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Hyvät Tuulet
VANTAAN MIELENTERVEYSYHDISTYS
HYVIEN TUULIEN
KOHTAAMISPAIKAT JA YHTEYSTIEDOT

Lauhatuuli

Myöhätuuli

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

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

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

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

Sähköposti suoraan henkilökunnalle:
etunimi.sukunimi@hyvattuulet.fi

Sähköposti suoraan henkilökunnalle:
etunimi.sukunimi@hyvattuulet.fi

Lauhatuulen puhelinnumerot:

Myöhätuulen puhelinnumerot:

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

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

FI97 4405 0010 5074 19
Saaja

Vantaan Mielenterveysyhdistys
Hyvät Tuulet ry

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

Maksaja

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Allekirj.

Viitenumero

Tililtä nro

Eräpäivä

EUR 15,00 €

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

Jäsenkahvit

pe 5.2.

Runebergin päivä

pe 12.2.

Ystävänpäivä

ti 16.2.

Laskiaistiistai; ulkoilua sään salliessa.

pe 26.2.

Kalevalan päivä

MAALISKUU
ma 1.3.

Jäsenkahvit

ma 8.3

Naistenpäivä, kahvit ja hemmottelua

pe 12.3.

Puolenkuun puuro

pe 19.3.

Minna Canthin –päivä, tasa-arvon päivä

HUHTIKUU
to 1.4.

Pääsiäislounas

ma 8.4.

Romanien kansallispäivä

pe 9.4.

Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä

ma 12.4

Jäsenkahvit

pe 16.4.

Puolenkuun puuro

ti 27.4

Veteraanipäivä

pe 30.4.

Vappujuhlat

TOUKOKUU
ma 3.5.

Jäsenkahvit

pe 7.5

Äitienpäivä

ke 12.5

J.V Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä

pe 14.5.

Puolenkuun puuro

Liputuspäivinä tarjolla kahvit.

(muutokset mahdollisia ja tarkemmat tiedot yhdistyksestä).
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Hyvät Tuulet

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

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

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

HYVÄT TUULET

Hallituksen jäsenet

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

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

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

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

Hallituksen jäsenet tutuiksi
Kuka olet?

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

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

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

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

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

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

Hallituksen jäsenet
tutuiksi
Kuka olet?

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

Kalevi Suuronen

Kesällä 2014

Kerro hieman taustastasi

Mikä sai sinut osallistumaan ehdolle
yhdistyksemme vaaleihin?

Kunnallinen kokeiluperuskoulu,
ammattikoulu, teknillinen koulu

On hyvä saada äänensä kuuluville ja olla
perillä siitä missä mennään

Milloin olet tullut mukaan yhdistyksen
toimintaan?

Mitä haluat omalta osaltasi ”antaa”
yhdistyksellemme/jäsenillemme?

En muista Muutamana viime vuotena
olen ollut aktiivisempi toimija

Kaikkea sitä mitä pitää itsenikin mukana
elämän menossa

Mikä sai sinut osallistumaan ehdolle
yhdistyksemme vaaleihin?

Harrastuksesi?

Eräs hallituksen jäsen ehdotti minulle ja
suostuin siihen pari vuotta sitten

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

Mitä haluat omalta osaltasi ”antaa”
yhdistyksellemme/jäsenillemme?

Hyvät puuhat ja jutut hyvässä seurassa

Ehdottaa joitain uusia toimintoja,
harrastuksia

Mitkä keinot ovat mielestäsi parhaita
arjessa jaksamiseen?

Harrastuksesi?

Hyvät puuhat ja jutut hyvässä seurassa

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

Hallituksen jäsenet tutuksi
AVOMIELIN KUULUMISIA
1. Kuka olet?

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

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

TERVEISIÄ MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITON
LIITTOKOKOUKSESTA

Merja S

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

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

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

halit, Pörri

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tiistai

Kello

RYHMÄ

PAIKKA

Kello

RYHMÄ

PAIKKA

9-11
10-11
11-12

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

Lauhatuuli
Myyrmäki,Arkki
Myyrmäki,Arkki

9-11

Askartelu

Lauhatuuli

12-13

Onnenpyörä/aivotreeni

Lauhatuuli

Myöhätuuli

13-14

Keilaus parittomat viikot,
5€

Tikkurila, urheilutalo

Tikkurila, uimahalli

13-14

Lauhatuuli
Myöhätuuli

16-18

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

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

Biljardi, parilliset viikot,
2€
Nuortenryhmä

Kello

RYHMÄ

PAIKKA

9-11

Aamu varattu elokuville

Lauhatuuli

Hyvän Mielen ryhmä Nuoret aikuiset (3.2-26.5)

Myyrmäki,Löydöstupa

Lauhatuuli

Keskiviikko

12-14

Tikkurila, urheilutalo

Torstai
Kello

RYHMÄ

PAIKKA

10-11
11-12

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

Myyrmäki,Arkki
Myyrmäki,Arkki

Tikkurila,Liito

12-13.30

Askartelu (4.2-10.6.)

Lauhatuuli

13-14

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

Lauhatuuli

13-14

Äijäkerho

Lauhatuuli

13-14

Levyraati

Myöhätuuli

13-14

Englannin
keskusteluryhmä

Myöhätuuli

13-15

Maalauskerho, (3.2.-9.6.)

Lauhatuuli

14-15

Kuntosali, omatoiminen, ei
Tikkurilan uimahalli
ohjaajaa, 2€

15-16
15.3016.30

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

Lauhatuuli
Myöhätuuli

Perjantai

Lauantai

Kello
9.1511.15
10-11
12.30-13
12.30-13

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

PAIKKA
Myöhätuuli
Lauhatuuli
Lauhatuuli
Myöhätuuli

Kello

RYHMÄ

PAIKKA

11.30-15

Avoinna, parilliset viikot

Myöhätuuli

12.30-13

Tietovisa, parittomat viikot

Myöhätuuli

11.45-12.45

13.30-15

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

Lauhatuuli

14-15

Rajatorppa,
väestönsuoja

Myöhätuuli, Lammaslammentie 17, Lauhatuuli, Leinikkitie 22 C
Lisätietoja: www.hyvattuulet.fi
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Hyvät Tuulet
VANTAAN MIELENTERVEYSYHDISTYS HYVIEN TUULIEN
KOHTAAMISPAIKAT JA YHTEYSTIEDOT

Lauhatuuli

Myöhätuuli

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

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

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

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

Sähköposti suoraan henkilökunnalle:
etunimi.sukunimi@hyvattuulet.fi

Sähköposti suoraan henkilökunnalle:
etunimi.sukunimi@hyvattuulet.fi

Lauhatuulen puhelinnumerot:

Myöhätuulen puhelinnumerot:

Järjestöapulainen
p. 09-873 4386
Järjestötyöntekijä Lauri Piiparinen
p.050-437 2323
Toiminnanohjaaja Virva Kaislaniemi
p.
Puheenjohtaja Merja Saksanen
p.044-507 0875

Järjestöapulainen
p. 09-853 2328
Järjestötyöntekijä Juhana
Langinvainio p. 050-567 3415
Toiminnanohjaaja Tytti Villanen
p.
Puheenjohtaja Merja Saksanen
p.044-507 0875

Puheenjohtajan terveiset
Tuntuu tosi kurjalta taas vaan kirjoittaa kuulumisia kun emme voi tavata vieläkään.
Tämänhetkisten määräysten mukaan yhdistys on kiinni ainakin maaliskuun loppuun.
Neljä kuukautta on pitkä aika olla kotona, oikeastaan kohta tulee jo vuosi näitä
poikkeusoloja. Olisi niin mukava päästä taas normaaliin arkeen ja aloittaa yhdistyksen
toiminta pitkästä aikaa.
Työntekijäpuolella on tapahtunut tosi paljon nyt alkuvuodesta, ehkä pieni päivitys
tässä on tarpeen.
Myöhätuulessa Anne sanoi itsensä irti tammikuun alussa, Minnan ja Nataliian
palkkatukityö loppui helmikuun alussa ja sitten vielä Ville irtisanoutui helmikuun lopulla.
Vanhoista työntekijöistä on siis paikalla vain Albert ja hänenkin palkkatukityönsä
loppuu huhtikuun alkupuolella. Mutta ei hätää, uusia työntekijöitä on jo tulossa.
Toiminnanohjaajaksi valittiin Tytti Villanen ja järjestötyöntekijänä aloittaa
oppisopimuskoulutuksella Juhana Langinvainio. He molemmat aloittavat työnsä
huhtikuussa. Järjestöavustajaa ja keittiötyöntekijöitä ei vielä ole saatu, mutta haussa
ovat parhaillaan.
Lauhatuulessa Pirjo sanoi itsensä irti tammikuun lopulla, hänelle on valittu seuraajaksi
Virva Kaislaniemi ja järjestötyöntekijänä on aloittanut Lauri Piiparinen. Virva aloittaa
myös huhtikuussa.
Näin suurta henkilökunnan vaihdosta yhtä aikaa ei ole ennen ollut, mutta toivotan
uudet työntekijät tervetulleiksi ja uskon, että toiminta jatkuu entisellään. Uudet
toiminannohjaajat ovat kokeneita ja pääsevät varmaan ”sisään” työhön nopeasti.
Diacordissa on kuulemma juteltu että onko työntekijöiden lähtö kävijöiden syytä. No
ei todellakaan ole!!! Syyllisiä ei lähdetä etsimään mistään, yhtä yksittäistä syytä ei ole.
Nyt katsomme vaan eteenpäin ja jatkamme yhteistä matkaamme reippain mielin,
On ollut kurja käydä Lauhatuulessa ja Myöhätuulessa kun paikat kaikuvat tyhjyyttään.
Oikein odotan sitä päivää kun kävijöitä alkaa taas tulla ja puheensorina kuuluu
kaikkialta. Jonkin verran ihmisiä olen nähnyt ruokajakojen yhteydessä, mutta ne ovat
olleet vain pikaisia tapaamisia ovenraossa. Ihanaa että jaksatte käydä ruokakassin
hakemassa!
Olemme hallituksessa miettineet keväälle ulkoiluretkiä kunhan rajoitukset vähän
hellittävät. Onko sinulla ideoita mihin haluaisit mennä? Laita ehdotuksiasi minulle tai
työntekijöille, olisi kiva kuulla toiveita.
Toivottavasti tapaamme mahdollisimman pian, siihen asti pidä huolta itsestäsi ettet
sairastu, kaikki ohjeet on tarkoitettu noudatettaviksi.

Kevättä odotellen Merja S

****** ASIAA JÄSENMAKSUSTA *****
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: tilinumero: FI97 4505 0010 5074 19, NooaSäästöpankki,
jäsenmaksu 15,00 €
Viitenumeroa ei tarvita vaan kirjoita viestiosaan nimesi ja osoitetietosi.
Jäsenmaksun voi maksaa myös käteisellä Lauhatuulessa torstaisin ruokajaon
ja Myöhätuulessa keskiviikkoisin ruokajaon yhteydessä.

***** KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN ****
Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry:n sääntömääräinen
kevätkokous järjestetään tiistaina 20.4.2021 klo 13.00 Lauhatuulessa
Leinikkitie 22 C, 01350 Vantaa
Kokouksessa esitetaan vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpaatos
ja myonnetaan hallitukselle vastuuvapaus vuodelle 2020
Kokous on tarkoitettu KAIKILLE Hyvat Tuulet ry:n jasenille joten

tervetuloa!
ps. jos koronarajoitukset jatkuvat huhtikuulle, kokousta siirretään,
seuraa ilmoittelua

HUOMIO !!
TAKE AWAY -RUOKAA TI JA TO
KLO 10.00 LAUHATUULESTA
KADUN PUOLEISELTA OVELTA !!
Annos sisältää ruoan lisäksi juureksia ja hedelmän.
Annoksen hinta on 3,30 euroa.
Lisäksi myynnissä on kahvipullaa 50 snt/kpl.
Tilauksia ottaa vastaan ma ja ke klo 10-12
Jaana, puh.nro 09 873 4386.

TAKE AWAY -KAHVITTELUA
MYÖHÄTUULESSA
Myöhätuulessa on arkisin klo 11-13 myynnissä
take away -kahvia, pullaa ja esim. piirakkaa.
Hinta on 50 snt/tuote.
Tervetuloa: Timo, Tuija ja Albert + vapaaehtoinen

Uusi järjestötyöntekijämme
Lauhatuulessa
Hei kaikki

Lauri Piiparinen

Nimeni on Lauri Piiparinen, ja aloitin työt Lauhatuulen
järjestötyöntekijänä.
Olen viisikymmentävuotias helposti lähestyttävä ja
huumorintajuinen perheellinen mies Helsingistä.
Soittaminen on kuulunut harrastuksiini lapsesta asti sekä
luen melko paljon ja harrastan liikuntaa kohtuullisesti .
Koulutukseni on sosiaalialalla mielenterveys ja
päihdepuolelta. Olen työskennellyt aiemmin
päihteidenkäyttäjien ja mielenterveyskuntoutujien
asumisyksikö

Aloittaessani työt helmikuun puolessavälissä, minut
otettiin vastaan lämpimästi ja koin itseni tervetulleeksi.
Tänne oli mukava ja helppo tulla töihin. Erikoista on
tietysti se, että paikalla ei ole kuin muutama työkaveri.
Kävijät puuttuvat. Toivon että näkisimme kaikki toisemme
mahdollisimman pian kasvotusten, jotta pääsisimme
tutustumaan toisiimme.
Talon papereita selaillessani olen huomannut, että
Lauhatuulessa järjestetään monipuolisesti erilaisia ryhmiä, tapahtumia ja retkiä. Mielestäni se kertoo siitä,
että jäsenet ja henkilökunta ovat omistautuneita kehittämään Hyvät Tuulet ry:n toimintaa ja kokeilemaan
uusia asioita. Mukavaa päästä tällaiseen toimintaan mukaan!
Toivotan kaikille jaksamista, valoa on tunnelin päässä!
Nähdään!
Lauri

