omista kuulumisistasi ja kysele,
miten muut voivat
- Kuuntele ja kuule, usein jo läsnäolo auttaa
- Tarjoa apua ja auta pyydettäessä
- Älä epäröi pyytää itse apua
- Pidä toivoa yllä
- Ole itsellesi armollinen

Nappaa vinkeistä itsellesi oma
muistilista vaikka jääkaapin oveen –
eikä unohdeta niitä kuten uuden
vuoden lupauksilla on tapana
käydä. (Lähde: Mielenterveys
elämäntaitona, Mielenterveyden
ensiapu 1, Mieli ry 2021)
Omasta fyysisestä terveydestä
huolehtiminen on tärkeää myös
mielenterveyden kannalta. Hyvien
Tuulten
viikko-ohjelmassa
on
mukana monenlaista liikuntaa,
mistä voi valita omansa. Mukaan on
tullut myös kehonhuolto, mikä on
rauhallista jumppaa Lauhatuulen
naapurin Leinikin salissa. Myöskin
rentoutustuokioita otetaan mukaan
ohjelmaan.
Muistathan tehdä tänä vuonna
itsellesi mieluisia asioita, jollekin se
voi olla lukeminen toiselle askartelu
tai
musiikin
kuuntelu.
Yhdistyksemme kerhoihin voit tulla
tekemään
yhdessä.
Vapaaehtoistoiminta
on
ollut
itselleni
aina
mieluista,
sitä
suosittelen
muillekin
–
vapaaehtoisena toimiminen lisää
muuten tutkitusti hyvinvointia.
Pidäthän itsestäsi huolta tänäkin
vuonna – ole itsesi paras ystävä.

PULMAPÄHKINÄT JA RISTIKOT:

HISTORIAN SIIPIEN HAVINAA
Olin jo hyvän aikaa ajatellut uuden
kissan hankkimista, mutta jotenkin
se tuntui pahalle, kun Donin
poismenosta oli vasta puolitoista
vuotta.
Aloin
kuitenkin
miettiä
asiaa
tarkemmin. Oli vuosi 2012. Doni oli
nukutettu
ikiuneen
edellisenä
vuonna 19 vuoden ja 9 kuukauden
ikäisenä. Se oli kova paikka. Itkin
pitkät itkut ja olin allapäin, varsinkin
kotona oleminen oli raskasta, kun
ihanaa Donia ei enää ollut.
Etsin netistä ilmoituksia, koska
siihen aikaan lemmikkien myyntiilmoitukset olivat siirtyneet Nettiin.
Sivusto oli ”tori.fi” ja siellä kisuja oli
vaikka mitä ja vaikka minkälaisia.
Selailin sivustoa töissä ja kotona
monet monituiset kerrat. Etsin
nimenomaan
pitkäkarvaista
eli
persialaista, koska Doni oli ollut
persialainen. Löysinkin sopivan.
Soitin numeroon ja sovittiin, että
nainen
tulee
kissan
kanssa
käymään. Hän tuli ja kisu oli oikein
mukava, syliini en kuitenkaan kisua
saanut. Kerroin, että mulla oli ollut
persialainen 19 v 9 kk, ja Se pääsi
hihnassa ulos, ja että Doni piti
nukuttaa,
kun
sairastui
verisairauteen.

Etsin netistä ilmoituksia, koska
siihen aikaan lemmikkien myyntiilmoitukset
olivat
siirtyneet
Nettiin. Sivusto oli ”tori.fi” ja siellä
kisuja oli vaikka mitä ja vaikka
minkälaisia

Selailin sivustoa töissä ja kotona
monet monituiset kerrat. Etsin
nimenomaan
pitkäkarvaista
eli
persialaista, koska Doni oli ollut
persialainen. Löysinkin sopivan.
Soitin numeroon ja sovittiin, että
nainen
tulee
kissan
kanssa
käymään. Hän tuli ja kisu oli oikein
mukava, syliini en kuitenkaan kisua
saanut. Kerroin, että mulla oli ollut
persialainen 19 v 9 kk, ja Se pääsi
hihnassa ulos, ja että Doni piti
nukuttaa,
kun
sairastui
verisairauteen.
Mua kyllä arvelutti, kun kissa oli
tuotu Virosta, nainen alkoi tutkia
kissan hampaita ja sanoi, että hänen
pitää käyttää kissa vielä lääkärissä
ja katsotaan sitten. Nainen lähti ja
olin pettynyt. Lähinnä naisen
käytökseen ja siihen, että kissa oli
tuotu Virosta ja löydetty jostain
tienposkesta. Parin päivän kuluttua
nainen soittikin, ettei hän tuo
kissaa. Kiitin tiedosta Ja jollakin
tapaa huokaisin helpotuksesta.
Etsintä
siis
jatkui.
Luovuin
persialaisen etsinnästä. Muutama
päivän
päästä
löysin
uuden
mielenkiintoisen ilmoituksen. Oli
ollut 7 puolipitkäkarvaisen pennun
pentue, ragdolleja, joista oli vielä
kaksi pentua ilman kotia. Oli
sininaamio
ja
ruskeanaamio.
Innostuin ja etsin netistä, mitä
ragdolleista
eli
”räsynukeista”
sanotaan.

