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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 Heidi Kiviranta
p.050-437 2323
Toiminnanohjaaja Anne Niemi
p.050-337 6490
Puheenjohtaja Merja Saksanen
p.044-507 0875

Järjestöapulainen
p. 09-853 2328
Järjestötyöntekijä Ville Heinikari
p. 050-567 3415
Toiminnanohjaaja Pirjo Nikula
p.050-377 6494
Puheenjohtaja Merja Saksanen
p.044-507 0875
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Onko jäsenmaksusi maksettu ?

Jäsenyyden maksamalla tuet yhdistyksen toiminnan jatkuvuutta ja
mahdollisuuksia järjestää edelleen monipuolista toimintaa. Yhdistyksen
toiminnassa kaikki tähtää jäsenten hyvinvoinnin ja elämänhallinnan
vahvistumiseen.
Jäsenmaksu vuonna 2020 on 15,00 euroa. Jäsenenä saat myös MTKL:n
Revanssi-lehden 4 kertaa vuodessa sekä MTKL:n Tunne ja Mieli -lehden puoleen
hintaan 6 kertaa vuodessa.
Jäsenmaksun voit maksaa tilille: Nooa Säästöpankki FI97 4405 0010 5074 19
Saaja: Hyvät Tuulet ry
HUOM! Merkitsethän viestikenttään "jäsenmaksu", sekä mahdollisesti
muuttuneet osoitetiedot.
Mikäli olet ollut yhdistyksemme jäsen, niin huolehdithan, että tämän vuoden
2020 jäsenmaksusi on maksettu, jotta yllämainitut edut pysyvät voimassa. Jos
olet epävarma maksustasi, niin otathan yhteyttä asian tarkistamiseksi
toiminnanohjaaja Anne Niemi p. 050 377 6494 tai anne.niemi@hyvattuulet.fi.
KIITOS !
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Varapuheenjohtajan terveiset
erilaisilta kesälaitumilta…
Kesä alkaa olla lopuillaan ja syksy edessä.
Erilaisen kesän jälkeen yhdistyksemme on
palannut normaaliin viikko- ja
työjärjestykseen. Ryhmät ja retket ovat
aloittaneet toimintaansa, mutta mikään ei
kuitenkaan ole kuin ennen. Koronavirus on
edelleen meidän keskuudessamme tuolla
jossain, emme tiedä missä. Siksi olemme
joutuneet ja joudumme käyttämään
yhdistyksen tiloissa kasvosuojuksia,
käsidesiä ja pitämään turvavälejä ja käsiä
on pitänyt pestä mahdollisimman usein.
Tätä meidän elämämme nyt vain on,
kunnes toisin todistetaan. Käsihygienia on
aina paikallaan, mutta näinä virusaikoina
varsinkin.
Kesä meni erilaisten rajoitusten, joskin
lieventyvien, vuoksi erilailla mitä
aikaisemmin; heinäkuussa työntekijät
pitivät lomansa, mutta toimipaikat eivät
kuitenkaan olleet suljettuina, vaan tiistaisin
pidettiin peli- ja retkipäivä, ja kesäkuun
tapaan keskiviikkoisin olivat piknikit
ulkona puistossa ja torstaisin harjoiteltiin
olemaan Lauhatuulen tiloissa
kasvomaskein, käsidesein ja turvavälein.
Tästä johtuen Lauhatuulen kävijät pääsivät
tapaamaan toisiaan kolmesti viikossa 2-3
tuntia päivässä kahvin, pullan ja Ailin
tekemien sämpylöiden (piknikpäivät) ja
pihvien eli ”hampurilaisten” muodossa.
Saimme sentään pientä vatsantäytettä
pienellä omavastuulla ja olimme onnellisia
siitä.