Maalari
Jari Mettälä

Hei rakas Kummilapsi!
Mitäs sinne kuuluu? Mitenkäs siellä voidaan?
Toivottavasti olette ainakin olleet terveinä.
Mikäli alakulo yrittää ottaa meistä otteen, niin
heti taistoon, sillä periksi ei anneta. Päiväthän
pitenevät ja kesää kohti ollaan menossa, joten
tieto siitä jo auttaa jaksamaan. Mutta mitä sitä keksisi tekemistä, kun ei oikeen
uskalla mihinkään mennäkään ja millä keinoin sitä voisi itseään oikein piristää. No
kavereille voi ainakin aina soittaa ja vaihtaa kuulumisia tai lähteä vaikkapa ulos pienelle
happihyppelylle. Nyt kun ulkona on varsin liukasta, niin tarkistathan turvallisuussyistä,
että kengissä on kunnon pitopohjat tai jopa piikit.
Kotona voisit tehdä kehonpainolla vaikkapa pieniä voimisteluliikkeitä tai kenties
tuolijumppaa, joista molemmista on YouTubessa hyviä ilmaisia videoita vaikka kuinka
paljon. Vastapainoksi voisit kokeilla uusia ruoka- tai leivontareseptejä. Ja mikäli ei
huvita aina laittaa itse ruokaa, niin voithan tilata valmiin illallisen vaikka Woltsovellusta käyttäen ja nauttia sen vaikkapa kera lasillisen hyvää viiniä. Hauska Netflixelokuvakin toimii aina.
Nyt kun sitä kotoillaan entistä enemmän, niin koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa
uusi harrastus tai uudestaan vanha harrastus esim. käsityöt, laulaminen, palapelit,
ristikot, sudokut, lukeminen, taiteen tekeminen, kielten opiskelu, soittaminen, jooga,
leipominen, valokuvaus jne.
Itseäni piristää eniten musiikki, liikunta/tanssi ja hyvät ystävät/perhe ja tietysti
meidän Mini-koira. Olen myös innostunut kuuntelemaan äänikirjoja ja toivoisin
innostuvani vielä taulujen maalauksesta, sillä sain juuri synttärilahjaksi
maalaustarvikkeet, ainoastaan staflia (maalausteline) vielä puuttuu. Olen myös innokas
siivoamaan ja sekin varsin terapeuttista hommaa - tuntuu, että pururata korvien
välissä hoituu siinä samalla. Ja sitä siivoushommaa, pyykin pesuineen, pölyn
pyyhkimisineen, niin sitä tekemistähän kotona riittää. Jos on jotain vähän
väkinäisempääkin tekemistä, niin hyvä musiikki antaa siihenkin potkua. Taidankin lähteä
tässä silittelemään vaatteita ja laitan itsekkäästi oman biisini ”Älä selitä, vaan silitä”
soimaan. Konstit on monet, sano akka, kun korona-aikana itseään piristi.

t. Kummitäti

Meiju

Jäsenkortista asiaa
Tästä vuodesta lähtien ei enää tule vuosittain uusia jäsenkortteja,
vaan tänä vuonna jokainen jäsen voi itse tulostaa oman
jäsenkorttinsa Mielenterveyden keskusliiton nettisivulta, oikeasta
yläkulmasta linkin Oma Kilta kautta. Autamme kaikkia apua
tarvitsevia yhdistyksessä ja olemme lupautuneet myös
laminoimaan kortin, jotta se kestäisi paremmin kuin paperinen
kappale. Kortti on niin kauan voimassa kuin jäsenyys kestää.
Kahden vuoden jäsenmaksujen maksamatta jättäminen katkaisee
jäsenyyden, jonka tulemme tarkastamaan ennen kortin tekoa.
Ne, jotka haluavat meidän tekevän korttinsa pyydän
ilmoittamaan siitä sähköpostiini kirsi.snare@gmail.com tai
soittamalla Jaanalle toimistoon 09-873 4386 jotta voin sen tehdä.
Korttien tekemisessä menee jonkin aika koska keräämme
useamman kortin tiedot samalle sivulle laminoinnin vuoksi.

JOS HALUAT KESKUSTELUAPUA JA HELPOTUSTA
YKSINÄISEEN OLOON, TÄSSÄ MUUTAMIA
YHTEYSTIETOJA OMIEN KANAVIEMME LISÄKSI
MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITTO
- katso vaihtoehtoja www.mtkl.fi
- useita nettikoulutuksia kevään mittaan ja avoimia chatti-mahdollisuuksia
(esim. VALOA-chat arkisin klo 12-18)
-maksuton vertaistukipuhelin 0800 177599 arkisin klo 10-15

MIELI ry (ent. Mielenterveysseura)
- Kriisipuhelin 09 2525 0112

SUOMEN MONIÄÄNISET ry
- tutustu vertaistuen tarjontaan nettisivuilla: moniaaniset.fi/vertaistuki
- ryhmiä on Discordissa, Livechat-ryhmä Tukinetissä ja vertaistukipuhelin

AVOMIELINVERKKO
- ryhmä on Discordissa, osoite: https://discordapp.com/invite/rrx)BnN
- työntekijä tai koulutettu vapaaehtoinen paikalla arkisin klo 9-15

Pieni Ele -keräys
Kuten varmaan olet jo kuullut huhtikuun kunnallisvaalit siirtyvät näillä
näkymin kesäkuulle, 13.6.2021
Edelleen toivon että ilmoittautuisit vapaaehtoiseksi kerääjäksi ovat vaalit
sitten milloin tahansa. Odottelen yhteydenottoasi
merja.saksanen@hyvattuulet.fi tai 044 5070875
On pelkona se, että Pieni ele-keräykset loppuvat kokonaan vaalien
yhteydestä, tätä on kuulemma jo suunniteltu. Silloin monet yhdistykset ja
järjestöt jäisivät ilman tätä tukea. Esim. meidän yhdistys on saanut aina
mukana ollessaan 1200-1600€, se on iso lisä meidän toimintarahoihin
(=monta retkeä, tapahtumaa tai juhlaa

Koronarajoitukset 1 vuotta
__________________________

Koronarajoitusten alkamisesta on nyt suurin
piirtein kokonainen vuosi aikaa.
Aluksi olin erittäin järkyttynyt yhdistykseni
toimipisteiden sulkeutumisesta. Olin ollut
Myöhätuulessa aina. Ystäväni Virpi auttoi alussa
tuoreehkon koiransa Gimman, joka on musta
saksanpaimenkoiranarttu, kanssa paljon
sopeutumistani uuteen tilanteeseen.
Aluksi olin jopa taivaan päälle romahtamisen
vuoksi vähentänyt kirjoittamista viiteen blogiini.
Kesti kokonaista kaksi kuukautta ennen kuin
pääsin pahimman yli.
Asiaan oli vaikuttanut myös alkuvuonna tehty
Ilmailumuseossa käynti yhdistyksen väen kanssa,
mutta sen teki lopulta kiireelliseksi koronasulku.
Siis sen, että minä ja yhdistykseni aktiivi Hannu
ryhdyimme lentosimulaattoripelaamiseen.
Tavallaan pelistä ei ole kyse, koska pisteitä tai
palkintosijoja ei jaella, mutta pelaamme silti.
Ensin tärkein pelimme oli internetselaimella
pelattava GeoFS. Se on hyvin simppeli ja
maastografiikoiltaan susiruma, varsinkin jos ei
maksa kymppiä vuodessa Microsoftille
tarkemmista maastokuvista. Ja sitä paitsi
lentokoneilla on siinä ikävä taipumus pomppia,
kun lentokoneen renkaat osuvat kiitorataan
laskeutuessa.
Pääsimme lopulta käsiksi toiseen epäkaupalliseen
lentosimulaattoriin nimeltä FlightGear. Se on
hienostuneempi, mutta aluksi oli vaikea
ylipäätään saada käyntiin simulaattorin
"kruununjalokiveä" Cessna 172:ta.
Minä meistä kahdesta tiesin enemmän
lentämisestä, joten jossain määrin toimin Hannun
opettajana. Mutta hän oli nopea oppija.

Kesä meni joten kuten. Yhdistykselläni oli lievästi
ulkotoimintaa. Se oli mukavaa.
Syksymmällä yhdistykseni toimipisteitä taas
avattiin. Tosin joutui sitten sisällä pitämään
maskia tai naamavisiiriä. Myöhemmin vielä
otettiin käyttöön tiukemmat turvavälit. Maskin
naamalla pitäminen yhdistyksen tiloissa oli suuri
stressin aihe, vaikka asian tärkeyden ymmärsikin.
Kirjoitin asiasta jopa runon.
Naapuritalon henkilö Jari, joka on myös
yhdistykseni aktiiveja, liittyi mukaan
lentotoimintaan.
Sitten yhdistyksen toimipisteet menivät
uudestaan sulki.
Koska aina ei jaksa syödä einesruokia, olen aina
välillä valmistanut ruokaa enemmän tai
vähemmän omin käsin.
Uuden vuoden 2021 tultua ostin itselleni
järjettömän kalliin tietokoneen keskusyksikön.
Lahjoitin vanhan kannettavani Hannulle, jotta
hänellä olisi paremmat mahdollisuudet nauttia
lentosimulaattorilla lentämisestä. Yksi
wanhimmista olemassaolevista kavereistani
nimeltä Jape, jolla on pitkäaikainen kokemus
lentosimulaattoreilla lentämisestä ja myös
pelitietokoneiden kasaamisesta, oli vihjannut
minulle ko. keskusyksiköstä. Siksi ostin sen. Jape
myöskin lahjoitti minulle modernin ja riittävän
isokokoisen tietokoneen näytön.
Koska olin helmikuun 24. päivänä saanut tietää,
että Uudellamaalla rokotetaan myös
lääkehoidolla olevia kakkostyypin diabeetikkoja,
varasin ajan koronarokotukseen, jonka sain
kahden päivän päähän. Rokotuksessa käynti meni

sujuvasti eikä tullut komplikaatioitakaan. Ja
aiheutti minussa tiettyä helpottumista.
Kestäkää lujina, voitto jo häämöttää!
Koska minulla oli nyt "alla" hurja pelitietokone,
päätin kokeilla kokeiluversiota kaupallisesta
lentosimulaattoripelistä X-Plane. Tämä
osoittautui ihanaksi. Tarkoitukseni on

Tom Kärnä

Maalari

Janne
Alahelisten

myöhemmin ostaa täysversio pelistä.
Koska Myöhätuulen kokeista toisen rupeama
palveluksessa päättyi, jouduttiin ottamaan
vapaaehtoistyövoimaa Myöhätuuleen Albertkokin kanssa ylläpitämään kerhoa siksi ajaksi, kun
hän myi kahvia ja leipomuksia ulos taikka jakeli
keskiviikon ruokajakelua. Olen itsekin ollut tässä
mukana.

HAE SANALAATIKOSTA KAIKKI MAAT (RISTIINRASTIIN)
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ARGENTIINA
BAHAMA
BELGIA
CURACAO

GRÖNLANTI
GUINEA
HONDURAS
IRLANTI

KUWAIT
LIETTUA
MAKEDONIA
MALESIA

SURINAME
TANSANIA
THAIMAA
TURKKI

EGYPTI

ITALIA

NAURU

UNKARI

ESPANJA

JEMEN

PANAMA

URUGUAY

ETIOPIA

JORDANIA

RUANDA

VATIKAANI

FILIPPIINIT
GAMBIA

KOLUMBIA
KUUBA

SAMBIA
SINGAPORE

VIETNAM
YHDYSVALLAT

Ihmissuhteiden 10 käskyä
1.

Tervehdi ihmistä
- ei ole mukavampaa kuin ystävällinen tervehdys

2.

Hymyile lähimmäisellesi
- vihainen katse vaatii 72 lihaksen käyttöä, hymy vain neljäntoista

3.

Puhuttele toista nimeltä
- oma nimi on kauneinta musiikkia

4.

Ole ystävällinen ja avulias
- jos haluat ystävän, ole ystävä

5.

Ole kohtelias
- näytä, että iloitset jokaisesta tehtävästäsi

6.

Ole kiinnostunut lähimmäisistäsi
- pidät melkein kaikista, jos vain haluat

7.

Jaa anteliaasti kiitosta
- ole varovainen moitteissasi
-

8.

Ota huomioon toisen näkökannat
- asiassa on kolme puolta: sinun, minun ja oikea

9.

Palvele auliisti
- tärkeintä on se mitä teet toisille

10.

Lisää tähän hyvä huumorintaju

- annos kärsivällisyyttä ja hiukan nöyryyttä, niin saat moninkertaisen palkkion

MUISTI 2
Alla etunimet ja sukunimet pitää löytää
alalistalta. Harmaat aivosolut töihin!
Wolfgang A (säveltäjä) __________________
Desmond (piispa)

__________________

Sean (näyttelijä)

__________________

Roger (näyttelijä)

__________________

Kariya (jääkiekkoilija) __________________
Rushdie (kirjailija)

__________________

Marie (fyysikko)

__________________

Leevi (säveltäjä)

__________________

Artturi I (AIV-rehu)

__________________

Helvi (pres.ehdokas)

__________________

Anni-Frid (muusikko) __________________
Pablo (kirjailija)

__________________

”Pomo” (rokkari)

__________________

Angela (poliitikko)

__________________

Harrison (näyttelijä)

__________________

Shirley (näyttelijä)

__________________

Mao (puoluejohtaja)

__________________

Gro Harlem (ent. pres) __________________
Diego A (jalkapalloilija) __________________
Franz (jalkapalloilija)

__________________

Lech (ent. presidentti) __________________
Marcello (näyttelijä)

__________________

Roger (tennis)

__________________

Gregory (näyttelijä)

__________________

Elisabet (näyttelijä)

__________________

Patricia (laulajatar)

__________________

Jimmy (ent. pres.)

__________________

Robert (näyttelijä)

__________________

Mengele (natsilääk.)

__________________

Henning (kirjailija)

_________________

Kaari (kirjailija)

_________________

Jere (jääkiekkoilija)

_________________

Hannu (valmentaja)

_________________

Regina (näyttelijä)

_________________

Mirjami (näyttelijä)

_________________

Helena (hiihtäjä)

_________________

Katariina (näyttelijä)

_________________

Curre (valmentaja)

_________________

Anneli (laulaja)

_________________

Sonja (laulaja)

_________________

Hilkka (hiihtäjä)

_________________

Sakari (laulaja)

_________________

Kaisa (amp.hiihtäjä)

_________________

Tero (amp.hiihtäjä)

_________________

Anssi (yhdistetty)

_________________

Valentin (kävelijä)

_________________

Agatha (dekkaristi)

_________________

Tom (näyttelijä)

_________________

Anna-Liisa (kuulutt.)

_________________

Anna-Leena (kirjail.)

_________________

Sakari (kapellimestari) _________________
Raija (kirjailija)

_________________

Lauri Kristian (pres.)