Innostuin lisää ja aloin jo
suunnitella kaikenlaista. Seuraavana
päivänä soitin illalla ilmoitettuun
numeroon.
Kissojen
koti
oli
Lahdessa, mutta ne tuodaan
Helsinkiin esiteltäväksi, sovittiin, että
tyttö soittaa mulle, kun on soittanut
ensin kasvattajalle. Sanoin, että
mulle sopii mikä ilta vain. Tyttö soitti
seuraavana päivänä, että pennut
ovat
perjantai-iltana
hänen
luomaan. Sain osoitteen, joka oli
lähellä mua ja sovittiin, että menen
klo 19 aikoihin.
Olin töissä suhteellisen rauhallinen,
mutta kyllä kissat mielessäni
hyppivät moneen kertaan päivän
aikana. Illalla olin valmis lähtemään
”seikkailuun”.
Olin tutkinut kartasta osoitteen ja oli
sovittu, että soitan tytölle, kun olen
ovella. Vaikka osoite oli tiedossa, ei
ulko-ovi heti löytynyt. H-hetki
lähestyi, millaisia karvapalloja siellä
olisikaan. Istuttiin olohuoneessa ja
tyttö toi esille kaksi ihanaa
KARVAPALLOA; Sininaamion (Minni)
ja
ruskeanaamion
(Luumu).
Sininaamio oli vähän vilkkaampi ja
ruskeanaamio pidättyväisempi. Pidin
sininaamiota sylissäni ja se kehräsi
ja turkki oli kuin silkkiä. Sanoinkin
siitä. Meillä oli oikein rattoisaa,
juttelimme kissoista ja tytön kivasta
asunnosta. Hänellä oli seinässä pieni
ihana takka. Tyttö sanoi pennun
hinnan ja että olisi tavattoman kivaa,
että jos päädyn näihin kissoihin,
ottaisin molemmat, mutta että
toinenkin toki käy. Sanoin miettiväni
asiaa.

Kysyin, että jos otan molemmat,
niin saanko alennusta. Tyttö lupasi
kysyä
asiaa.
Lisäsin,
ettei
molempien
ottaminenkaan
mahdotonta
ole.
Sovittiin
seuraavasta
tapaamisesta
keskiviikkona, koska kisut menevät
kotiin Lahteen ja ne tuodaan
uudestaan tänne. Ymmärsin toki.
Siinä sitä oli miettimistä. Olisihan
niistä seuraa toisilleen. Kun olen
töissä. Tuumin, että menisihän siinä
kahdesta hinta, mutta kerran se vain
kirpaisee. Päätin lopulta ottaa
molemmat, mieleni oli hyvä, kun
ratkaisu oli tehty.
Menin keskiviikkona tytön (Jennin)
luo ja kerroin päätöksestäni. Jenni
oli mielissään, että molemmat
päätyvät samaan kotiin. Jenni kertoi,
että saan alennusta, jos otan
molemmat. Kuulin hinnan. Paikalla
oli myös Jennin äiti. Juttelimme ja
joimme kahvit. Kerroin Donista ja
että meillä oli mennyt oikein hyvin.
Kesällä Doni sai olla pitkiä aikoja
maalla, kuten nämäkin kissat saavat
olla. Se tieto lämmitti molempien
mieltä. Hyvästeltiin ja lähdin
kävelemään onnellisena kotiin.
Maksoin pentujen hinnan ennen
kuin menin hakemaan niitä. KISUT
olivat omassa laatikossaan, mutta
tuoja (sukulainen) siirsi ne Tuomaani
”yksiöön”. Kisut ehkä miettivät, mitä
tämä tarkoittaa ja mitä nyt
tapahtuu?