Kiitos kaikille tapaamisissa käyneille, olitte
tosi kivoja. Kukaan ei purnannut mistään,
ja kaikki olivat tyytyväisiä, että saivat
pitkästä aikaa tavata toisia ja juoda kahvia.
Lämmin kiitos myös Ailille maukkaista
hampurilaisista ja kanelipullista.
Myöhätuulessa vietettiin myös piknikkejä
ja kuun loppupuolella alkoi yhteisen
pöydän ruokajakelu, johon oli
ilmoittauduttava etukäteen puhelimitse.
Ruokapussit annettiin ns. ”ovenraosta”.
Nyt olemme palanneet Lauhatuulessa
vanhaan tuttuun keittiömeininkiin – meillä
on kaksi henkilöä pitämässä huolen, ettei
tarvitse lähteä kotiin tyhjällä vatsalla. Me
yhdistyksessä haluamme ja mottomme on,
että ruokailijat saavat mahdollisimman
terveellistä ruokaa ja siitä syystä ehdoton
vakavasti, että kummassakin
toimipisteessä aloitetaan kokojyväriisin
käyttö valkoisen riisin sijasta ja muutenkin
siirrytään käyttämään kokojyvävalmisteita.
Ja kuin pisteenä i:n päälle kalaruokaa
kerran viikossa, vaikka se maksaakin.
Suositus on kaksi kertaa, mutta se on ehkä
meidän budjetillamme tässä vaiheessa
liikaa. Toivon, että ehdotusta noudatetaan.
Näiden sanojen myötä toivotan
kaikille jäsenille hyvää alkanutta syksyä.
Pitäkää itsenne terveinä, pitäkää
käsihygieniasta huolta ja jos oireita tulee,
jääkää kotiin.
Syysterveisin
Marja-Leena
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*** KUTSU SYYSKOKOUKSEEN ***
Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry:n
sääntömääräinen syyskokous järjestetään
ti 22.9.2020 klo 13.00
Lauhatuulessa Leinikkitie 22 C, 01350 Vantaa
Kokous on tarkoitettu kaikille Hyvät Tuulet ry:n jäsenille.
Kaikki vähintään 6kk jäsenenä olleet voivat myös asettua
ehdolle vaaleihin.
Kokouksessa käsitellään:
- esitellään hyväksyttäviksi vuoden 2021
toimintasuunnitelma ja talousarvio.
- päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
- valitaan hallitukseen uusia jäseniä ja varajäseniä.
Ilmoitustaululla on erilliset ehdokaslistat, joissa voi ilmoittautua
ehdokkaaksi. EHDOKKAAN KOKO NIMI LISTAAN, KIITOS!
Esityslista tulee nettiin ja ilmoitustauluille 2 viikkoa ennen
kokousta.
Tervetuloa jäsenet vaikuttamaan yhdistyksemme tulevaisuuteen. On
rikkaus, että toiminnassamme näkyy mahdollisimman erilaisten
ihmisten kädenjälki. Hallituksella on suuri merkitys, toimiva ja
yhteistyökykyinen hallitus on kaikkien etu. Hallituksen jäsenillä on
paljon vastuuta toiminnan kehittämisessä, mm. taloudellinen vastuu.
Mieti jo etukäteen, ketkä yhdistyksen jäsenistä (ehkä sinä itse?)
olisivat mielestäsi sopivia henkilöitä hallitukseen ja tule paikalle
antamaan äänesi omalle ehdokkaallesi.
***** Jäsenkahvit *****
Jäsenkahvit tarjotaan kummassakin toimipisteessä jokaisen
kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo13.00 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.
Tervetuloa!
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Ajatuksia niin emännältä kuin
mirreiltäkin…
Hyvää elokuun loppua kaikille ihanille
kamuilleni. Yhdistys on avautunut ja nyt
elämme kasvosuojuksen, käsidesin ja
turvavälien aikaa. Monelle jäsenelle on
kasvosuojuksen käyttäminen vaikeaa,
mutta sen käyttäminen on tärkeää.
Koko ihmiskuntaa rokottava virus,
koronavirus, on ollut keskuudessamme yli
puoli vuotta. Se ehti jo hiipua, mutta ei
kadota, ja nyt se on jälleen voimistunut.
Jokaisella meistä on ollut omia pelkoja
viruksen suhteen, tarttumispelko, että
varmasti pidän riittävästi etäisyyttä muihin.
Näin olen minäkin ajatellut, koska kuulun
riskiryhmään, en ikäni, vaan saamani
elinsiirron vuoksi.
Mutta näillä mennään ja toivotaan parasta.
Kesä oli erilainen, varsinkin heinäkuu. Oli
retkipäivää, piknikkiä ja sisällä olon
opettelua. Enemmän olisi saanut kävijöitä
olla. Vaikka meillä on fb-sivut ja
yhdistyksen omat sivut, niin en saanut
yhteyttä heihin, joilla ei ole nettiyhteyttä
eivätkä omista ”älypuhelinta”. Ilmatkin
olivat suunnitelmiani vastaan, ei päästy
Senaatintorille eikä Kauppatorille. Päästiin
sentään Tikkurilan uudelle torille,
pelasimme uhkapeliä. Pelasimme siitäkin
huolimatta, että torilla oli samaan aikaan
Mustamaija. Menivät meidän ohi eivätkä
edes pysähtyneet kysymään, ettemme
vain pelanneet rahasta.
Sisätiloissa oli maskit kasvoilla ja käsidesit.
Pelasimme eräänlaista ”muistipeliä”Listassa oli sukunimiä allekkain (50 kpl) ja
paperin toisella puolella etunimiä (60 kpl)
ja parit pitäisi löytää. Se oli tosi
mielenkiintoista, vaikka sukunimen tietää,
niin se etunimi on ja pysyy siellä aivojen
viimeisessä sopukassa, kunnes joku toinen
sanoo ääneen. Aivot ovat ihmeellinen elin.

Ailin tekemät lihapiirakat
eli pihvit ja sämpylät
olivat maukkaita, ja hyvät
kahvit kanelipullien kera.
Mikäs sen ihanampaa,
kyllä kelpasi käydä
piknikillä.
Toivottavasti kävijöillä on
samanlaiset muistot kuin
minulla.
Suusuojusten eli maskien käyttöä ei
kukaan vierastanut tai kieltäytynyt
käyttämästä. Jos kieltäytyminen olisi tullut,
niin olisin armotta osoittanut ovea. Mutta
kaikki tekivät kuten oli sovittu ja käsidesin
käyttökin meni yhtä mukavasti, vaikka haju
ei välttämättä ollutkaan ”ruusuinen”,
mutta hävisi nopeasti. Suusuojuksen
käyttö oli aikalailla hakusessa jokaisella,
mutta samassa veneessä oltiin, joten
totuttelu oli yhteistä.
Sisällä kahvin kanssa oli ”vain” ostettuja
pullia ja pipareita, mutta kyllä nekin
hyvälle maistuivat. Oli myös Leenanpäivän Aino-jäätelöä (mm. kauraa
mukana), kannattaa kokeilla, jos ei voi
käyttää maitoa.
Kokemus se oli tämä kolmen päivän
muutaman tunnin mittainen toisten
kanssa tarinoiminen. Jos olisin jalkojen
puolesta ollut kunnossa, olisin päässyt
helpommalla, paljon helpommalla. Mutta
maaliin päästiin. Kun elokuu alkoi,
hommien suunnittelu ja toteutus siirtyivät
työtätekeville raskautetuille. Meillä oli
sinänsä ihan mukavaa yhdessä!
Nyt siirrän kerronnan ihanille mirreilleni
Luumulle ja Minnille. Heilläkin oli
erilainen..jatkuu..
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kesä, kun olivat viime vuonna maalla neljä
kuukautta yhteen menoon.
Siitä onkin monta sataa kissanvuotta, kun
olemme Minni-siskon kanssa
kuulumisistamme kertoneet. Meillä oli
todellakin erilainen kesä. Pääsimme kyllä
maalla käymään aina muutamia päiviä
kerrallaan, mutta olisimme mieluimmin
olleet koko ajan maalla. Mutta, kun tuo
emäntä meni ja ehdotti, että hän pitää
kamuilleen yhdistystä auki henkilökunnan
lomaillessa, niin lomasuunnitelmat
muuttuivat.
Kyllä emäntä aika väsynyt oli kotiin
tullessaan ja lepäsi jalkojaan pitkään.
Emäntä sanoikin, että kyllä se tässä
menisi, jos ei olisi tuota ”puujalkaa”.
Emäntä tarkoitti oikeaa kipeää jalkaansa.
Emäntä jutteli, että niitä ”helkutin”
portaita kun saa ravata monta kertaa
päivässä, niin tässä sitä nyt ollaan, samalla
emäntä makasi sängyllä jalat kattoa kohti.
Minä, siis Minni, makoilin välillä emännän
vatsan/rinnan
päällä ja sain
rapsutuksia ja
meillä oli
molemmilla
hyvä olla.
Luumu-sisko
makoili tuolilla
ja oli onnessa
mukana.
Kotona, siis
täällä Vantaalla,
pääsimme vain
vähän ulos, kun
emäntä ei
voinut viedä
meitä kävelysauvoillaan ja ”puujalallaan”.
Parvekkeella kyllä olimme, mutta ei se ole
sama asia. Emäntä sanoikin, että
toivottavasti ensi kesänä on parempi onni;