_________________

Robin (laulaja)

_________________

Pertti (painija)

_________________

Raimo Höyry (selost.) _________________
Paavo (selostaja)

_________________

Steve

Salman

Penn

Mozart

Curie

Sari

Lindström

Kaitue

Takalo

Häyrin

Riihivuori

Relander

Madetoja

Lumme

Noponen

Karalahti

Seppäl

Kuosmanen

Linna

Packalen

Lyngstad

Jortikka

Taylor

Mäkäräinen

Josef

Koivuranta

Kononen

Christie

Härkönen

Ukkola

Sarasvuo

Sipilä

Oramo

Oranen

Cruise

Kuosmanen

Virtanen

Kivi

Koivuniemi

Kansa

Nikkola

Ford

Temple

Springsteen

Neruda

Ze Dong

Merkel

Bruntland

Maradona

Beckenbauer

Kaas

Taylor

Mastroianni

Carter

Federer

Mankel

Utrio

Linnanheimo

Walesa
Beck

Tilus

Maalari Janne Alahelisten

”Räystäät jos tippuu yllä pään…”
Välillä sataa, välillä paistaa, sitähän se sää… Olen tosi
onnellinen, että on ollut kunnon talvi; pakkasia ja lunta on
riittänyt. Niin kuin silloin lapsena; oli pakkasta ja oli lunta niin,
että pienestä ihmisestä ei näkynyt kuin myssyn tupsu. Ja
liukkaat ja sohjot tulivat vasta maaliskuun-huhtikuussa. Oi
niitä aikoja!!
Tässä koronan keskellä on ollut sentään kunnon talvi. Paljon valoisampaa. Talvisia
asioita, mitä olen lapsuudesta kaivannut ovat hankikannot ja kelkat. Koska talvella ei
satanut vettä eikä räntää eikä niin muodoin tarvinnut hiekoittaa, voitiin kelkotella, ja se
vasta olikin mukavaa. Ja kouluun mentiin reellä, jota veti luonnollisesti hevonen ja sitä
ohjasi luottovanki. Isäni oli vankilassa töissä. Meitä lapsia vietiin reellä kouluun ja
haettiin kotiin. Se oli sitä ihanaa lapsuutta.
Tänä päivänä, näinä lumisina aikoina, on aurausta. Aura-auto
rymistelee jo kukonlaulun aikaan…rrrr. Jalkakäytävät aurataan
aina viimeisinä. Pitäähän sitä peltilehmien päästä eteenpäin,
jalankulkijoista ei niin väliä. Hiekoitus on myös monin paikoin sitä
sun tätä. Me kerrostalosa asuvat, me olemme erityishenkilöitä, kun meidän ei tarvitse
tehdä lumitöitä. Sen homman hoitaa huoltoyhtiö, ja hyvin hoitaakin. Ainakin meillä päin.
Olin muutamia viikkoja sitten ystävieni kanssa pitsalla, minä en syönyt pitsaa, vaan
mahdottoman hyvää kanaa. Kun lähdimme kotia kohti, minä vähän kauemmaksi kuin muut,
tuli ns. tenkka på, kuten suomalainen sannoo, nimittäin sen paremmin suojatietä kuin
ajorataakaan ei ollut aurattu kuin ehkä aamulla. Lunta oli niin, että jalkoja piti
todellakin nostaa. Minä sitten siellä lumen keskellä ”puujalallani” yritin päästä
eteenpäin. Suojatie oli jossain lumen alla, ja kun tuli paikka, mistä olisi pitänyt astua
jalkakäytävälle, oli melkein vuoren korkuinen lumipenkka. Siinä minä sitten ”puujalkani”
kanssa kahlasin ja varmaan tärisinkin (ja kirosin hiukan ääneenkin), kun ylittäminen
tuntui vuorikiipeilyltä, (vaikka en ole koskaan edes nähnyt vuorikiipeilyä,). Kun vihdoin
pääsin jalkakäytävälle, huokasin syvään ja pysähdyin. Ilmaa kunnolla keuhkoihin ja
jatkoimme yhdessä kohti pysäkkiä, en nyt ihan jalanjäljissä, mutta kuitenkin. Pääsimme
lopulta perille ja jalkani kaipasivat ”lepoa”. Istumapaikkakin löytyi näin virusaikana. Oli
se aikamoinen voimanponnistus, nimittäin minulta.
Bussi tuli ajallaan ja ajattelin huolestuneena pysäkkiä, jolla astun ulos bussista, että
mites siellä mahtaa päästä kävelemään. Oli pimeää ja kun ikkunasta ulos tsiikasi, niin
olikin katsomista, että misä kohdasa sitä ollaan. Pimeällä paikat kun näyttävät ihan

erilaisille kuin valoisaan aikaan. Ja kun kirjoittaja ei sattuneesta syystä juurikaan liiku
pimeällä, vaikka jalat olisivat kunnossakin, niin oli hyvin tarkkaan katsottava, etten
mene ohi. Pysäkkini on nimittäin viimeinen ennen asemaa. Mutta huoleni oli aiheeton
kummassakin tapauksessa, niin näkyvyyden suhteen kuin auraamisenkin. Astuin varovasti
”puujalallani” ulos ja kas… lumi oli aurattu paikalta pois – oli suorastaan nautinnollista
kävellä sauvoilla vasen oikea, lonkka- säärivaivojen vuoksi hyvin rauhallisesti, mutta
kuitenkin.
Päivä oli ollut pitkä, mutta onnistunut. Oli ollut oikein mukavaa ystävien kanssa ja kana
oli ollut tosi herkullista. Kävelin kotia kohti, noin 150 metriä, ja olin tyytyväinen
päivääni. Minua oli vastasa kaksi tyytyväistä karvapalloa, jotka huristelivat ja puskivat
sääriäni, kun emäntä-mami tuli vihdoin kotiin.
”Oli se tosi nastaa, että mami tuli vihdoin kotiin, ettei tarvinnu enää odottaa”, tuumi
Luumu siskolleen Minnille, joka nuoli tassuaan. ”Miksi minä tämän tassulini kastelin. Aina
saa olla pesemässä, eikös vaan Luumu-sisko.” ”Sitä tämä
kissanelämä on, ainaista turkinpesua. Sitähän se Selmaemo meille opetti”, tuumi Minni ja puski mamin säärtä.
Sai silityksiä ja rapsutuksia. Mami jutteli heille mukavia
ja kertoi, missä oli niin kauan ollut. Kisuille kun ei voinut
soittaa, että ”sorry nyt, meneekin myöhäsempään”.
Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä,

Siinä sitten jutusteltiin. Mami antoi ruokaa ja katseli telkkua vähän aikaa. Keitti
iltateetä vielä ja söi viiliä. Minni hyppäsi nojatuolin selkänojalle ja Luumu hyppäsi
yllätykseksi mamin syliin. Mami ilostui kovasti, kun tavallisesti syliin hyppää Minni-tyttö.
”Ihanaa Luumu, kun hyppäsit sylliin. Olikos teillä kova ikävä mamia, kun ehti pimeäkin
tulla.” Luumu päästi pienen maukaisun ikään kuin vastatakseen, että ”oli meillä” ja nousi
nojaamaan mamin rintaan ja mami silitti. Siinä oli kaikilla kolmella hyvä olla. Mami jutteli
Luumulle kaikenlaista kivaa ja kisut kehräsivät kumpikin. Siinä sitä vietettiin pitkään
laatuaikaa ennen kuin mamin voitti uni ja oli siirryttävä nukkumaan. Luumu jäi
makoilemaan mamin istumaan nojatuoliin ja Minni meni
valojen sammuttua mamin sänkyyn vatsan päälle
kehräämään ja nuolemaan mamin leukaa. Uni vei mamin
mennessään ja Minni siirtyi nukkumaan tuttuun paikkaan
mamin tyynyn viereen.
Elämme MM-kisahuuman ”jälkihikeä”, ainakin meidän
huushollissa oltiin kovasti kisahuuman pyörteisä..
Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä,
Kisutkin välillä katselivat noita ”pitkiä lautoja”, joilla mennään lujjaa etteenpäin tai
hypätään. Välillä vetivät sikeitä (siis kisut). Kisoista Suomi sai kaksi hopeamitalia ja

kaksi pronssimitalia. Hyvä saalis!! Maaliskuu on menossa ja aurinkokin jo vähän
lämmittää, sulattaa lunta ja tekee liukasta ”sopiviin” paikkoihin.
Koronan kanssa tässä on eletty vuosi ja rajoituksia tullee lissää. Yhdistys on kiinni ja
monella on tosi tylsää ja kurjaa. Eletään päivä kerrallaan ja odotetaan rokotuspiikkiä.
Itse olen rokotettujen joukossa. Olen siis pyhäkoulun käynyt ja rokotettu. Yritetään
kestää, kyllä me varmasti paremmalla puolella jo ollaan. Pidetään itsestämme huolta ja
noudatetaan ohjeita. Risukasaankin paistaa joskus aurinko!
Hyvää alkavaa kevättä ja tapaamisiin. Luumu ja Minni lähettävät oikein pörröisiä ja
lämpöisiä terveisiä kamuilleen Hyvissä Tuulissa. Hei Hei!!
Marja-Leena

Maalaus
Jari Mettälä

Runot: TOM KÄRNÄ

Savihevoinen
----------------

Myös edell. lehden runot olivat Tompan

Aurinkokuntamme on kotimme ja
linnamme
-----------------------------------------------Lökäpöksyinen luonto
juoksee aukosta
aukkoon
Madonreiät
Einsteinin avaruusaika
Matemaattinen johdatus
yleisen
suhteellisuusteorian perusteisiin
Mutta madonreikien käyttö
on ihmiselle
mahdottoman vaikeaa
ajasta aikaan
Mahdetaanko edes
niin kutsuttua eksoottista ainetta
saada koskaan
käyttöön?
Pitemmät matkat
ulkoavaruudessa
ovat ihmiselle mahdottomia
Muista Hannu
Rajaniemen
Kvanttivaras-trilogia

Sa et varsinaisesti elävä oo
Silti huohotat ja kirmaat kuin olisit
Tosin teet näin vain, mikäli
haltiasi
niin haluaa
Väsymättä juokset
kilometrejä ja kilometrejä
toisensa perään
Hoidat hyvin palveluksesi,
vaikka olet vain
savea
Olen saanut selville, että
osaat puhuakin
Hyvä ja vastaansanomaton palvelija olet,
ja toivon sinun kirmaavan
ja käyttäytyvän edes pikkaisen
välillä
kuin oikea hevonen,
maan eläin,
vain eläin

Juhlat
-------Rosvo-Roope rahasäiliötä rukkasi
Rovio rikkaille

Punatakki
-----------

Ransu reksillä raveaa
Roinaa ränniin

Loskassa iloisessa
jäsen tallustaa
Punainen on takkinsa
päässään Kanada-hattu
Ei tavanomaista
univormua yllään viitsi pitää
Seremonia se mielessä on
Kanadan kuninkaallisen ratsupoliisin
jäsenellä

Raati ruohosta rohisi
Rabulisti rankkitynnyrissä
Rasteroida rektumi
Rosvo-Roopen rivoisen
Regaali regatassa resinoi
Revolveri revyyssä rondona
Rutinoitui röntgenologi röstiksi
Reflat
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Hyvät Tuulet
VANTAAN MIELENTERVEYSYHDISTYS HYVIEN TUULIEN
KOHTAAMISPAIKAT JA YHTEYSTIEDOT

Lauhatuuli

Myöhätuuli

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

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

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

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

Sähköposti suoraan henkilökunnalle:
etunimi.sukunimi@hyvattuulet.fi

Sähköposti suoraan henkilökunnalle:
etunimi.sukunimi@hyvattuulet.fi

Lauhatuulen puhelinnumerot:

Myöhätuulen puhelinnumerot:

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

Järjestöapulainen
p. 09-853 2328
Järjestötyöntekijä Juhana
Langinvainio p. 050-567 3415
Toiminnanohjaaja Tytti Villanen
p.050-337 6490
Puheenjohtaja Merja Saksanen
p.044-507 0875

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Kylläpä kevät pääsi yllättämään ainakin minut, vastahan satoi räntää ja
vettä vuorotellen ja oli kylmä. Nyt istun parvekkeella ja varjossa on 16 astetta,
auringossa lähes 30. Tekisi niin mieli tavata kaikkia ystäviä ja juoda kahvit rupattelun
lomassa, niinhän me pian voimmekin. Tule sinäkin piknikille Lauhatuulen tai Myöhätuulen
pihalle, kiva nähdä pitkästä aikaa!
Nyt kun ilmat ovat parantuneet, voit lopettaa ajan kuluttamisen kotona ja lähteä ulos.
Aurinko ja lämpö piristävät, samoin liikunta. Minä olen nyt parin vuoden tauon jälkeen
aloittanut taas pyöräilyn. Ostin pyörän hyvältä ystävältä ja heti alkuun oli jännä
odottaa että jaksanko polkea kotiin. Muutaman tauon ja vesihörpyn taktiikalla pääsin
kotiin asti, hieno tunne. Kävelyäkin olen kokeillut mutta se ei oo mun juttu
nivelrikkoisten polvien takia. Pyöräily tuntuu paljon mukavammalta ja
ehkä tää rapakunto kesän mittaan paranee kun vaan jaksan yrittää.
Mites sinun kuntosi rajoitusten ja kieltojen talven jälkeen? Oletko jaksanut liikkua,
ihan miten tahansa kunhan kunto pysyy yllä? Toivottavasti et ole niin rapakunnossa
kuin minä, tajusin vasta äskettäin että olen laiminlyönyt itseäni oikein kunnolla. Viime
kesänä kun kuntoutin itseäni koronan jäljiltä, jaksoin vielä liikkua ja jumpata mutta
pimeän syksyn myötä kaikki jäi. Myös henkinen puoli minussa on voinut nyt huonosti,
kun pitää olla niin paljon yksin. Ystävillä ja lasteni perheillä on suuri merkitys
hyvinvointiini, onneksi sentään joskus nähdään!
Kevätkokous siirtyi, mutta olet tervetullut 18.5. pullakahvien ääressä kuuntelemaan
viime

vuoden toimintakertomusta ja hyväksymään tilinpäätöksen, joko
sisällä tai Lauhatuulen takapihalla. Olin niin toivonut, että
saisimme toimipaikat auki jo toukokuussa, mutta ainakaan
alkukuusta se ei onnistu. Seuraa tarkkaan ilmoitteluamme
nettisivuilla, kyllä aukeaminen alkaa olla jo lähellä!

Aurinkoista kevättä !