Juotiin
kahvit,
sain
kisuista
tarvittavat paperit allekirjoituksineen
ja
nivaskan
hoito-ohjeita.
Sukulaisnainen
toivotti
onnea
matkaan ja jos tulee kysyttävää, niin
Jennin kautta saan viestin perille. En
tietenkään kysellyt, miksi myyjä ei
itse tullut paikalle. Sain tietää, että
hän oli vakuutusyhtiössä töissä. Sain
kyydin kotiin
Niin alkoi minun ja kisujen yhteinen
taival. Pidin töistä kaksi päivää
sairaslomaa, jotta sain olla kisujen
kanssa ja saimme rauhassa tutustua
toisiimme heidän uudessa kodissaan.
Tämä sopii mielestäni hyvin tähän
ajankohtaan, kun vuosi vaihtuu
keskiyöllä.
Lehden
ilmestyessä
ollaan jo hyvän matkaa uuden
vuoden puolella.

Tärkeää tietoa jatkuvuudesta!
Olisimme hyvin iloisia jos te jäsenet voisitte ilmoittaa meille
puhelinnumeronne ja/tai sähköposti osoitteenne jotta voisimme
tiedottaa teille asioista jompaa kumpaa tapaa käyttäen, joko
tekstiviestillä tai sähköpostilla.
Näin saisimme mahdollisimman monelle jäsenelle ilmoitettua
ajankohtaisista asioista (esim. paikkojen avaamisesta tai sulkemisesta).
Ilmoitukset sähköpostiini kirsi.snare@gmail.com,
koska hoidan jäsenrekisteriä tällä hetkellä, tai vaihtoehtoisesti:
Johannekselle toimistoon 09-873 4386
Eilalle toimistoon numeroon 09-8532328
tai sähköpostitse: vantaanmielenterveys@hyvattuulet.fi

Koronamääräysten mukaisesti
YHDISTYS ON SULJETTU TAMMIKUUN LOPPUUN
Tämän takia olisi tärkeää että ilmoittaisit puhelinnumerosi,
jotta voimme kysellä kuulumisia. Lauri ja Mirva soittelisivat mielellään
Sinulle. Lisäksi, Mirva, Lauri, Eila ja Johannes päivystävät puhelimessa
klo 9-14, ota siis rohkeasti yhteyttä jos haluat jutella kuulumisistasi.
Yhdistyksessä on myös päivystys paikan päällä, jos haluat tulla
käymään ja juttelemaan joko Lauhatuuleen tai Myöhätuuleen.

Päivystysajat ovat:
Lauhatuuli
Myöhätuuli

to klo 11-14
ke klo 11-14

Varaa käyntiaika edellisen päivänä klo 15 mennessä, max 1 tunti / kävijä

Discordissa ja Teamsissa on useita ryhmiä, katso nettisivuilta.

• 15 kpl vihreitä oliiveja
• 15 kpl mustia oliiveja
• 2 dl vehnäjauhoja
• 4 dl Myllärin Tumma
Sämpyläjauho -paahdetut siemenet
• 2 tl leivinjauhetta
• 1 dl juustoraastetta
• 100 g voita
• 2 rkl yrttejä silputtuna
• 2 dl maitoa
• puolikas kananmuna
Voiteluun: puolikas kananmuna
Kuumenna uuni 250 asteeseen. Silppua oliivit. Sekoita jauhot,
leivinjauhe, juustoraaste ja kuutioitu rasva monitoimikoneessa
tasaiseksi seokseksi.
Lisää yrtit, maito, puolikas kananmuna, oliivit ja sekoita nopeasti
tasaiseksi taikinaksi. Pyörittele sämpylöitä leivinpaperin päälle
pellille ja paista uunin keskitasossa noin 12 minuuttia.

Ihania herkutteluhetkiä sinulle,
toivoen Tytti

4.2. Runebergin päivä ja saamelaisten kansallispäivä
12.2. Puolen kuun puuro klo 9.30-12
14.2. Ystävänpäivä klo12
28.2. Kalevalan päivä
1.3. Laskiaistiistai
8.3. Naistenpäivä
11.3. Puolen kuun puuro klo 9.30-12

Helmikuu
3.2. torstaina Eilan koruryhmä
11.2. perjantaina Ystävänpäivän korttiaskarteluja
14.2. maanantaina Ystävänpäiväleivonnaiset
15.2. tiistaina Lauri laulattaa
23.2. keskiviikkona retki Espoon WEEGEE:hen.
Maaliskuu
9.3. keskiviikkona Heureka
14.3. maanantaina Eilan koruryhmä
22.3. tiistaina Lauri laulattaa
29.3. tiistaina Tytin leivonnaiset
30.3. keskiviikkona Taiteen sulattamo