toivottavasti jalka on paljon parempi mitä
nyt. Silloin päästään taas kaikki maalle
kamun kanssa touhuilemaan. Emäntä suri
sitäkin, ettei pystynyt hoitamaan
puutarhaa. Kamu
poimi marjat ja ne emäntä kuulemma
keittää myöhemmin.
Ja melkein kaikki tämä sen
koronaviruksen syytä, josta emäntä on
minulle ja Minni-siskolle kovasti puhunut.
Eihän se emännän ”puujalka” ole korona
syytä, mutta kaikki muu on. Olisimme me
emännän mukkaan olleet paljon
enemmän maalla, jos se korona olisi
pysynyt siellä Kiinassa siellä Wuhanissa,
vai mikä sen paikan nimi nyt oli. Mutta
eihän se siellä pysynyt, vaan riensi meidän
kiusaksemme tänne.
Tuollaista ei kissamaailmassa tapahtuisi,
siitä me ollaan Minni-siskon kanssa
varmoja. Meillä piti olla ne kissojen MMkisatkin, mutta nekin piti siirtää ensi
vuoteen, kuten emännän mukkaan
ihmistenkin kisoja, niin talvi-, kuin
kesäkisoja ja kaikkea muutakin jouduttiin
siirtämään. ”Miksi tommosia viruksia saa
tulla ihmisten kiusaksi?”, kysymme me
arvomme tuntevat kissaneidot Luumu ja
Minni.
Toivottavasti seuraavalla kerralla, kun
kerromme Luumu-siskon kanssa omia
juttujamme, on korona selätetty ainakin
meillä Suomilandiassa. Eikös olekin
muuten kiva nimi Suomilahdia – pitkä se
on, mutta noin muuten.
Me nyt tässä lopettelemme ja toivomme
kaikille emännän kamuille oikein hyvää ja
koronavapaata syksyä. Voikaahan hyvin ja
muistakaa olla tarpeeksi kaukana
toisistanne.
Näkemiin ensi kertaan toivottavat
Luumu, Minni ja emäntänsä
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Oi, katso:
Kun tiistaina 4.8. saavuin pitkästä aikaa
Myöhätuulen tiloihin, suutelin yleistilan
lattiaa. Seuraavana päivänä saapuessani
taas paikalle lausuin hartaalla äänellä
"caelestis", joka latinan kielessä tarkoittaa
taivaallista.
Me otimme takaisin sen, mikä on meidän.
Huolimatta naamasuojuspakosta, kyllä
menee nyt mukavasti.
Se on muodon saanut unelma. Se on
määräsatama. Omavarainen koti poissa
kotoa, olohuoneen jatke diplomaateille ja
kaiken maailman ihmisille, ja muukalaisille
ja matkustavaisille. Se on viimeinen, paras
toivomme rauhasta.
Voit halutessasi mielessäsi viitata sanalla
"se" myös Lauhatuuleen.
t: Tomppa
Ceterum censeo Buzzatiem esse
legendam.

Maalausharrastukseni on
kestänyt 10 vuotta. Silloin olen
useasti opiskellut Vantaan aikuisopiston
iltakursseilla taidemaalausta. Maalasin jo
nuorena joitakin töitä siskoni
esimerkkiä seuraten.
Aikuisopisto järjesti ”Silmälasini -ikkuna
designeen” taidekilpailun, jossa sain
jaetun 3. sijan ns. fotogrammilla. Sitten
myös Suomi 100 -vuoden kilpailussa
otsikolla ”yhdessä” menestyin, sain lasten
luontoleiriä esittävällä maalauksella 1.
sijan (lehden kansikuva).
Kahdeksan maalaustani, akryyli -ja
öljyväritekniikoilla maalattuja, on esillä
Myöhätuulessa syyskuun loppuun asti.
Huom ! Myöhätuulessa voi maksutta
järjestää taidenäyttelyjä .
Jari Mettälä
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Kesän tapahtumia vuonna
2020
Keskiviikkoisin on ollut picknik-päiviä. Mukana on
ollut useita osallistujia. Niiden aikana on ollut
kahvi-/mehutarjoilua ja myös jotain syötävää. Aili
on toiminut grillimestarittarena.
Olemme kokoontuneet Lauhatuulen takana
ruohikolla. Etäisyydet ja käsi-desit huomioiden.
Veimme sinne riittävästi tuoleja, joita saimme
lainaan Järjestöringin tilasta. Alakerrasta.
Jokainen sai vuorollaan kertoa omat kuulumiset
toisilleen.
Pari kertaa pelasimme myös mölkkyä nurmikolla.
Palikat eivät tosin pysyneet hyvin pystyssä.
Eka kerralla oli myös mahdollisuus kokeilla
frisbee-golfia lähietäisyydeltä. Pari rohkeaa
uskaltautui kokeilemaan sitä. Noin kuuden (6 m)
metrin etäisyydeltä.
Mini-golf tapahtuma on myös toiminut koko
kesän Jorman ja Kalevin vetämänä Koivukylän
radalla torstaisin klo 13.00. Oma vastuu 2 Euroa.
Osallistujia on ollut parhaimmillaan 6 – 7
henkilöä. Niin naisia kuin miehiä.
Kesäkuussa Koronan takia oli Tikkurilan
Urheilutalon keila-halli suljettuina. Sinä aikana
siellä kunnostettiin ratoja. Heinäkuussa se oli jo
avoinna. Heinäkuussa biljardi-sali oli kiinni. Nyt
elokuussa se on taas auki.
Nyt kesäaikana on ollut siis mahdollista ns.
”omaan piikkiin pelata”. Aika vähän on ollut
pelaajia kummassakin. Itsekin lauhatuulisena
kävin vain muutaman kerran yksin biljardia
pelaamassa.
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Elokuussa Lauhatuulen toimintoja oli kolmena
päivänä. Ti, Ke ja To. Kävimme ainakin kerran
Tikkurilan uudella torilla.
Kävin Helsingissä muutamissa paikoissa
pelaamassa mini-golfia. Munkkivuoren,
Taivallahden ja Kaivopuiston radoilla. Kerran
myös Pähkinärinteen Lions-Clubin radalla Jarin
kanssa.
Kesällä kävin kotiseudullani. Siellä vietettiin
kummityttöni 30-v. synttäreitä. Sää oli mitä
mainioin ulkotapahtumaan. Ja näki paljon tuttuja.
Nyt, yhtenä keskiviikkona kävin Timon kanssa
kokeilemassa Lauhatuulen takaheinikolla Bocciapallojen heittoa. Molemmilla oli kuusi (6)
heittopalloa. Kohdepallona oli tennispallo, joka
heitettiin noin kuuden (6 m) metrin etäisyydelle.
Heitimme vuoronperään heittopallon kohti
kohdetta, tennispalloa.
Kun sai yhden omista palloistaan lähimmäksi
tennispalloa (kohdepallo), niin sai siitä yhden
pisteen. Kun sai kokoon kuusi (6) pistettä, sai siitä
yhden varsinaisen pelipisteen. Sitten siirsimme
kohdepallon (tennispallon) n. 1,5 m kauemmaksi.
Ja peli jatkui …
Boccia-pallot ovat muovia ja ne on täytetty
vedellä melko täyteen. Bocciaa voisi kutsua
Petankin pikkuveljeksi. Palloja myydään
kahdeksan (8 kpl) kappaleen sarjana. Siinä on 2
keltaista, 2 vihreää, 2 sinistä ja 2 punaista palloa,
sekä pieni valkoinen kohdepallo (”snadi”).
”Snadin” korvasimme keltaisella tennispallolla
koska ruohikko oli aika pitkä. Eikä pieni valkoinen
olisi ollut helposti havaittavissa.