Merja S

Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi ???
Anteeksi, edellisessä lehdessä oli tilinumero väärin, tässä nyt oikein !
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: tilinumero: FI97 4405 0010 5074 19, NooaSäästöpankki,
jäsenmaksu 15,00 €
Viitenumeroa ei tarvita vaan kirjoita viestiosaan nimesi ja osoitetietosi.
Jäsenmaksun voi maksaa myös käteisellä Lauhatuulessa torstaisin ruokajaon ja
Myöhätuulessa keskiviikkoisin ruokajaon yhteydessä.
***************************************************************************************************************************

***** KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN ****
Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry:n sääntömääräinen
kevätkokous järjestetään tiistaina 18.5.2021 klo 13.00 Lauhatuulessa
Leinikkitie 22 C, 01350 Vantaa
Kokouksessa esitetaan vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpaatos
ja myonnetaan hallitukselle vastuuvapaus vuodelle 2020
Kokous on tarkoitettu KAIKILLE Hyvat Tuulet ry:n jasenille joten

tervetuloa!
ps. jos koronarajoitukset jatkuvat toukokuulle,
kokous pidetään ulkona Lauhatuulen takapihalla
################################################################################

Minigolf-kausi alkaa !!!!!
Jorma ja Kalevi ovat aloittamassa yhdistyksen minigolf-kerhoa toukokuussa, mikäli
koronarajoitukset sallivat. Kerho kokoontuu joka keskiviikko elokuun loppuun asti.
Minigolfia pelataan Koivukylän kentällä keskiviikkoisin klo 13 lähtien.
Jos aloitus viivästyy, saat siitä ilmoituksen nettisivuillamme.
Tule mukaan mukavaan joukkoon !

Hei !
Kohtaamispaikat ovat toistaiseksi suljettuina. Toimintamme on siirtynyt siksi aikaa
verkkoon.
Tapaamme toisiamme Discordissa, joka on helppokäyttöinen netissä käytettävä keskustelupalsta.
Henkilökunta on tavoitettavissa Discordin kautta klo 9-15.00 välisenä aikana.
Käyttö onnistuu nettiselaimen kautta.
Pääset helposti mukaan nettisivujemme kautta
www.hyvattuulet.fi, josta klikkaamalla linkkiä
”ajankohtaista” löydät Discord linkin. Klikkaamalla
ohjeen mukaista kohtaa, olet keskustelemassa
muiden kanssa.
Voit ladata Discordin myös älypuhelimellesi tai
tietokoneellesi.
1. Klikkaa linkkiä.
2. Kirjaudu käyttäjäksi. Lisää nimesi ja sähköpostiosoitteesi (kukaan muu ei näe
sähköpostiosoitettasi).
3. Olet kanavalla. Tervetuloa vaihtamaan kuulumisia!
Microsoft Teams sopii hyvin ryhmien pitämiseen sen monipuolisten
toimintojen vuoksi.
Teams toimii nettiselaimen kautta.
Myös Teamsin saa ladattua älypuhelimeen ja tietokoneelle.

1. Klikkaa linkkiä, jonka sait sähköpostilla
2. Valitse että haluat käyttää Microsoft Edge-selainta.
3. Salli teamsin käyttää kameraa ja mikrofoniasi.
4. Olet mukana ryhmässä!
Henkilökunnalle voit aina soittaa arkisin klo 9-15.00 välisenä aikana.

Teams- Ryhmään pääsee liittymään ainoastaan henkilökunnan lähettämällä kutsulla. Näin voidaan
helposti ehkäistä ulkopuolisten osallistuminen ryhmiin.
Voidaksesi osallistua Teams-ryhmiin tarvitsemme sähköpostiosoitteesi, jonne lähetämme
kutsun.
Jos haluat mukaan Teamsissä järjestettävään ryhmätoimintaan, ota yhteyttä henkilökuntaan
sähköpostilla tai soittamalla. Numerot ja sähköpostiosoitteet saat sivulta 2 tästä lehdestä

Moikka!

Olen Tytti Villanen, aloitin Myöhätuulen toiminnanohjaajana pääsiäispyhien
jälkeen. Olen 37v, ja sytyn monenlaisista asioista. Usein minut löytää ideoimasta
jotain uutta. Elämääni rikastuttaa päivittäin oma perheeni. Koulutustaustaltani
olen yhteisöpedagogi ja tradenomi (AMK). Työhistoriaa olen kerryttänyt niin kaupalliselta alalta
kuin järjestökentältäkin. Vapaaehtoistoiminta on sydäntäni lähellä ja olenkin löytänyt itselleni
sitäkin kautta mukavaa tekemistä.
Tällä hetkellä tutustun Hyvien Tuulten toimintaan, kuten myös kumpaankin toimipisteeseen. On
hienoa päästä tekemään työtä monipuolista toimintaa tarjoavassa yhdistyksessä. Tässä
hetkessä kaipaan ehkä eniten aitoja kohtaamisia ja vuorovaikutusta. On vain jaksettava uskoa
siihen, että jonain päivänä koronatilanne vielä helpottaa ja pääsemme tapaamaan kasvokkain ja
tekemään kaikkea kivaa yhdessä. Tällä hetkellä ajatus siintää hiljalleen kohti tulevaa kesää.
Mitä sinä toivot tältä keväältä? Entä kesältä?
Toivon valoa ja iloa sinulle,
Tytti

Jari Mettälä on maalannut tämän peruskoulun 9. luokalla

Tervehdys kaikki,
Minä olen Juhana Langinvainio, kahden teinin isä, 47v. Aloitin Hyvissä
Tuulissa järjestötyöntekijänä Myöhätuulessa Oppisopimuksella. Tarkoitus
olisi suorittaa mielenterveys- ja päihdetyön Lähihoitajan tutkinto. Olen hiljattain
vaihtanut alaa. Olen koulutukseltani Taiteen maisteri ja olen tehnyt töitä mainosalalla
yli kaksikymmentä vuotta. Olen kokenut nämä uudet työtehtävät hyvin mielekkäiksi.
Koko henkilökunta on ammattitaitoista ja hyvin ystävällistä. Minut on otettu lämmöllä
vastaan.
Harrastan kitaran soittoa ja kuvanveistoa. Luen aika paljon, pääosin hengellistä
kirjallisuutta. Tykkään käydä myös perheen mökillä ja liikkua luonnossa. Odotan innolla
että nämä rajoitukset lakkaavat ja päästään tapaamaan kasvokkain. Olisi kiva tutustua
teihin. Hyvissä Tuulissa on paljon erilaista toimintaa ja tulen varmasti ajan kanssa jäsenille
tutuksi. Minuun voi olla yhteydessä meilitse tai soittamalla. Toivotan kaikille hyvää vointia
ja jaksamista, kyllä me vielä tästä noustaan.
Ystävällisesti
Juhana

Joutsenten kevätmuuttoa Liminganlahdella

Lohdutus © Tuija Westman 2021

Niin kuin äiti lastaan lohduttaa
Ja sylissänsä tuudittaa
Niin minäkin sua lohdutan
Ja sun pelkoas huojennan
Vaikka ahdistaa
etkä unta saa
Tulossa on kyllä parempaa
Älä anna vielä periksi
Kaikki hyvin loppujen lopuksi
Kerto
Vielä jonain päivänä
Sun hengitys kulkee kevyenä
Niin minä sinua lohdutan
Ja sinuun uskoa valan
Vaikka muuttui koko maailma
Sul on uusi normaali hallussa
Eristyksestä ja rajoituksista
Huomaatko, sä selvisit kaikesta
Maskin takana on vielä tunteita
Vielä voit silmiin mua katsoa
Kohta kaukana on paha maailmaa
meillä on taivas vain kattona
Kerto
Vielä jonain päivänä
Sun hengitys kulkee kevyenä
Niin minä sinua lohdutan
Ja sinuun uskoa valan
Tätä Tuijan laulua voit kuunnella seuraavasta linkistä:
https://soundcloud.com/tuippi

Jäsentoiminnalle alkuaskelia

Upeaa, eikö totta!
Viikko 26 on tärkeä. Hyvissä Tuulissa alkaa piskuinen jäsentoiminta,
kun piknik-tapaamiset alkavat Lauhiksessa ma-ke-pe 26.28.30.4.
alkaen. Tapaamme ulkosalla klo 11–13 viimevuotiseen tapaan
rakennuksen takana olevalla nurmikentällä tai Järjestöringin
alakerrassa olevan tilan edessä (sää).
Tarjolla on yhtenä päivänä grillimakkaraa/uunimakkaraa ja
kahvia/mehua ja muina päivinä kahvia/mehua, pullaa ja keksiä
ja mikä parasta – hyvää seuraa.
Tarjoiluhinta on 1–1,5 euroon tarjottavasta riippuen.
Myöhiksessä jatkuvat ovikahvit ti-ke 27.–28.4. alkaen
Tytin, Juhanan ja yhden vapaaehtoisen voimin.
Kellonajat ovat samat kuin ennenkin.
Nyt, melkein 5 kuukauden hiljaiselon jälkeen, alkaa siis tapahtua.
Olkaa kuulolla ja tulkaa mukaan.

Tervetuloa !!
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Passionleivos
4 munaa
1,5 dl sokeria
1 dl perunajauhoja
1 rkl vehnäjauhoja
2 rkl kaakaojauhetta
1 tl leivinjauhetta
2 dl kermaa
200 g Valio passiohedelmä rahkaa

1. Kuumenna uuni 225 asteeseen.
2. Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi.
3. Sekoita kuivat aineet keskenään ja lisää siivilän läpi vaahtoon. Sekoita tasaiseksi
taikinaksi.
4. Levitä taikina leivinpaperin päälle pellille ja paista uunin keskitasossa noin 6
minuuttia.
5. Kumoa pohja puhtaan leivinpaperin päälle ja poista paistoleivinpaperi ja jäähdytä
pohja. Leikkaa jäähtyneestä pohjasta muotilla kuvioita
6. Vatkaa kerma vaahdoksi. Lisää rahka joukkoon ja vatkaa tasaiseksi.
7. Tee leivoksia valitsemalla kaksi muotilla otettua palaa. Pursota ensimmäisen palan
päälle rahkavaahtoa, lisää toinen pala päälle ja toista pursotus. Koristele
limeviipaleilla.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Hei kaikki !
Olisimme hyvin iloisia jos te jäsenet voisitte ilmoittaa meille
puhelinnumeronne ja/tai sähköpostiosoitteenne jotta voisimme tiedottaa
teille asioista jompaa kumpaa tapaa käyttäen, joko tekstiviestillä tai s.postilla.
Näin saisimme mahdollisimman monelle jäsenelle ilmoitettua ajankohtaisista
asioista (esim. paikkojen avaamisesta). Ilmoitukset sähköpostiini
kirsi.snare@gmail.com, sen vuoksi koska hoidan jäsenrekisteriä tällä hetkellä,
tai sitten Jaanalle toimistoon numeroon 09-873 4386.
Kiitos Kaikille

Merja Saksanen ja Kirsi Snåre

Purojen solinaa, lintujen laulua ja mirrien maukaisuja…
Lumet ovat jo melkein entiset, kevät on alkanut ja kurkien
huutojakin on jo kuultu. Pitkä ja raskas talvi on takana ja
toivottavasti edessä ihanan lämmin kesä. Sen me olemme
ansainneet, kun olemme virusta vastaan taistelleet kokonaisen
vuoden. Itse kukin alkaa olla täynnä koko asiaa. Monella ovat
kaupassakäynnitkin harventuneet, ettei vain virus iske – kaikki kun
eivät kasvomaskia käytä ja viittaavat kintaalla turvaväleille. Itse
olen ostanut ruokatarvikkeeni verkkokaupoista, tuovat ovelle ja hyvin on toiminut.
Kannattaa kokeilla! Muuten kävisin itse kaupassa, mutta tuo puujalka väsyy matkalla ja
kaupassa, verkkokauppa on hyvä ratkaisu.
Tuttuja jäsenkavereita on ikävä, kun ei olla nähty pian
viiteen kuukauteen, se on pitkä aika. Vain ruokajaossa olen
muutaman kanssa jutellut. Tämmöistä tämä virusaika on, mutta
toivotaan, että saisimme aloittaa alkukesän avaamalla
yhdistyksen lähes normaalisti, mutta tartuntaluvut ovat vielä liian
korkeat. Mutta piknikit ovat alkamassa 26.4, joten siellä nähdään Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä,
ja ovikahvit jatkuvat. Kulunut vuosi on kuin olisi siinä kuuluisassa kuplassa elänyt. Miten
sitä sitten osaa olla, kun on taas normaaliaika – ei tarvita suusuojia, ei turvavälejä.
Käsidesit ovat varmasti käytössä hyvän käsihygienian vuoksi kaiken aikaa.
Itselläni on kuukauden päästä, siis toukokuun puolenvälin aikoihin, ortopedi ja rtg
kahteen otteeseen. Lopultakin pääsen tutkimuksiin ja toivottavasti aikanaan leikkaukseen,
että pystyisin kävelemään taas normaalisti. En pääse metsään ihailemaan luontoa enkä
paljon mihinkään.
Nyt on lauantai ja katselin prinssi Philipin hautajaisia. Kyllä olivat koruttomat. Paljon
kaunista laulua, upeaäänisiä laulajia, mutta niin korutonta ja kun oli
viruksen takia vain iso kourallinen (30) surijoita, niin tuntui pahalle.
99-vuotias prinssi olisi ansainnut komeammat hautajaiset! Virus
perhana!!
Luumu ja Minnikin ovat olleet, tai eivät ehkä enää, mutta
pitkästi alussa ihmeissään, kun mami on aina vaan kotona eikä
lähde juuri minnekään. Kisut ovat kyllä auttaneet hetkiä, kun on
ollut mieli vähän maassa. Tekemistä riittäisi, mutta kun on tuo jalka,
ja aina vain ei saa aloitettua. Mutta niinhän sitä sanotaan, että ”hiljaa hyvää tulee”, mulla
se kyllä kuuluu ”hitaasti hyvää tulee”. Toisaalta eipä tässä ole kiire mihinkään. Luumu ja
Minni ovat selvästi iloisempia, kun päivät ovat pidentyneet ja ikkunoista voi katsella
pitkään, mitä alhaalla kadulla tapahtuu. Kissoja ei näy, mutta koiria ja koirien ulkoiluttajia
sitäkin enemmän.
Me olemme Minni-siskon kanssa harjoitelleet kovasti niihin isoihin kissojen
juoksukilpailuihin, jotka jo kerran siirrettiin ja mamin mukaan ne taidetaan siirtää vieläkin
vuodella, kun kaikki muutkin isot tapahtumat on siirretty. Mami on kertonut meille paljon