Terkuin Kalevi
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JUHLAT MYÖHÄTUULESSA 2019
Ilokseni voin todeta että viime vuottakin väritti
mukavasti Myöhätuulessa pidetyt juhlat. Ennen
kevään tuloa vietimme venäläistä juhlaa, jonka
juhlan seremoniamestareina oli kokkimme, Svetlana ja allekirjoittanut. Söimme herkullisia venäläisiä herkkuja ja kuuntelimme ja katsoimme
yotube-esityksien välityksellä venäläistä musiikkia, tansseja ja maalaustaidetta. Haluaisin uskoa
että taiteilijoiden ja taiteiden välityksellä voitaisiin saavuttaa maailman rauha – ei sotakalustoa
lisäämällä. Kautta aikojen maailmanlaajuisesti eri
maiden taitelijat ovat olleet yhteydessä toisiinsa
vaikka kyseessä olisi ollut suljettu yhteiskunta.
Kalevala-päivää vietimme juhlavasti katselemalla
Kalevala-aiheisia maalauksia ja kuuntelemalla
Kalevala-eepoksesta sävellettyä musiikkia. Sannan kanssa tutkimme netissä Kalevala-aiheisia
maalauksia, ja totesimme Kalevalan olevan varsinainen ehtymätön kaivo. Se on eri aikakausina
inspiroinut useimpia merkittävimpiä taiteilijoitamme. Jopa englantilainen maailmankuulu kirjailija J.R.R. Tolkienin ”Taru sormusten herrasta” on
saanut Kalevalasta vaikutteita. Tolkien luki Kalevalan suomen kielellä ja kirjan haltijoitten kieli
perustuu suomen kieleen. Minua Kalevalassa
puhutti eniten Gallen-Kallelan Aino-triptyykkimaalaus. Sain siitä idean että tekisimme siitä
pienen näytelmän… Toiminnanohjaajamme Pirjo
näytteli maalauksen Ainoa ja lausui Ainon repliikit. Sanna lausui Joukahaisen repliikit kun Ainon
veli Joukahainen häviää kilpalaulannan Väinämöisen kanssa ja joutuu loihdituksi suohon. Joukahainen lupaa hädissään sisarensa Ainon Väinämöiselle koska tietää Väinämöisen hullaantuneen
sisareensa. Aino kauhistuu ja hukuttautuu. Triptyykin keskellä Väinämöinen yrittää kalastaa Ainoa, joka on muuttunut Vedenolennoksi. Väinämöisen yrittäessä paloitella kalaa, se hypähtää
veneestä ja huutaa olevansa Aino. Kuuntelimme
kantele-musiikkia ja suomalaisen metalliyhtye
Amorphiksen ”Drowned Mermaid”, mikä sopi
hyvin tähän Ainon hukuttautumisteemaan.
Syyskuussa vietimme Sadonkorjuu-Kiitospäivän
juhlaa, josta näköjään on tullut jo perinne. Pirjon
ehdottamaan Kiitospuun lehtiin kuntoutujat kirjoittivat asioista, josta olivat kiitollisia. Söimme
sadonkorjuuseen liittyvän menun. Merja piti puheen kiitollisuudesta ja minä, allekirjoittanut luin

kirjoittamani kiitosrunon, joka on julkaistu yhdistyksen blogisivuilla. Keskustelu kiitollisuudesta oli
vilkasta ja kaikki tuntuivat olevan kiitollisia ja
tyytyväisiä Myöhätuulen ilmapiiriin, henkilökuntaan ja muihin kuntoutujiin. Olimme tilanteessa,
jossa voisimme röyhistää rintojamme ja sanoa
että on upeaa kuulua yhdistykseemme! Yhteishenki on kerta kaikkiaan niin hyvä. Johanna lauloi
Katri Helenan ”Syysunelman” ja minä Juicen ”Syksyn Sävelen”. Yhteislauluna lauloimme Matin
säestyksellä ”Metsäkukkia” ja Henry Theelin
”Syyspihlajan alla”
Itsenäisyyspäivää vietimme taas juhlavasti. Pirjo
piti upean maljapuheen ja oli mahtavaa kohottaa
itsenäiselle Suomelle onnittelumalja! Jari näytti
kuvaamiaan luontokuvia videotykillä valitsemansa musiikin säestyksellä. Minä halusin keskittyä
teemaan ”Tuntematon sotilas” Sain ensikosketuksen teokseen 1960-luvulla Pyynikin kesäteatterissa. Esitykset ovat jääneet pysyvästi mieleeni
realistisina sodankäynnin kuvauksina. Kansallisteatterin versio 2009: venäläiset viholliset olivat
pesukoneita, joita suomalaiset sotilaat hakkasivat. Loppukohtauksessa ammuskeltiin poliitikkojen ja julkkisten kuvia. Somerniemen Musiikkiteatterilla oli oma ainutlaatuinen versionsa 2010,
jossa kuvattiin myös siirtoväen, tyttöjen ja naisten osaa. Olin tosi yllättynyt musiikista. Sodanaikana taiteilijat ovat kuitenkin pystyneet loihtimaan romanttisia ja kaunista musiikkia rakkaudesta. Se oli minulle uutta. Nyt elämme erilaista
aikaa kun on tämä korona. Voi olla ettei Myöhätuulessa voi tänä syksynä järjestää juhlia mutta
voimme aina unelmoida. Nyt jos koskaan musiikinkuuntelu rauhoittaa mieltä!

Sadonkorjuuajan terveisin, Anne P.
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Hei kaikille, olen Jaana!

Olen aloittanut työni Vantaan
Mielenterveysyhdistyksessä Lauhatuulessa
elokuun 10. päivänä.
Toimin järjestöapulaisena. Henkilökunta
täällä on mukavaa. Työtehtäviini kuuluvat
toimistotyöt, asiakaspalvelu ja muut
erinäiset työtehtävät.
Tällä hetkellä yhdistyksen tilat ovat
suljettuna koronaan liittyvänä
varotoimena, kun kirjoittelen itsestäni
esittelyä kotoa käsin. Etätyö on minulle
kokemuksena uusi, en ole koskaan
aiemmin joutunut työskentelemään etänä.
Koska olen vielä aika uusi työntekijä
työtehtävissäni, menee uusien asioiden
opettelemisessa ja asioiden
sisäistämisessä alkuun jonkin aikaa.
Paikkana Vantaan mielenterveysyhdistys
on lämmin ja viihtyisä. Koen, että
asiakkaiden on hyvä tulla sinne.
Mukava kohtaamispaikka matalalla
kynnyksellä.
Vapaa-aikanani pidän mökkeilystä ja siellä

Ihanaa, että meillä on neljä vuodenaikaa
olemassa, se on kyllä meidän rikkaus.
Värien loisto on ihanaa katseltavaa.
Tykkään valokuvata omaksi iloksi esim.
luontoa ja ottaa tilannekuvia. Joskus olisi
mukava mennä valokuvauskurssille ja
oppia ihan oikeasti kuvaamaan.
Minua kiinnostaa myös sisustaminen.
Tykkään katsella esim. sisustus- ja
stailausohjelmia.
Minulla on luettavana Michelle Obaman
kirja Minun Tarinani. En normaalisti ole
kirjojen lukija, mutta tämä teos vei
mukanaan. Ja voin suositella sitä kaikille.
Toivottelen teille kaikille oikein hyvää
loppukesää ja ihanaa alkavaa syksyä!

kaikenlaisesta puuhastelusta. Olen
luontoihminen koko sydämellä. Tykkään
kävellä luonnossa ja seurata, kuinka
vuodenajat muuttuvat.

Terveisin; Jaana
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Shut the box-noppapelin ohjeet
Kirjoita pieniruutuiseen vihkoon numerot yhdelle riville 1:stä 9:ään kahden ruudun etäisyydelle
1

2

3
x

4

5

6
x

7

8

9
x

Heitä nopat:
voit valita yksittäiset noppien arvot tai
laskemalla noppien arvot yhteen tai
kertomalla noppien arvot
Siis voit ruksata 3:sen tai 6:sen tai 9:än
Pelaaja 1:n nimi:

Matti Meikäläinen

Yksirivisenä pelatessa tarvitset kaksi noppaa (tai vaihtoehtoisena heitä yhtä noppaa kaksi kertaa)
Esimerkiksi jos saat nopilla arvot 3 ja 3
niin voit ottaa käyttöösi: 3 tai 6 (3+3) tai 9 (3*3)
ruksaamalla omalta riviltäsi numeroita niiden mukaan
Pelaajia voi olla useampiakin, jolloin jokaiselle pelaajalle tehdään oma numerorivistö
Pelaajat heittää noppia vuorotellen
ja ruksaavat omalta numeroriviltä mahdollisia numeroita
Voittaja on se joka saa ruksattua kaikki omat numeronsa omalta numeroriviltään
pienimmällä heittomäärällä.
Jos haluaa vaikeuttaa peliä niin kaksirivisenä tarvitset kolme (3 kpl) noppaa.
Koska numeroita on silloin 1:stä 18:sta.
(6+6+6=18) tai ( (3*3)*2 )
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
x

Tietenkin voi lisätä numerorivejä lisää, jolloin numerot riveillä ovat: ,
Yksirivisenä: 1-9
Kaksirivisenä 10-18
Kolmerivisenä 19-27
Nelirivisenä 28-36
Viisirivisenä 37-45
jne.
-jolloin lisätään peliin noppia tarpeen mukaan,
jotta kaikki numerot ovat saavutettavissa
ja peli nopeutuisi. Voit siis ottaa peliin mukaan varanoppia.

Ja, eikun pelaamaan. Ei ole vaikeaa.
Sanoisin, että helppoa kuin Heinänteko.t:Kale
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Kohti syksyä!
Kulunut vuosi on ollut erikoislaatuinen ja
mieleenpainuva. Jokaisella meillä on siitä
tarina kerrottavanaan. On ollut huolta,
turhautumista, pelkoakin ehkä? Toisaalta
olemme saattaneet löytää jotain uutta, jotain
sellaista mitä emme muuten olisi ehkä
löytäneet. Olemme viettäneet paljon aikaa
kotona ja kotipiirissä. Näyttäytyykö nämä
paikat nyt eritavalla kuin ennen? Ehkä on
löytynyt uusia luontopolkuja, kenties kotia on
laitettu uuteen uskoon, aloitettu
parvekeviljelys tai löydetty mielekästä
tekemistä internetin maailmasta.
Olen iloinnut siitä, että moni teistä on jakanut
yhdistykseen some-kanaviin kuvia ja
kuulumisia kevään ja kesän aikana. Kiitos
niistä! Kiitos myös osallistumisesta Facebook
live -tuokioihin ja Discordin kahvihetkiin.
Tämänkaltainen sometyö oli aluksi jännittävää
ja vaati paljon opettelemista, mutta loppujen
lopuksi oli valtavan palkitsevaa ja mielekästä.
Jossain määrin nämä työmuodot tulevat vielä
jatkumaan, vaikka muuten palaisimmekin
normaalimpaan päiväjärjestykseen. Ainakin
Discordin kahvihetket järjestetään edelleen
arkisin klo 12-13!
Kukaan meistä ei vielä tiedä, mitä syksy tuo
tullessaan, mutta edesmennyttä presidentti
Mauno Koivistoa mukaillen: ”ellemme
varmuudella tiedä kuinka tulee käymään,
olettakaamme kaikki käy hyvin”. Toki
seuraamme valppaina yleisiä ohjeistuksia ja
toimimme niiden mukaan.