siitä viheliäisestä viruksesta, joka on laittanut mamin mukaan koko maailman polvilleen,
niin meidätkin. Mami kertoi tässä taannoin, että hän on nyt ”rippikoulun käynyt ja
rokotettu”. Kivasti sanottu.
Meitä ei ole viety kisoihin, tai siis näyttelyihin, tuumii Minni ja katsoo Luumusiskoonsa. Eihän meille maukujille järjestetä semmoisia katselmuksia, kun ei muitakaan
tapahtumia järjestetä. Kivampi sitä on olla kotona, kuin ihmisten töllisteltävänä, anteeksi
sanamuoto, siis ihailtavana. Me haluamme olla Luumu-siskon kanssa rauhassa. Se riittää,
kun meillä käy vieraita, vaikka eipä meillä ole käynyt nyt vieraitakaan
tuon viruksen takia. Mamin kamu on käynyt, mutta ei sekään voinut
käydä moniin viikkoihin, kun mami kuuluu omien sanojensa mukaan
”riskiryhmään”. Onhan mami meille selittänyt mitä se semmoinen
”riskiryhmä” tarkoittaa, mutta eihän me pienet ihanat kisulit sellaista
pienissä päissämme ymmärretä, mutta pääasia, että mami ymmärtää.
Tätä se on virusaika!
Minni-sisko on vähän mouruillut viime aikoina, ja mami on
ihmetellyt, että ”mitä se Minni mouruaa, kun se kuuluu paremmin poikakisuille. Mutta kai
tyttökissatkin joskus mouruaa”. Minni-sisko yritti kyllä kovasti selittää, mutta kun mami ei
ymmärrä meidän kissojen kieltä. Meillä on mamin sanojen mukaan valtava ”kielimuuri”,
kun ei ymmärretä toisiamme, ainakaan aina. Mami yrittää joskus maukua ja silloin Minnisisko nostaa päätään kallelleen ja katsoo, että mitä. ”Älä yritä, kun et osaa, anna mun ja
Luumu-siskon hoitaa maukumishommat”, sanoo Minni-siskon katse ja pää painuu takaisin
nukkuma-asentoon.
Meillä ei ole Luumu-siskon kanssa kuin yksi toive, sellainen, että päästäisiin ulos
käymään, kun on hyvät kelit ja ilmat jo. Niin mami ainakin sannoo. Sitä valkoista pumpulia
eli lunta, ei juurikaan meidän ikkunoista näy ja aurinkokin on alkanut enemmän paistaa,
joten mami on varmasti oikeassa kuten aina. Mami on kyllä miettinyt tuota meidän
ulkoiluamme, mutta vielä ei olla vastausta kuultu. Syynä kaikkeen on se virus, mutta ehkä
sitten kesällä mami keksii keinon.
Tällaista se on kahden ihanan kissan kanssa. He tietävät, joilla mirrejä
on. Ne ovat ihania, vaikka ärsyttävätkin välillä, mutta niinhän se pittääkin olla.
Kissat ovat ihania lohduttajia, ne antavat valtavasti, mutta eivät pyydä kuin
ruokaa ja juomista ja silityksiä ja rapsutuksia.
Ihanat kisuni Luumu ja Minni ja minä toivotamme kaikille lukijoille oikein
hyvää kevättä ja tulevaa kesää ellei ennen sitä olla kuulolla!

Hei, hei, hulinaa!
Marja-Leena
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Tässä hyviä ohjeita elämän varrelle

Jannen maalaama taulu sekä tarina taulun synnystä.
Kilpisjärven mahtava Saana. Tunturi tuimien
tuulien. Kuvassa ei juuri tuule. Eikä kuva ole
Kilpisjärveltä. Se muistuttaa sitä. Kuva on
reissultani liikkuessa metsässä. Taustalla on
jänkää. Sanon tässä suota jängäksi. Lapissa suo
on jänkää. Sen kun ylittää pääsee kuivalle
maalla. Edessä on nousua. Ehkä tunturi, ehkä
vaara. Vastauksen saa kun on itse noussut tuon.
Minä seison reunalla. Tutkin ensin tietä. Mistä voi
kävellä. Edessä alamäki ja paljon kiviä. Rakkaa
eli isoja moukareita ympäriinsä. Jos jalka
lipsahtaa se saattaa murtua. Kävelemme
varovasti. Ei saa astua väärään. Pienimmät
moukarit alkaa valua alas astuessamme alaspäin.
Jokunen isompi heilahtaa vaarallisesti. Tässä jos
menettää tasapainon tulee iso vahinko.
Kuva antaa jokseenkin väärän käsityksen
kuvauspaikan ja taustalla olevan tunturin kanssa.
Myönnän tässä vaaran olevan tunturi. Sen näkee
siitä, että laki on paljas. Siellä ei kasva mitään.
Laki on samanlaista rakkaa, mitä allani on.
Sammalta ja jäkälää. Mustikanvarpuja ja kanervaa. Variksenmarjaa ja puolukkaa. Jatkan matkaa
alas. Kävelen tienpohjaa. Tätä pitkin on aikanaan ajettu hakkuun tukkeja, pöllejä ja sellupuuta
talvella. Talvella juuri, koska tuon jängän ylitys ei onnistu kuin routa-aikana pakkasella. Maa on
jäässä ja näin vesialueen ylistys onnistuu vaivattomasti. Kesällä jängän ylitys onnistuu vain
kumisaappaissa. Tällaisessa maisemassa silmä lepää. Mieli rauhoittuu ja maailman
murheet unohtuu. Kuten maalatessa taulua ja varsinkin maisemantaulua. Jos vain on mahdollista,
tee luonnos ulkona. Itse taulun maalaaminen ulkona on kokemus vailla vertaa

Kuukkeli laskeutumassa
lennon jälkeen. Yksi Lapin
kauneimmista linnuista,
harvat sen pääsevät
näkemään.

POTILAS SAIMAN
ELÄMÄNTARINA

Saima oli tehnyt rikoksen vuonna
1923 ja siitä syystä hän oli psykiatrisen
sairaalan potilas vuoteen 1959 jolloin
hän kuoli. Susan Heikkinen tutki, kuka
Saima oli ja mitä jälkiä hänestä on
jäänyt historiaan. Tästä syntyi kirja
Pullopostia Seilin saarelta, jota
suosittelen tutustuttavaksi.
Saimalla ei ollut eläessään paljon, sillä
hän oli toiminut piikana ja eli
suurimman osan elämästään
laitoksessa. Hänellä oli kuitenkin halu
viestiä sairaalan ulkopuolelle, nämä
jäivät meidän aikaamme asti. Osa
viesteistä oli kirjeitä. Hän kirjoitti myös
paperilappusia, jotka hän piilotti
huolellisesti lasipurkkeihin saaren
metsään. Kätköt löydettiin vasta yli 50
vuoden jälkeen. Arkistoista löytyi
Saimalta myös kirjeitä joita ei ollut
koskaan lähetetty eteenpäin.
Henkilökunta oli estänyt sen.
Kirjailija Susan Heikkinen teki ison ja
vaikean työn etsiessään tietoja
Saimasta. Siitä syntyi kirja, joka on ei
ole fiktiota kuten muut Seilin saaresta
tehdyt tarinat vaan
pohjautuu todellisiin löydettyihin
aineistoihin. Susan Heikkinen koki
metsään jätetyt paperit avunpyynnöksi
ihmiseltä joka oli asunut laitoksessa
lähes koko aikuisikänsä. Kyse oli kuin
itsemääräämisoikeuden etsimisestä.

Seilin saari

Aihe tulee ruudukkoon annetusta sanasta. Kukin numero vastaa yhtä
tiettyä kirjainta. Kaikki sanat tulevat vaakasuuntaan.
Mukavia hetkiä pulmapähkinän kanssa, ja odotellen kohtaamispaikkojen aukeamista.
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Maalannut Jari Mettälä

Yhdistys Avaa ovensa
ma. 7.6.2021
klo.10—14

Ostin sähkötoimisen kellokoneisto ja rakensin sen
ympärille seinäkellon messingistä. Sydänkoristeeseen
jemmattu valokenno sytyttää led-lamput kun alkaa
hämärtämään.
( Hannu H.)
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Hyvät Tuulet
VANTAAN MIELENTERVEYSYHDISTYS
HYVIEN TUULIEN
KOHTAAMISPAIKAT JA YHTEYSTIEDOT

Lauhatuuli

Myöhätuuli

sijaitsee Itä-Vantaalla.

sijaitsee Länsi-Vantaalla.

Leinikkitie 22 C, 01350 VANTAA
Sähköposti:

Lammaslammentie 17 A, 01710 Vantaa
Sähköposti:

vantaanmielenteveys@hyvattuulet.fi

vantaanmielenterveys@hyvattuulet.fi
avoinna ma-pe klo 9.00–15.00.

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
Sähköposti suoraan henkilökunnalle:
etunimi.sukunimi@hyvattuulet.fi
Lauhatuulen puhelinnumerot:
Järjestöapulainen
p. 09-873 4386
Järjestötyöntekijä Lauri Piiparinen
p.050-437 2323

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
Myöhätuulen puhelinnumerot:
Järjestöapulainen
p. 09-853 2328
Järjestötyöntekijä Juhana
Langinvainio p. 050-567 3415

Toiminnanohjaaja Virva Kaislaniemi

Toiminnanohjaaja Tytti Villanen

P. 050-377 6494

p. 050- 337 6490

Puheenjohtaja Merja Saksanen

Puheenjohtaja Merja Saksanen

p.044-507 0875

p.044-507 0875

Tule mukaan Hyvät Tuulet ry:n kesään!
Kesä tulee ja ulkona on mukava tavata. Kohtaamispaikkojen ohjelmassa onkin monenlaista kesätoimintaa, johon olet tervetullut. Aloitamme lähiretkeilyn tiistaisin toivottuihin kohteisiin. Kohtaamispaikkojen piknikeille voi tulla pelaamaan pihapelejä ja tapaamaan muita – omia eväitä ei tarvitse
ottaa mukaan, vaan myynnissä on pientä purtavaa. Seuraa ilmoittelua, sillä muutoksia saattaa tulla
ja ulko-ohjelmassa on säävaraus (eli perutaan kovalla sateella).
Kohtaamispaikkojen sisätiloja voidaan näillä tiedoin avata rajoitetusti, alkuun 10 henkilölle maanan-

taista
7.6. klo 10–14 lähtien

Kesäohjelmä 2021
MAANANTAI:

Pihapelejä klo 11–13 Lauhatuulen nurmella

TIISTAI:

Retkipäivä. Lähtö yleensä klo12 jälkeen. Ennakkoilmoittautuminen. klo

13–14 keilaus/biljardi Tikkurilan urheilutalolla juhannukseen asti, omavastuu 5€
KESKIVIIKKO:

Piknik klo 11–13 Lauhatuulen nurmella, kesäkuun ajan yhteistyössä Lei-

nikin kanssa klo 12 kävelyretki kohtaamispaikkojen edustalta
TORSTAI:

Piknik Myöhätuulessa klo 11–13

klo 13–14, Minigolfia Koivukylän minigolfkeskuksessa, os. Talvikkitie 117, 2€
PERJANTAI

Piknik (pihapelejä/grillausta) klo 11–13 Lauhatuulen nurmella

Kesäkuun retkikohteet:
1.6. Tikkurilan tori
8.6. Puutarharetki
15.6. Haltialan kotieläintila, Helsinki
22.6. Juhannusviikon saariretki, koko päivä (omavastuu peritään).
29.6. Kuusijärvi, Vantaa
Tarkemmat tiedot tulevista retkistä ja ohjelmasta ilmoitamme nettisivuilla ja somekanavilla @hyvattuulet
Ilmoittauduthan retkelle etukäteen järjestöavustaja Jaanalle: Puh. 09 873 4386 tai vantaanmielenterveys@hyvattuulet.fi.
Osallistujamäärää voidaan joutua rajoittamaan, ainakin jos menemme sisätiloihin. Retkille mennään pääosin julkisilla kulkuneuvoilla omalla kustannuksella. Eväät otetaan mukaan tai kahvit tarjotaan paikan päällä. Pääsylipuista tai matkakuluista
peritään omavastuu.

Mihin haluaisit mennä retkelle heinäkuussa? Kerro meille ideasi.
Kesäkuussa teemme myös uuden palautekyselyn, vastaathan siihen.
Nähdään! Toivovat Tytti ja Juhana Myöhätuulesta sekä Virva ja Lauri Lauhatuulesta

Hei,

Olen Virva Kaislaniemi nelikymppinen äiti, sosionomi, vapaaehtoisaktiivi ja Lauhatuulen uusi toiminnanohjaaja.
Astun toiminnanohjaajan saappaisiin suurella mielenkiinnolla ja innolla. Olen iloinen päästessäni työskentelemään
juuri teidän kaikkien jäsenten kanssa – suunnitellaan ja
tehdään yhdessä. Olen työskennellyt viimeiset kymmenen
vuotta Vantaan kaupungilla asukas- ja vapaaehtoistoiminnan parissa. Viimeksi olin yhteisötyöntekijänä Tikkurilan
uudessa asukastilassa. Vantaan kaikille avoimet kohtaamispaikat ovat siis varsin tuttuja.
Olen syntynyt ja kasvanut Rauman merenrantakaupungissa. Mutta opiskelut veivät minua aikoinaan Helsinkiin,
Pieksämäelle ja Swazimaahan asti. Olen koulutukseltani
sosionomi (amk) ja vapaaehtoistyön työnohjaaja. Ennen
Vantaan kaupungille tuloa työskentelin usean vuoden ohjaajana muun muassa kuurojen mielenterveyskuntoutujien
parissa ja erityisopetuksessa.
Vapaa-aika menee tällä hetkellä enimmäkseen perheen
parissa, johon kuuluu puoliso ja 2-vuotias taapero. Hoidamme yhdessä puutarhapalstaa ja ulkoilemme aina kun
on mahdollista. Kun korona-aika hellittää voimme taas
matkustaa tapaamaan ystäviä Englantiin, jossa asuimme
jonkin aikaa. Onneksi matkustaa voi vaikka kirjojen kautta
– se avartaa maailmankuvaa.
On ollut mukava jo tavata edes joitakin yhdistyksen jäseniä
Lauhatuulen piknikillä. Toivon, että tapaan monia muitakin
kesän mittaan. Lähdetään yhdessä vaikka kävelylle Lauhatuulen edustalta keskiviikkoisin. Luonto on nyt kauneimmillaan – nautitaan siitä.
Aurinkoista ja voimaannuttavaa kesää sinulle!
Kohtaamisiin, Virva

ma.14.6./ ti.15.6 / ja ke.16.6 jaan EU– ruokakasseja Lauhatuulessa Klo.10.00 — 14.00. Kassit voi
hakea sisältä.

Terveisin Kirsi Snåre
Samoina päivinä jaetaan myös Myöhätuulessa
EU-kassit

Teams ja Discord-ryhmät jatkuvat läpi kesän.
Mukaan on helppo liittyä nettisivujen kautta: hyvattuulet.fi/ ajankohtaista.
Sieltä löydät linkit ja ohjeet Teamsin ja Discordin liittymiseen.

Maanantai
Discord kahvit klo 10-10.30 ja 12-12.30

Tiistai
Discord kahvit klo 10-10.30 ja 12-12.30

Keskiviikko

Discord kahvit klo 10-10.30 ja 12-12.30

Torstai
Discord kahvit klo 10-10.30 ja 12-12.30
Teams-keskusteluryhmä klo 14-14.45

Perjantai

RYHMÄNTOIMINTAJATKUULÄPIKESÄN
Ryhmä on kokoontunut Teamsissa maanantaisin 19.4.2021 lähtien.
Matkan varrella ryhmään on liittynyt uusia osallistujia ja mukana on ollut myös
ierailijoita kuten lyhytterapeutti ja vireysvalmentaja. Keskustelu on ollut hedelmällistä
ja antoisaa. Jatkossakin on tulossa mukaan eri alojen ammattilaisia ja
kokemusasiantuntijoita jakamaan tietoa.
Ryhmä kokoontuu joka maanantai 18-19.30 Teamsissa läpi kesän.
Tervetuloa mukaan!
Ryhmä on avoin, johon voi liittyä mukaan laittamalla sähköpostia osoitteeseen:
lauri.piiparinen@hyvattuulet.fi

NUORTENTEAMS-RYHMÄ
KESÄTAUOLLE
Kevään keskiviikon tapaamiset olivat todella mukavia! Pelailimme erilaisia lautaja nettipelejä, pidimme
tietokilpailuja, soittelimme kitaraa ja ennen kaikkea
näimme toisiamme. Vierailemassa kävi asiantuntija puhumassa jännityksestä ja sen hallinnasta. Ryhmä
jää nyt kesätauolle ja jatkaa syyskuussa livetapaamisilla Liidossa.
Ryhmä on tarkoitettu18-30-vuotiaille nuorille aikuisille ja on kaikille avoin. Se toteutetaan yhteistyössä
Vantaan kaupungin ja Vantaan klubitalon kanssa. tervetuloa mukaan taas syksyllä!
Ryhmä alkaa 8.9.2021 klo 12-13.00 .
Monitoimitila Liito

Mielen sisäisistä äänistä puhuminen on tärkeä askel kohti
tasapainoisempaa elämää äänien kanssa.
Vertaistukiryhmässä on mahdollisuus jakaa äänikokemuksia
hyväksyvässä, luottamuksellisessa ilmapiirissä.

ÄÄNIÄ KUULEVIEN
RYHMÄ TEAMSISSÄ
26.5.

9.6.

23.6.

Vantaan Hyvät Tuulet ry:n Myöhätuulen ryhmä

Microsoft Teamsissä

Joka toinen keskiviikko klo 18–19
Ryhmää vetää vertaisohjaaja Sari.
Ilmoittautumiset kullekin kerralle ryhmää edeltävänä päivänä:

juhana.langinvainio@hyvattuulet.fi
Lisätietoja: 040-830 9663 / toimisto@moniaaniset.fi

Toivo kukkii raivona
Korona-aika on eräänlaisen lentotaidon – viittaan nyt minun ja kavereideni kotilentosimulaattoriharrastukseen – lisäksi tuonut minulle sellaisen uuden taidon, että kykenen olemaan helposti videopuheluyhteydessä. Myöskin kykenen nykyään aikaisempaa paremmin puhumaan puhelimessa. Asiaa ovat
auttaneet minun ja veljieni – pienin pikkuveljistäni asuu tätä nykyä Balilla – silloin tällöin pidetyt videopuhelupalaverit, myöhemmin aloittamani etäterapia sekä tietysti satunnaiset keskustelut naamatusten yhdistykseni "huoneessa" Discord-palvelussa ja myös myöhemmin alkaneet yhdistykseni säännönmukaisesti pidettävät istunnot Teams-palvelussa. Tottumusta on siis tullut pakosta lisää, ja se on
auttanut.

Olin aikaisemmin ajatellut, että sitten kun ollaan palattu taas suurin piirtein normaaliin päiväjärjestykseen pahimman koronan poistuttua, en jonkin ajan päästä enää kykene olemaan todella kiitollinen
siitä, mitä minulla on. Sittemmin olen tullut kuitenkin siihen tulokseen, että ehkä tämä on ollut sellainen sukupolvikokemus, että saatan kyetäkin kiitollisuuteen. Tämä on koskenut meitä kaikkia, ja sikäli
tämä on täysin eri juttu.
Kauheaa on ollut sellainen, kun on joutunut viettämään aikaa ihmisten kanssa, ja kaikilla on ollut naamarit naamalla. Kuten kerholla sen ollessa auki viime syksynä. Tärkeät visuaaliset vihjeet puuttuvat
melko lailla tällaisessa tilanteessa. Voi kuvitella, miten kurjaa kuuroilla sitten on.
Yhtä hyvin voisi keskustella kirjoittaen. Lienen ihan kohtuullinen ja nopea kirjoittaja, mutta silti.
Koronaepidemia-aikaa edeltänyttä aikaa olen tavannut nimittää "ensimmäiseksi tasavallaksi". Koronaepidemia-aika on minulle tietysti "toinen tasavalta", ja edessä siintää nyt aikaisemmin etäisenä
mahdollisuutena näkynyt "kolmas tasavalta".
Kyllä tämä on sukupolvikokemus.
Olen useimmiten osallistunut yhdistyksen sääntömääräisiin syyskokouksiin. Suurin piirtein yhtä usein
olen jättänyt osallistumatta sääntömääräisiin kevätkokouksiin. Mutta 18. toukokuuta pidettyyn sellaiseen osallistuin, siitä(kin) syystä että korona-aika on kammottavan tylsää aikaa. Kokous oli lyhyt ja
mukava, ja siihen osallistui vain kourallinen ihmisiä, se järjestettiin Lauhatuulen talon takana, ja sen
jälkeen nautittiin kahvit. Tapasin myös kokouksen yhteydessä ensimmäistä kertaa henkilökohtaisesti
pysyvän laatuisista työntekijöistämme Virvan ja Laurin, jälkimmäisen vasta kokouksen jälkeen. Myöhätuulen puolessa olin aikaisemmin ehtinyt tavata Tytin ja Juhanan. Myöskin tapasin aikaisemmin
vain verkossa tapaamani jäsenemme Pekan.
Lehtemme tämän numeron ilmestyessä on jo Myöhätuulessakin aloiteltu piknikkien pitäminen. Oletan osallistuneeni niihin ja pitäneeni niistä.
Oletan myös toimipisteidemme pikkuhiljaa aukeavan kesän aikana.

Tomppa

Vaali vapautta
ja luota vaistoihisi.
Älä anna muiden
kesyttää itseäsi.

SANASOKKELOON on piilotettu 18 suomalaista laulajaa. Kultakin vaakasuoralta riviltä
löytyy yksi nimi kirjoitettuna vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Kun kaikki nimet
on löydetty, muodostuu keskellä olevalle pystysuoralle riville vielä yksi nimi
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Päärynä-aurapiirakka
Suolaiset ja makeat piirakat sopivat
moneen tilanteeseen. Tässä ohje helppoon suolaiseen piirakkaan. On ihan
ok mennä sieltä missä aita on matalin,
aina ei tarvitse tehdä kaikkea alusta
asti itse. Kaupan pakastealtaista löytyy
hyviä piirakkapohjia leivontaan. Piirakat ovat helppoja tehdä ja niihin saa
upotettua vaikka mitä. Tässä ohje suolaiseen päärynä - aurapiirakkaan. Piirakassa yhdistyy kivasti suolainen ja
makea. Ihania herkutteluhetkiä sinulle!
Päärynä-aurapiirakka
1 pkt piirakkapohja (pakaste)
2 tlk päärynänpuolikkaita mehussa
ripaus mustapippuria
85 g aurajuustoa
2,5 dl ruokakermaa
1 kananmuna
sipulia

•
•
•
•

Kuumenna uuni 200 asteeseen. Sulata piirakkapohja ja painele se
noin 25 cm vuoan pohjalle ja reunoille. Esikypsennä piirakkapohjaa
uunissa 10 minuuttia.
Valuta päärynänpuolikkaat mehusta ja lisää pohjan päälle. Mausta
pippurilla. Murustele aurajuusto päälle.
Sekoita ruokakerma ja muna keskenään. Kaada seos piirakan päälle.
Paista piirakkaa uunin keskitasolla noin 30 minuuttia tai kunnes täyte
on hyytynyt.
Koristele piirakka sipulirenkailla.

Tytti

SANASOKKELON laulajan nimi on Barbara Helsingius

•

Ajatuksia menneestä … ja tietysti kisujen kuulumisia
Nyt on käyty magneetti- ja rtg-kuvasa ja ortopedilla Töölön sairaalasa. Olin valmistautunut siihen,
että pääsen leikkaukseen, mutta ei…, vielä TT-kuvaus ja sen jälkeen ortopedin kanssa keskustelua leikkauksesta tai mitä sitten tehdäänkin. Leikkaus ei mun tapauksessani ole ilman muuta selvää, koska mulle on tehty munuaissiirto. Eli toisin sanoen, odotellaan, milloin kutsu
TT-kuvaukseen tullee.
Kuten näinä aikoina arvata saattoi, oli sairaalassa jonoa rtg:hen, ja pääsin lääkärille
puoli tuntia myöhässä. Ilmoittautuessani sain kuulla ”nuhteita” siitä (niin kuin en sitä
itse olisi tiennyt) ja selittää, mistä se johtui. Lääkäri ei puhunut asiasta mittään. Lääkärit, erikoistuva ja konsultoiva ortopedi näyttivät rtg-kuvia ja ymmärsin jopa näkemääni ja kuulemaani. Kummatkin olivat mukavan oloisia, siis lääkärit. Puhuivat välillä sellaista lääketieteellistä sanastoa,
josta en ymmärtänyt juuri mittään, mutta ei se ollut tarkoituskaan.
Sovittiin, että leikkauksen mahdollisuudesta keskustellaan vielä TT-kuvauksen jälkeen. Nyt
vain odotellaan kutsua – todennäköisesti tulee vasta loppukesällä, eli tässä sitä kärvistellään. Nyt
minulla on rollaattorikin. Töölön päivystykseen vain, jos tullee määrättyjä oireita.
Vaikka leikkauslistalle en vielä pääsekään, olen tyytyväinen, että ollaan menossa eikä vain
seisota paikallaan. Elämähän on pelkkää odottelua, sehän tiedetään.

Tätä lukiessasi tiedetään jo, onko yhdistyksen ovet voitu avata osin vaiko ollenkaan. Onhan
yhdistys ollut jo puoli vuotta kiinni, piknikeillä availtu. Kovin on vähän piknikeillä kävijöitä ollut,
vaikka yhdistys on ollut näin pitkään muuten kiinni. Nyt on jo rokotuksiakin saatu kohtalaisen hyvin ja kasvomaskeista, turvaväleistä ja muista ohjeista on pidetty kiinni, mutta pelko on kait liian
suuri vielä lähteä kahvikupposen tai grillimakkaran seurassa tuttuja tapaamaan. Itse olen saanut
molemmat rokotukset ja olen tyytyväinen.
Seuraavassa Luumu ja Minni kertoilevat kuulumisiaan:
”Kissimirri kissimirri koreana käy, alatipa arkoinakin, hienonakin näy”, sanotaan mamin mukkaan jossain lorusa. Luumu ja Minni täällä taas hei! Tultiin pikkusen morjestaan, kun on kerran
mahdollisuus. Tosa lorusa puhutaan koreana käymisestä ja se on ihan tosiasia. Me ainakin Minni
-siskon kanssa olemme kovin koreina käyskennellessämme niin kotona kuin maallakin. Meillä on
oikein naamiot, mutta ne on kiintonaiset, emme pysty niitä vaihtamaan ja miksi pitäisikään. Minnisiskolla on sininaamio ja minulla ruskeanaamio. Minni-siskolla on siniset kokosukat ja minulla valkoiset. Minni-siskolla harmaansininen ”naama” ja minulla on sellainen kuvio nenän päältä otsalle.
Olettehan te meistä kuvia nähneet. Me ollaan siis kovasti fiinejä kissaneitoja. Minni-sisko on
isompi kuin minä ja yrittää välillä pomoilla, mutta minä pistän vastaan. Mami sitten tullee välliin,
kun me oikein sähellämme.
Hyvinkö te kamut siellä Hyvissä Tuulissa jaksatte? Tai niin, ettehän te ole siellä kerhossa
olleet moneen kuukauteen, niin mami on kertonut ja tiedetäänhän me se, kun mamikin on ollut
hyvin paljon kotosalla minun ja Luumu-siskon kanssa. Mami on kertonut, että teistä monet kuuluu
samalla lailla riskiryhmään kuten mamikin, niin että teittiä on jo pistetty, toisia jo kahdesti kuten
mamiakin. On se kurjaa semmonen pistäminen. Minua ja Luumu-siskoakin on pistetty eli rokotettu, ettemme saa semmosta kissaflunssaa, se on mamin mukaan vaarallinen tauti.