Suurin osa ryhmistämme pyrkii palaamaan
kesätauolta syyskuun aikana. Viikkoohjelmassa on vanhoja tuttuja, mutta myös
uusia tulokkaita. Uusista mainittakoon
esimerkiksi Keho & mieli -ryhmä, joka on
jatkoa Lauhatuulen painonhallintaryhmälle.
Ryhmässä käsitellään hyvinvointia
kokonaisvaltaisesti, eli luvassa siis
vertaistuellista keskustelua mm. ruokavaliosta,
liikunnasta, unesta ja rentoutumisesta. Kaikki
ovat tervetulleita mukaan! Työssäuupuneiden
vertaistukiryhmäkin aloittaa jälleen, mutta
kokoontuu toistaiseksi vain Lauhatuulen
kohtaamispaikassa, aina maanantai-iltaisin klo
18-19.30. Ryhmässä keskustellaan työelämän
kipupisteistä vertaistuellisessa hengessä.
Ryhmään ovat tervetulleita kaikki, joilla on
työuupumustaustaa tai haasteita jaksaa töissä.
Viime keväänä meillä jäi harmittavasti
muutamia asiantuntijavierailuja toteutumatta
poikkeustilanteen vuoksi, mutta nyt syksyllä
olisi tarkoitus ottaa ne uudelleen työn alle.
Etenkin palvelujärjestelmän kiemuroista on
toivottu luentoa ja tämä todennäköisesti
myös toteutuu.
Toivotan kaikille oikein tunnelmallista ja
levollista syksyä! Tavataan kohtaamispaikoissa
ja somessa!
Terveisin,
järjestötyöntekijä Heidi
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Kesäinen matka Kymenlaaksoon
Olin vaimoni ja tyttäreni kanssa
heinäkuun loppupuolella
lomamatkalla Haminassa ,
Virolahdella ja Miehikkälässä.
Matkan tarkoitus oli käydä isäni
syntymäjuurilla. Hän oli kotoisin
Miehikkälästä.
Ensimmäisen yön vietimme
Haminassa, josta mieleen jäi Suomen
korkein lipputanko. Kaupunki oli myös
hiljainen verrattuna ruuhka-Suomeen.
Seuraavana päivänä jatkoimme
matkaa Virolahden kirkolle.
jossa kävimme setäni ja hänen
vaimonsa haudalla.
Samalla
tutustuimme Virolahden vanhaan
kauniiseen puukirkkoon oppaan
johdolla.
Sieltä siirryimme Virojoelle, jossa
setäni
toimi suutarina. Täällä sain kipinän
kalastukseen, jota
harrastin koko ikäni.
Sieltä siirryimme Miehikkälään, jossa
ajoimme isäni kotitalon
ohitse. Kirkolla tutustuimme kummiini,
joka oli toiminut
kyläseppänä.

Setäni ja hänen vaimonsa haudalla
Virolahden hautausmaalla.

Yövyimme Miehikkälässä, josta
seuraavana päivänä ajoimme Vantaalle.
Matka oli erittäin antoisa.
Jorma Puustelli

14

HYVÄT TUULET 5/2020

15

Ohessa kaksi runoamme. Teimme puolisoni
kanssa runot Elämänmuutoskurssilla 2015, kun
olimme huolissamme aikuisen tyttäremme
terveydestä. Runot olemme tehneet
yhdistelemällä sekalaisia runonsäkeitä ja
keksimällä omia. Oli kesän alku, Luin tekemäni
runon miehelleni ja hän teki runon kesän
lopusta.

KESÄ EI OLE OHI
Se hurmaa sielun kuumalla tuoksullaan.
Ja rannattomalla maisemallaan.
Aallon ja tuulen yhdistelmä.
yli taivaanveden taittuu kuin unissaan se oisi.
tummassa, liikuttamassa lahden poukamassa…

Hiljaisuus odottaa…
pimeän pehmeätä unta nähden.
Silloinkin kun muu katoaa valtavaan hyiseen
viimaan.

KESÄN LOPPU.

Odotamme hillitysti luonnon hymyilevän taas
itsestään.

Kirkkaan taivaan valoa, avaruutta, kesälampun
pimeä.

Pienet ilot.

Hiljaisuus elokuun vehreydessä, hedelmät
ylikypsät.

Suurempia kuin mahtavat.
Elämäntanssijattaren hillityssä esityksessä.
Elämänvene, pilvivene.

Mantelipuiden kukka kaareutuu auringossa
aaltoina meren, kiveäkö aallon ja tuulen?
Syksykissa puutarhassa ottaa omenan ja oksan,
Maamyyrä Lapiokäpälä, Samettiturkki katoaa.

Unten ompelemin purjein saavumme utuiselle
rannalle…
ja kohtaamme äärettömyyden johon
katoamme
Teksti: Anne P.

Tuulee yli taivaan veden ja vuorten karikon.

Teksti: Anne P:n aviopuoliso
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Mikä boogie!
Tämä kevät on ollut haastavaa aikaa.
Työntekijöiden etätyöt ovat onneksi
mahdollistaneet sen, että jollain tavalla osaan
teistä olemme pitäneet yhteyttä piknikeillä ja
myös virtuaalisesti. Kaiken tämän keskellä
monilla on varmasti ollut vahvasti mielessä
koska kohtaamispaikat aukeavat ja koska
päästään taas näkemään toisiamme. Tätä
kirjottaessani olemme hyvässä tilanteessa,
koska kohtaamispaikat ovat olleet auki mato. Arki normalisoituu vauhdilla. Pian me
työntekijät näemme teitä taas ja pystymme
paremmin vaihdella kuulumisia ja kuulla mitä
kaikkea teille on tapahtunut. Aivan mahtavaa
nähdä teitä jäseniä taas pitkästä aikaa.
Olen tämän pätkäviikon ollut Lauhatuulessa
ja huomannut, että Lauhatuulessa otetaan
korona asia vakavasti. Mahtavaa! Heti sisään
tultaessa pestään kädet, käytetään käsidesiä
ja meiltä henkilökunnalta saa kasvosuojan.
Varovaisia pitää olla ja turvavälejä
noudatettava, sillä kuka sitä ehdoin tahdoin
haluaa koronatartuntaa. Muistakaa, että jos
on pieniäkin oireita, niin on parempi jäädä
kotiin lepäilemään.