Mami kulkee sisälläkin paljon kävelysauvoilla. Me ollaan Minni-siskon kanssa kovasti mukana kun mami siivoaa. Välillä on lepopausseja jalan ja alaselän takia, sitten taas jatketaan.
Mutta niin mami on monta kertaa sanonut, että ”hiljaa hyvvää tullee”. Se on varmaan ihan hyvä
sanonta, kun mami on aina oikeassa.
Meillä on Minni-siskon kanssa sitä leikkiä ja juoksemista, turkinpesua, syömistä ja nukkumista. Kuuluu meille toki ihan uuttakin. Ollaan saamassa uudet toiletit eli ”asiointipaikat”, oikein
sellaiset, joissa on katto ja kaikki. Saadaan tehdä asiamme rauhassa ilman ”katselijoita”. Eikö
vain kuulostakin fiksulta.
Yksi uusi juttu me on jo saatu: se on patteriin ripustettava laidallinen peti, joka on pehmeä, siellä on irrallinen tyynykin. Siinä sitä voi nähdä mukavia ja meneviä unosia, kuten vaikka
”hiirenmetsästystä”. Ai, että mitäkö me sisämirrit hiiristä tai niiden metsästyksestä ylipäänsä
ymmärrettään, kun emme ole sellaisia nähneet? Vai olemmeko?? Emme ole, mutta ne hiirijutut
tai metsästys on meillä kuulemma geeneisä. Mami on kertonut, mitä ne geenit ovat. Kyllä me
olemme sitä kovasti yrittäneet kuunnella, mutta ei se oikein ole selvinnyt, mutta ei se varmaan
kovin tärkeä asia ole.
Mami on puhunut meille myös semmoisesta catsitteristä, joka tulisi ulkoiluttamaan meitä.
Ei sitä vielä ole tilattu, mutta tilataan. Se on täti tai tyttö, joka ulkoiluttaa meitä ja mami sitten
maksaa siitä. Kuulostaa tosi kivalle, vaikka outoa se varmaan on, kun mami ei ole mukana, ainakaan koko aikaa. Jää nähtäväksi, millaista se sitten on.
Tässä nämä meidän kuulumiset taisivat olla, syksyllä sitten lissää. Voikaahan hyvin ja
viettäkää mukava kesä kärpäsineen kaikkineen.

Kirjoitellaan! Luumu, Minni ja Marja-Leena

 

Erään jäsenemme maalaama taulu, joka ei halua nimeään mainittavan
tässä yhteydessä.
Kunnioitamme hänen pyyntöään, mutta pakko sanoa , että itse ihastuin tähän
maalaukseen aivan valtavasti.
En tiedä minkä nimen hän on
itse maalaukselleen antanut,
mutta minä nimesin sen heti
”Laskutelineet valmiina laskuun”

Iso kiitos maalarille ihastuttavasta maalauksesta.

MINULLA ON OIKEUS

elää omantuntoni, eikä toisen

tunnon mukaan, asettaa asiat omaan tärkeys- ja arvojärjestyksen ja elää sen mukaan
tehdä päätöksiä tunteiden, intuition, arvojen, tarpeiden, voimavarojen tai minkä tahansa muun valitsemani tosiasian pohjalta
sanoa ei sille, mihin en tunne vielä olevani valmis, kieltäytyä siitä, mikä tuntuu arvojeni vastaiselta, tai liian vaaralliselta
sanoa kyllä sille, mikä palvelee omaa kasvuani ja hyvinvointiani
suojautua uhkaavalta käytökseltä, alentavilta asenteilta ja loukkaavilta sanoilta
olla luottamatta ja uskomatta ihmisiin ja asioihin, jotka eivät tunnu luotettavilta ja uskottavilta
luottaa ja uskoa ihmisiin ja asioihin, itse valitsemillani perusteilla
katua, muuttaa mieltäni ja tehdä parannus milloin tahansa
antaa anteeksi toiselle ja itselleni, mitä ja milloin tahansa
tutustua itsessäni olevaan pieneen lapseen ja pitää siitä huolta
kaikkiin tunteisiini ja niiden rehelliseen ilmaisuun
kokea oma lapsuuteni ja historiani minkälaisena tahansa
olla pettynyt ja surra sitä, mitä en saanut, vaikka olisin tarvinnut, tai mitä sain, vaikka
en olisi sitä halunnut
olla vihainen sillekin, jota rakastan, kun hän turhauttaa tarpeitani tai loukkaa oikeuksiani
pelätä, tuntea turvattomuutta ja olla varovainen
voida hyvin silloinkin, kun toinen voi huonosti ja päinvastoin
kaikkiin tarpeisiini ja niiden suoraan ilmaisuun
pyytää, mitä tarvitsen: läheisyyttä, yhteyttä, yksityisyyttä jne.
itse huolehtia omasta hyvinvoinnistani ja kasvustani
haluta, haaveilla, unelmoida ja kaivata mitä tahansa
saada kunnioitusta sille, mitä tunnen, tarvitsen, arvostan, uskon ja valitsen
olla ottamatta vastuuta toisen tunteista, tarpeista, arvoista, valinnoista tai käytöksestä ja olla syyllistämättä niistä itseäni
odottaa toiselta vähintäänkin rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta
olla erilainen: terveempi, sairaampi, heikompi, vahvempi, ongelmallisempi, ongelmattomampi, onnellisempi, onnettomampi, jne. kuin muut
olla kiusattu, epäonnistuva, lankeava, virheitä tekevä, rajallinen ja epätäydellinen
oppia, muuttua, kasvaa, milloin tahansa ja koko ajan

Muistipeli 1

(Tiedä tai etsi luettelosta nimi)

Nyman

____________

Kallio

_____________

Hotakainen

____________

Tuomarila

_____________

Ikola

____________

Heikkinen

_____________

Haahti

____________

Kääriäinen

_____________

Meriläinen

____________

Aarnio

_____________

Valjakka

____________

Linna

_____________

Häyrinen

____________

Utrio

_____________

Sariola

____________

Saarinen

_____________

Tuisku

____________

Pietilä

_____________

Laaksonen

____________

Marin

_____________

Chydenius

____________

Suomalainen _____________

Koivisto

____________

Jäätteenmäki _____________

Pouta

____________

Hakkarainen

_____________

Ihamäki

____________

Samulin

_____________

Stenius

____________

Selänne

_____________

Lavi

____________

Kallio

_____________

Oranen

____________

Turunen

_____________

Ahonen

____________

Aho

_____________

Tervo

____________

Harakka

_____________

Taanila

____________

Saarikoski

_____________

Tiivola

____________

Rinne

_____________

Viinanen

____________

Pöysti

_____________

Kanerva

____________

Lönnrot

_____________

Ojaharju

____________

Runeberg

_____________

Assi

Antti

Caj

Iiro

Seppo

Hannu

Heikki

Hilja

Pentti

Patrik

Johan L

Lasse

Heli

Ilkka

Jorma

Kai

Kaari

Reima

Elias

Timo

Heikki

Janne

Anneli

Kari

Teemu

Sanna

Heikki

Joel

Mauri

Olli

Pekka

Rosa

Esa

Ismo

Erkki

Jari

Raija

Raimo

Satu

Taru

Kyösti

Seppo

Väinö

Arja

Yrsa

Erkki

Heikki

Säde

Reima

Kari

Teuvo

Jari

######################################################################################

Terveisiä Meiju-kummilta:
Ensimmäinen Suvas & Nurmimaa Tätibody - podcastimme on juuri ilmestynyt. Uusi jakso luvassa aina sunnuntaisin.
Käymme läpi ajankohtaisia ja asiattomia aiheita värikkäin ja hauskoin kääntein omien kokemusten kautta. Koskaan tosin ei voi tietää minne suuntaan juttu lähtee kulkemaan. Hyppää siis kyytiin ajatusten vuoristorataan. Tästä se lähtee!
https://open.spotify.com/episode/4X6cDKsnkoZkntcItbbLDZ?
si=vMtcHSoJRGmNw-Pq8YJ_GQ
#######################################################################################

Riittävästi onnellisuutta pysyäksesi iloisena
Riittävästi koettelemuksia pysyäksesi vahvana
Riittävästi surua pysyäksesi inhimillisenä
Riittävästi menestystä luottaaksesi itseesi

Riittävästi terveyttä voidaksesi työskennellä
Riittävästi innostusta pyrkiäksesi eteenpäin
Riittävästi päättäväisyyttä tekemään tästä päivästä paremman kuin eilinen

Hei kaikki.
Merjan kanssa vielä odottelemme teidän yhteystietojanne, jotta saisimme tämän tiedonkulun toimimaan teille nopeammin. Kiitos kaikille T. Merja Saksanen ja Kirsi Snåre
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Hannun tarina vieressä olevasta
TOOSASTA
Irrotin tietokonestereoista
elektroniikan ja sain kuin sainkin
tungettua ko. osat kirjoituskoneen kuoreen. Kyhäelmä oli ihan
pakko myös koristella ja se sai nimenkin: TOOSA. Ei siitä ihan hifisoundia irtoa, mutta onpahan
palvellut bändikerhossamme lauluvahvistimena

Jannen kertomus takakannessa olevan maalauksen synnystä
Taulun kuva kertoo kivikehästä. Sen juuret menee jonnekin Keskiajalle, kun tämmöisessä paikassa uskottiin,
pelättiin, toivottiin ja haluttiin löytää ihmisyys ja se juuret. Tulevaisuutta ennustettiin tai paikalla ollut tieäjä tapettiin miekalla tai polttamalla. Tunnetuin kivikehä on ollut Stonehenge Wiltshiressa Englannissa. Tämmöisen
voi löytää myös toiselta puolen Maapalloa. Pienempinä tai suurempina. Kuva kertoo auringon laskusta ja aurinko laskee juuri mailleen. Auringon säteet kohtaa itäisen pisteen kivikehästä. Osuu juuri oikeaan paikkaan kivikehää. Mies seisoo siinä paikalla ja valon säde osuu häneen. Mieleen tulee mitä tälle miehelle tapahtuu säteeen osuessa häneen. Todellisuudessa ei mitään. Jos mennään mielen maisemassa eteenpäin, tälle henkilölle tapahtuu jotain yliluonnollista. Hän mahdollisesti katoaa siihen. Minne hän meni tai joutui. Taulussa ei näy ketään
seisomassa, joten henkilö on hävinnyt johonkin historiaan. Kuvassa voi nähdä myös keskiaikaisen taistelun. Sitäkään ei ole esitetty maalauksessa. Se pitää kuvitella. Toisaalta pyhä paikka kuten tämä, taisteltiinko siinä.
Se, että auringon säde koskee jotain kiveä juuri siinä paikassa ja ajassa missä se sen tekee. Minä itse näen tässä
kuvassa auringon laskun. Aurinko laskee tuossa paikassa juuri oikeaan aikaan. Näky on mielettömän kaunis.
Maisema on mieletön. Se suorastaan haukkoo henkeää. Valo sattuu juuri silmään. Valoa on valkea. Voi olla,
että aivoissa tapahtuu jotan henkeäsalpaavaa. Minua kiehtoo juuri auringon lasku. Aurinko laskee. Taivas on
värikäs. Taivas tummenee ja pimeä alkaa ottaa vallan. Alkaa uuden aamun odotus.
Taulu esittää toisena ajatuksena kaupunkikuvaa. Kerrostalot seisoo paikallaan ja valonsäteet tulee esiin talojen
välistä. Mielikuva kaupungista, jossa voi nähdä auringonlaskun on todellakin mielikuva. Kaupungissa ei monestikaan näen valtavaa auringonlaskua. Ensin yritin maalata juuri tämmöisiä kerrostaloja. Se ei toiminut kuvana.
Siitä kehitin sitten ajatuksen kivikehästä ja auringonlaskusta. Mitä tahansa nuo nelikulmaiset rakennuksen ovat
ajatuksena oli saada kuvattua auringonlasku.

Janne Alahelisten
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Hyvät Tuulet
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KOHTAAMISPAIKAT JA YHTEYSTIEDOT

Lauhatuuli

Myöhätuuli

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

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

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

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

Sähköposti suoraan henkilökunnalle:
etunimi.sukunimi@hyvattuulet.fi

Sähköposti suoraan henkilökunnalle:
etunimi.sukunimi@hyvattuulet.fi

Lauhatuulen puhelinnumerot:

Myöhätuulen puhelinnumerot:

Järjestöapulainen
p. 09-873 4386
Järjestötyöntekijä Lauri Piiparinen
p.050-437 2323
Toiminnanohjaaja Virva Kaislaniemi
P. 050-377 6494
Puheenjohtaja Merja Saksanen
p.044–507 0875

Järjestöapulainen
p. 09-853 2328
Järjestötyöntekijä
p.050-5673415
ToiminnanohjaajaTyttiVillanen
p. 050- 337 6490
Puheenjohtaja Merja Saksanen
p.044–507 0875

Puheenjohtajan terveiset
Kuuma kesä alkaa olla lopuillaan, vähitellen siirrymme kohti syksyä ja yhdistyksen
kohdalla sehän tarkoittaa ryhmien aloittamista. Kaikki ryhmät pyörähtävät käyntiin
elokuun puolessa välissä. Tervetuloa ryhmiin, nyt olisi ehkä hyvä aika saada itselle uusi
harrastus. Lehdessä on viikko-ohjelmat sinulle tiedoksi. Myös iltaryhmät käynnistyvät
taas, sekä työssä uupuneiden että nuorten aikuisten ryhmät.
Retkiä on koko kesän ollut tiistaisin ja ne jatkuvat vielä elokuussakin, tervetuloa!
Työntekijätkin palailevat lomilta elokuun alussa, oletko jo tavannut Virvan ja Tytin,
toiminnanohjaajamme? Tule käymään, tutustumaan ja viihtymään.
Odotan kovasti syksyn toimintaa nyt kun kesä on ollut tosi hiljaista aikaa, ymmärrän
että osittain koronan ja osittain helteen takia monet ovat olleet vielä kotona.
Avomielin-turnauksiakin on jo kolme tiedossa, vain minigolf- ja biljarditurnauksista ei
vielä ole aikoja.
Yhdistyksessä noudatetaan edelleen maskipakkoa ja tiloja siivotaan ahkerasti. Lauhatuuleen saatiin tällä viikolla uusi siistijä, ja keittiössä ovat aloittaneet kesän aikana
vanhat tutut Pia ja Krisse.
Myöhätuuleen ei vieläkään ole saatu keittiötyöntekijöitä, mutta Tytti ja Johannes
tekevät parhaansa että jotain syötävää on. Grilli-torstai on myös ollut suosittu. Ensi
viikolla valitsemme Myöhätuuleen uuden järjestötyöntekijän Juhanan irtisanouduttua
yllättäen. Eiköhän se arki palaa Myöhätuuleenkin piakkoin, kävijöitä vaan kaivataan.
Olisi ihana jos te jäsenet ja muut kävijät löytäisitte taas tien yhdistykseen, teitä
kaikkia on ollut ikävä. Eiköhän kaikilla ala olla jo rokotukset kunnossa, jotta voimme
turvallisesti kokoontua.
Ajattelimme järjestää elokuussa juhlat molemmissa paikoissa ja juhlia kaikkia niitä
mitä koronan takia on jäänyt väliin eli: joulua, Uutta Vuotta, ystävänpäivää, pääsiäistä
ja vappua. Tule mukaan hassuttelemaan !!!
Syksyllä on sitten toiset juhlat vielä, yhdistyksemme täytti maaliskuussa 35 vuotta,
sitä juhlitaan lokakuussa. Seuraa ilmoitteluja
Tule käymään, sinua odotetaan
terv. Merja
###############################################
Suru-uutinen: Pitkäaikainen jäsenemme Kari Nurmi nukkui pois 11.6., vaikean sairauden
jälkeen. Kari oli pitkään hallituksessa, toimi useita vuosia varapuheenjohtajana ja
taloudenhoitajana, ja oli muutenkin yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti mukana.
Pidimme Lauhatuulessa muistotilaisuuden, moni jäi häntä kaipaamaan.
###############################################

Järjestöavustaja Johannes Kuvaja esittäytyy
“Parempi myöhään, kuin ei milloinkaan – kuten sanonta
kuuluu.”