Toiminta normalisoituu mikä on loistavaa ja
pikkuhiljaa ryhmätoiminta palaa siihen
pisteeseen missä ne olivat ennen
kohtaamispaikkojemme sulkemista. Pieni
twisti löytyy totta kai, mutta tekemistä on
mukavasti ja moneen eri makuun.
Syksy on myös loistavaa aikaa puuhailla
kaikkea kivaa ja tarkoitus on ottaa nuorten
aikuisten- ryhmässä kanssa menetetty aika
takaisin. Todistan, että syksylläkin on
hauskaa. Haaste nuorille! Tule mukaan
katsomaan onko meininki katossa.
Kitararyhmät saa jatkoa myös hienolla
twistillä. Kitara tutuksi-ryhmä on suunnattu
aloittelijoille, jotka haluavat oppia soittamaan
kitaraa. Tavoitteena on oppia soittamaan
kappale, jos toinenkin. Kaikki kiinnostuneet
ovat tervetulleita. Ryhmät toteutetaan
Myöhätuulessa. Edistyneimmillekin soittajille
on oma ryhmä missä opetellaan uusia
kappaleita ja yhdessä soittamista
(lisätietoja Villeltä).
Voiko syksy alkaa paremmin kuin mukavia
ihmisiä kohtaamispaikoissamme, paljon
tekemistä ja luonto kauneimmillaan.
Nautitaan syksystä ja pidetään toisistamme
huolta. Pestään käsiämme, käytetään
käsidesiä ja pidetään kasvosuojusta niin
kauan kun olemme ”turvallisilla vesillä” ja
muistakaa turvavälit.
Älä jää yksin!

-Ville
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Kevät, kesä, Korona, kasvomaskit ja
kohtaamiset – paljon on mahtunut noihin
K-kirjaimilla alkaviin sanoihin ja lisää
moni sanoisi. Yhdistyksessä on tehty uutta
ja järjestelyjä monenlaisia.

Olemme järjestelleet Myöhätuulta myös
turvavälejä huomioon ottaen. Tilat ovat
pienet ja siksi riskien pienenä pitäminen
on nyt erittäin tärkeää, jotka meidän
täytyy jokaisen huomioida omalla
toiminnallamme. Emmehän kukaan halua
virusta itsellemme emmekä halua sitä
myöskään toiselle tai läheisillemme.
Nyt mennään kohti syksyä ja toivottavasti
saamme jatkaa toimintaamme
muuttuneissa, mutta tutuissa arkisissa
toiminnoissamme. Tämä on vaatinut ja
vaatii koko ajan totuttelua myös uuteen
vanhaan tekemiseen. Ryhmätoimintamme
Myöhätuulessa on aloitellut pikkuhiljaa,
joskin muutoksia on tehty viikkoohjelmaan syksylle. Keittiössä
valmistetaan taas maittavaa ruokaa ja
kahvileipää myyntiin. Voit syödä paikan
päällä tai ostaa mukaan annoksen kotiin
vietäväksi.
Jatkamme keväällä aloitetut Discordkeskustelut– tule mukaan, jos et pääse
kohtaamispaikkoihin. Ohjeet löytyvät
kotisivuiltamme www.hyvattuulet.fi.

Lisäksi uutena aloittelemme syksyllä
maanantaisin ”Soittokahvilan”. Tämä
tarkoittaa, että Myöhätuuli on avoinna
9.00-17.00. Silloin on mahdollista
kuunnella livemusiikkia edullisen
kahvikupposen äärellä klo 15.30-17.00.
Uutena aloitellaan myös parittomina
viikkoina ”Minnan hemmottelut” tiistaisin
klo 13.00-14.30. Hemmotteluihin mahtuu
rajattu määrä, jotta saamme pidettyä
turvavälit ja hygieniatason turvallisella
tasolla.
Vaikka tilanne on haastava meille kaikille
ja ilmassa on taisteluväsymystäkin, niin
minä uskon ja luotan, että saamme
jatkossakin kohdata ja ylläpitää tätä
tärkeää toimintaa, kun noudatamme
yhteisiä pelisääntöjä. Ilman teitä ei ole
meitä- tarvitsemme toisiamme ja
yhteistyöverkostojamme toimintamme
ylläpitämiseksi.
Toivon, että pian olisi juhlan paikka ja
sanoa, että nyt tämä kaikki on selätetty.
Hyvää syksyä kaikille.
Tervetuloa Myöhätuuleen niin uudet kuin
jo tututkin kävijät!
-Pirjo
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Pe 14.8.2020
Heti aamusta tunsin saaneeni jotain ongelmaa
hengitykseeni. Alkoi kaihertaa keuhkoputkessa ja
yskitti aika-ajoin. Olin sopinut käynnistä
Myöhätuuleen heti aamusta. Kerroin siellä, että
olo on vähän yskäinen ja kaiherrusta
keuhkoputkessa. Sain kehotuksen olla herkällä
mielellä oireiden ilmaantumisen suhteen, näin
Korona-aikana.
Hetken kuluttua matkustin bussilla Martinlaakson
Korona-päivystykseen. Siellä, heti keskuksen
sisäänkäynnissä oleva hoitaja kysyi ensimmäiseksi,
että onko minulla varattuna aika? Sanoin, ettei
minulla ollut. Keroin kuitenkin, että
keuhkoputkessa kaihertaa ja on alkanut yskittää
aika-ajoin. Ja, että menen pian laserleikkaukseen
Kirurgiseen sairaalaan 3.9.2020.
Bussissa pidin matkalla kasvomaskia. Ihme kyllä,
niin kaikilla muillakin matkustajilla oli kasvomaskit,
vaikka etäisyyttä heidän välillään oli reippaasti.
”Ovivahti”- sairaanhoitaja kysyi heti
ensimmäiseksi, että milloin olin laittanut
kasvomaskini kasvoilleni. Sanoin, että noustessani
bussiin Pähkinärinteessä. Hän käski ottamaan sen
pois, laittamaan käsidesiä ja ottamaan häneltä
uuden maskin. Laitettuani sen, sain
jonotusnumeron nro. 603. Kysyin, onko sillä
hetkellä pitkä jono ennen minun vuoroani. Hän
sanoi, että vain muutama on jonossa.
Menin sitten aulaan odottamaan omaa vuoroani.
Hetken kuluttua havaitsin vuoronumerolaitteessa
kaksi numeroa 602 ja 603 samaan huoneeseen.
Huone taisi olla nro 15 tai 16. Kyseisen huoneen
ovella oli EPIDEMIA-logo.
Koputin ovea ja kurkistin sisään. Siellä näytti
olevan useampia ihmisiä keskustelemassa
keskenään. Yksi heistä istui lähellä avaamaani
ovea. Joten oletin hänen olevan asiakas. Niinpä
suljin oven ja palasin odottamaan omaa vuoroani.

Noin ½ tunnin kuluttua huoneesta poistui asiakas.
Ovi jätettiin auki. Hetken päästä huoneesta tuli
yksi henkilö joka alkoi desinfioida avoimesta
ovesta sen pieliä ja kahvoja.
Meni vielä vartti, ennen kuin pääsin sisälle. Siellä
piti sitten kertoa tuloni syy ja oireet.
Paikalla oli kaksi henkilöä. Toinen heistä oli
tietokonepäätteellä ja toinen oli lääkäri. Ainakin
lääkärillä oli käytössään tuplasuojaus kasvoillaan:
maski ja visiiri.
Lääkäri kuunteli laitteellaan sydämeni ja
keuhkojen tilan. Myös lämpö mitattiin ja tehtiin
pika-tulehdus-testi sormenpään veripisarasta. Sen
tulosta piti sitten odottaa vielä muutamia
minuutteja. Arvo osoittautui normaaliksi: 5.
Varsinainen KORONA-testi suoritettiin
pitkävartisella, pumpulitikun tapaisella tikulla. Sitä
pyöritettiin aika kauan nenän kautta sen
onkaloissa. Se tuntui todella ilkeältä ja sen jälkeen
silmät alkoi vuotaa vettä. Sain kuivata sen
saamaani paperiliinaan.
Ennen poislähtöäni he ilmoittivat minulle, että
saan tekstiviestillä ilmoituksen, jos testi näyttää EI
KORONAA. Muussa tapauksessa he ovat
yhteydessä puhelimella. Jolloin saan hoito-ohjeet
ja kuinka menetellä jatkossa.
Poistumaisillani ulko-ovesta, piti maski poistaa.
Tiettyyn roskikseen ja vielä desinfioida kädet
käsidesillä. Vasta sitten ovi aukaistiin minulle. Aika
tarkkaa puuhaa, tietenkin. Nyt jään
vapaaehtoiseen karanteeniin, kunnes saan tietää
Korona-testin tuloksen.
Tiistaina 18.8.2020 klo 8.00 sain tekstiviestin, jossa
sain tiedon, ettei minulla ole koronaa. Kyllä
helpotti oloa! nimimerkillä: Yksi jäsen

LAUHATUULEN VIIKKO-OHJELMA / SYKSY 2020 (RUOKAILU KLO 11-12)

Maanantai

Jäsenkahvit
Joka kuukauden
ensimmäinen
maanantai klo 13
12:30-13:30
Keho & mieli -ryhmä
(31.8.-21.12.)
Jäsenkahvipäivinä klo
12-13
14:00-15:00
Kulttuurikerho
(31.8.-21.12.)
14:00-15:00
Kuntosali
Tikkurilan uimahalli
2€, omatoiminen, ei
ohjaajaa

Tiistai

12:00-13:00
Onnenpyörä/
aivotreeni
13:00-14:00
Keilaus
Tikkurilan
urheilutalo
parittomat viikot
5€
13:00-14:00
Biljardi
Tikkurilan
urheilutalo parilliset
viikot
2€

Keskiviikko
9:00-11:00
Aamu varattu
elokuvien
katsomiselle
12:00-14:00
Nuorten aikuisten
Hyvän mielen -ryhmä
Liito, Tikkurila/ Zoom
(2.9.-16.12.)
13:00-14:00
Muistikerho
23.9., 21.10., 25.11.,
16.12.
13:00-15:00
Maalauskerho

(26.8.-16.12.)

Torstai

12:00-13:30
Askartelu
13:00-14:00
Äijäkerho
14:00-15:00
Kuntosali
Tikkurilan uimahalli
2€, omatoiminen, ei
ohjaajaa
14:00-15:30
Avoin vertaisryhmä

Perjantai
10:00-11:00
Levyraati

12:30-13:00
Bingo
1€

Lauantai

Auki sovitusti
lauantaisin
(12:00-16:00)

13:30-15:00
Perjantaipelit
Parillisina
viikkoina
14:00-15:00
Sähly
Rajatorpan
väestösuoja
2€

18:00-19:30
Vertaistukiryhmä
työssäuupuneille

(31.8.-21.12.)
MYÖHÄTUULEN VIIKKO-OHJELMA / SYKSY 2020 (RUOKAILU KLO 11-12)
Maanantai
Jäsenkahvit
Joka kuukauden
ensimmäinen
maanantai
klo 13:00
10:00-11:00
Kuntosali
Arkki,Myyrmäki
7.9.- 21.12.
11:00–12:00
Pelisali / Biljardi
Arkki, Myyrmäki
7.9.- 21.12.
13:00–14:00
Vertaistukiryhmä
7.9.-21.12.
15.30-17.00
Soittokahvila
7.9.- 7.12.

Tiistai
13.00-14.30
Minnan
hemmottelut
Parittomat viikot
8.9.-1.12.
16:00-18:00
Nuortenryhmä
Löydöstupa,
Myyrmäki
1.9.- 15.12.

Keskiviikko
12:00-14:00
Nuorten aikuisten
Hyvän mielen ryhmä
Liito, Tikkurila/
Zoom-yhteys
(2.9.-16.12.)
13:00-14:00
Levyraati
15:30-16:30
Kitara tutuksi -ryhmä
Parittomat viikot
9.9 -2.12.

Torstai
10:00-11:00
Kuntosali
Arkki, Myyrmäki
3.9.-17.12.
11:00-12:00
Pelisali / Biljardi
Arkki, Myyrmäki
3.9.-17.12.
13.00-14.00
Englannin
keskusteluryhmä
13.8.-17.12.

Perjantai
9:15–11:15
Kuvataideryhmä
4.9.-18.12.
12:30-13:00
Bingo 1€
Parilliset viikot
Tietovisa
Parittomat
viikot
14:00-15:00
Sähly 2€
Rajatorpan
väestösuoja
7.8.-18.12.

Lauantai
11:30-15.00
AVOINNA
Parillisilla
viikoilla
11.45-12.45
Äänien
kuulevien
vertaistukiryhmä
5.9.,19.9.,

3.10., 17.10.,
14.11.,
28.11. ja
12.12.

Kuva, Heidi Kiviranta