Kuka oon, mistä tuun ja mihin meen?
Olen tällä hetkellä 28 -vuotias ja asun puolisoni kanssa
Vantaan Tikkurilassa.
Taustaltani olen pitkäaikaistyötön jolla kävi äärimmäisen
hyvä flaksi tämän vuoden alussa, kun kuulin että tällainen
työ oli haussa. Kokemusta järjestötyöstä sekä sosiaalisen
alan työtehtävistä oli tarttunut jo aiemmin mukaan
Autismisäätiöllä työskennellessäni myös järjestötoiminnan
puolella.
Näen tämän erittäin hyvänä mahdollisuutena eritoten
jatkoa ajatellen, mikäli pääsisin esimerkiksi
oppisopimuksella vastaaviin töihin – sillä tämä ala alkaa tuntua omalta.

Kuin kissat.. vai kuin koirat?
Ehdottomasti kuin kissat, se on oleellisesti tärkeää ja kertoo susta todella paljon
ihmisenä – kumpaa eläinlajia sä “preferoit” sillä se usein heijastaa oletko sä
introvertti vai ekstrovertti. Itse olen kissaihmisiä, siis sisäänpäin-sulkeutunut ja
valitsen keskustelukumppanini hyvin usein mieluiten oma-aloitteisesti.

Ai mikä on ominaista mulle?
Nautin hiljaisuudesta, musiikin kuuntelusta sekä työstä, jossa pääsen noudattamaan
rutiineja, jotka auttavat keskittymisessä ja työpanoksen parantamisessa.
Inhoan kovia ääniä, käskyttämistä sekä pakonomaista sosiaalista kanssakäymistä.

Mun tausta, mun koulutus ja tulevaisuus?
Taustaltani olen toisen ääripään entinen edustaja mutta nykyisin ajan
sateenkaariväen (sekä muiden vähemmistöjen) poljettuja ihmisoikeuksia
sydämellisesti eteenpäin.
Alkujaan olen oppinut sekä valmistunut vuonna 2013 Vantaan Ammattiopisto
Variasta kuva-artesaaniksi, siis maallikko-kielellä graafiseksi suunnittelijaksi.
Olen myös kokeillut muunlaista työtä “etsiessäni itseäni” ja kokemusta onkin
karttunut mm. järjestyksenvalvojana, postinjakajana, sijaisnäyttelijänä,
oppimateriaali-toimiston työntekijänä, henkilökohtaisena avustajana, asuntolaohjaajana, lyhytelokuva-tuotannon ohjaajana sekä muuttomiehenä.
Tulevaisuudessa näen itselläni perheenlisäystä, vakituisen työpaikan sosiaalialalla
sekä roppakaupalla onnea ja menestystä.

Retkiohjelma elokuu 2021
7.8. (la)

Lättähatulla Porvooseen

10.8.

Ateneum: Ilja Repin -näyttely

17.8.

Oodi -kirjasto

24.8.

Heureka

Tarkemmat tiedot tulevista retkistä ja ohjelmasta ilmoitamme nettisivuilla ja somekanavilla
@hyvattuulet
Ilmoittauduthan retkelle etukäteen järjestöavustajille: Puh. 09 873 4386 tai 09 8532328 tai
vantaanmielenterveys@hyvattuulet.fi.
Osallistujamäärää voidaan joutua rajoittamaan, ainakin jos menemme sisätiloihin. Retkille
mennään pääosin julkisilla kulkuneuvoilla omalla kustannuksella. Eväät otetaan mukaan tai kahvit
tarjotaan paikan päällä. Pääsylipuista tai matkakuluista peritään omavastuu.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

AVOMIELIN- TURNAUKSIA
11.8. (ke) klo 13 Mölkkyturnaus
os. Mäkelänkatu 56, HELMI ry
joukkueeseen tarvitaan 3 pelaajaa ja tietysti kannustusjoukot mukaan
13.8. (pe) klo 9.45 Onkikilpailu

os. Vikintie 1 (Meri-info)

joukkueeseen tarvitaan 5 onkijaa ja tietysti kannustusjoukot.
Karvinen ry tarjoaa kisan jälkeen makkaranpaistoa ja pullakahvit
28.9. (ti) klo 13 Keilaturnaus
Tikkurilan keilahalli
joukkueeseen tarvitaan 5 keilaajaa ja tietysti kannustusjoukot
Tarjoamme keilauksen jälkeen pullakahvit
KAIKISTA TURNAUKSISTA ON MAINOKSET ILMOITUSTAULUILLA

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Täytekakku

(a´la Tytti)

Kesällä pitää tehdä ainakin yksi mansikkakakku. Joko sinä olet tehnyt? Minä olen tehnyt jo
useamman tällekin kesälle. Metsästin aikanaan pitkään hyvää ohjetta täytekakkupohjaan ja kun
sen löysin ja totesin toimivaksi, en ole muuta enää käyttänytkään. Teen täytekakkupohjan 0,7
ohjeella.

Kakkupohjaa varten tarvitset kananmunia, sokeria ja vehnäjauhoja. Kakkuvuoan koosta riippuen
kananmunia on hyvä varata useampia. Tein tämän kakkupohjan alumiiniseen 10*15 cm
kakkuvuokaan. Kananmunia käytin 3 kpl.
▪

Laita keittiövaa'alle kulho ja laita vaaka päälle. Riko kananmunat kulhoon ja katso niiden
paino. Laske siitä luvusta 70%, niin saat tarvittavan sokerin määrän. Jauhoja tulee saman
verran kuin sokeria!

▪

Vaahdota kananmunat ja sokeri kestäväksi, vaaleaksi vaahdoksi. Tähän voi mennä noin 10
minuuttia.

▪

Lisää jauhot joukkoon siivilän läpi. Itse laitan osan perunajauhoja ja loput vehnäjauhoja.
Kääntele jauhot nuolijan avulla taikinaan.

▪

Voitele vuoka. Kaada kakkutaikina vuokaan ja paista 175 asteisen
uunin alatasolla noin 30 minuuttia. Siirrä kakku ritilän päälle
jäähtymään. Kumoa kakku vuoasta.

▪

Anna kakun jäähtyä kokonaan, ennen kuin alat leikkaamaan
kakkupohjaa osiin ja täyttämään kakkua.

Vinkkejä onnistuneeseen täytekakkupohjaan:
▪

Toimiva keittiövaaka

▪

Huoneenlämpöiset kananmunat, M tai L-koon kananmunat. Itse käytän L-kokoisia
kananmunia täytekakkupohjan tekemiseen.

▪

Kunnolla rasvattu vuoka

▪

Oikeaan lämpötilaan kuumennettu uuni

▪

Mittaa oikea määrä jauhoja ja sokeria
o

▪

tasoita mitta tasaiseksi

Vaahdota kananmunat ja sokeri kestäväksi vaahdoksi
o

tämä vie useita minuutteja aikaa (8-10 min.)

▪

Sihtaa jauhot mukaan vaahtoon ja kääntele varovasti nuolijalla

▪

Paista uunin alatasolla. Valvo paistamista äläkä avaa uunin luukkua liian aikaisin!

Mansikkamousse

2 dl kermaa
300 g mansikoita soseutettuna
150 g ranskankermaa
1,5 dl sokeria
125 g mascarponea
3 rkl vettä
7 liivatetta
▪

Liota liivatteita runsaassa kylmässä vedessä noin 10 minuuttia.

▪

Soseuta mansikat

▪

Vaahdota kerma

▪

Sekoita keskenään soseutetut mansikat, sokeri, mascarpone ja ranskankerma

▪

Kuumenna vesi kiehuvaksi ja lisää joukkoon ylimääräisestä vedestä puristetut liivatteet.
Sekoita sekaisin.

▪

Kaada liivateneste ohuena nauhana mansikkaseoksen joukkoon koko ajan sekoittaen.
Kääntele kerma joukkoon.

▪

Kasaa kakku vuokaan, jossa paistoit sen. Vuoraa vuoka kelmulla ja aseta ensimmäinen
kakkulevy pohjalle. Kostuta se ja täytä mansikkamoussella.

▪

Tee seuraava kerros samoin.

▪

Lisää viimeiseksi viimeinen kakkulevy ja kääntele kelmut sen päälle.

▪

Siirrä jääkaappiin hyytymään yön yli.

Seuraavana päivänä:
▪

Kumoa kakku tarjoilualustalle. Nosta kakkuvuoka varovasti ja
poista kelmut kakun ympäriltä.

▪

Tee murupinta ennen kuin koristelet kakun. Murupinta estää
kakunmurujen sekoittumisen pintakerrokseen. Se toimii myös
eristeenä. Murupintaan voit sipaista esimerkiksi kermavaahtoa.
Siirrä kakku hetkeksi jääkaappiin ennen koristelua.

▪

Koristelua varten tarvitset pursotuspussin ja sopivan tyllan, eli
pursotusterän. Täytä pursotuspussi kermavaahdolla. Aloita
pursotus alhaalta ylöspäin nostaen pursotukset kakun päälle. Kun
olet pursottanut kakun sivut, pursota yläreuna. Viimeistele koristelemalla kakun päällinen.

Tietoa, tuuria vaiko arvausta.
Tässä muutamia pähkinöitä:
1. Mikä on veden kemiallinen
merkki?
a. H1O
b. V3H
c. H2O

6. Mikä on maailman väkirikkain
maanosa?
a. Eurooppa
b. Afrikka
c. Aasia

2. Mikä on maailman suurin
nisäkäs?
a. Intian norsu
b. Sinivalas
c. Grönlanninvalas

7. Mikä on maailman pienin maa?
a. Lichtenstein
b. Monaco
c. Vatikaani

3. Minkä saman kaupungin
kaupunginosia?
a. Musa, Lotskeri, Ilasoori
b. Vähärauma, Kaanaa
c. Pormestarinluoto,
Tahkoluoto
4. Kuka suomalainen
maailmanmestari?
a. Ainoan
maailmanmestaruutensa
hän voitti vuonna 1983
b. Safari-rallin hän voitti
vuonna 1972
c. Jyväskylän suurajot hän
voitti seitsemän kertaa
5. Minkä nimisen kirjailijan teon
on ”Hiljaa virtaa Don”
a. Mihail Solohov
b. Alexander Dumas
c. Leo Tolstoi

8. Minkä niminen henkilö tuomittiin
itsenäisyyden ajan Suomessa
viimeisenä kuolemaan?
a. Heikki Korhonen
b. Toivo Koljonen
c. Saara Viljala
9. Mikä joki?
a) Isohaara on sen vanhin
vesivoimalaitos
b) Sen suurin sivujoki on
Ounasjoki
c) Tämä Suomen pisin joki on
550 km pitkä
10.
Minä vuonna alkoi
metroliikenne Suomessa?
a) vuonna 1984
b) vuonna 1982
c) vuonna 1983

OIKEAT VASTAUKSET:
1. c) H2O; 2. b) Sinivalas; 3. c) Pori; 4. Hannu Mikkola; 5. a) Mihail Solohov; 6.
c) Aasia; 7. c) Vatikaani; 8. b) Toivo Koljonen; 9. c) Kemijoki ja 10. b) 1982

Monen toivekesä, hellettä.. hellettä… on toteutunut yön päivän kanssa
Kesä on ollut melkoista paahdetta; pikkuisen välillä yrittänyt sataa, mutta
pieneksi ja paikalliseksi on jäänyt. Tuulettimet paahtaneet yölläkin. Aamulla
lähtiessä on pitänyt laittaa pois päältä, vaikka kissat nauttisivat. Suihku on ollut
kovassa käytössä – onneksi on suihku. Hikoilen pääni kautta tosi paljon.
Luumu piti käyttää ihan lääkäritätillä, kun karvat takkuuntuivat. Minnillä ei sitä vaivaa ole
ollut. Luumusta tuli ”uusi kisuli”, kun vain lahkeet jätettiin, pää sai pitää karvansa samoin
häntä. Luumu muistuttaa nyt villakoiraa.
Kisulit viettävät siestaa milloin sängyn milloin ammeen alla ja välillä tuulettimen lähellä.
Eihän sitä tällaista kesää ole kait ennen nähty. Kisuillakin on viileän paikan löytyminen tärkeää
helteillä. Onneksi on tuuletin, jonka lähelle menevät. Vesiastioitakin on lisätty, jotta juotavaa
riittää.
Mittari näyttää +31 astetta sisällä. Kansalaiset kärvistelevät kodeissaan ja käyvät välillä
kastamassa itsensä suihkussa, että jotenkin pärjäävät. Vanhoille ihmisille, mm. astmaatikoille,
tämmöinen paahtaminen ei sovi, eikä sydänsairaille.
Aikanaan oman serkkuni, sydänsairas kun oli, piti olla helteellä kellarissa, jotta pystyi
nukkumaan. Eikä silloin, yli 20 vuotta sitten, ollut tämmöisiä helteitä kuin nyt. Mittarissa oli
silloin +26 ja se oli paljon se. Itselläni ei onneksi ole ”pumppuhuolia”, mutta helteellä veltostun
eikä minkäänlaisesta työnteosta tule mittään. Pelkkä käden nostaminen tuo hien pintaan. Kyllä
ne viileätkin vielä tulevat, jos ei ennen niin ainakin talvella. Yksi tuttu sanoi muutama aika
sitten, että hän odottaa talvea ja pakkasia. Niin minäkin sitten aikanaan.
Punaiset viinimarjat on kamu maalla ystävällisesti poiminut, mutta
pensasmustikat olen ajatellut mennä itse noukkimaan. Ne eivät kovin isoja tänä
kesänä ole. Puutarhassa tarvittaisiin vettä surkeasti, kukkia on pakko kastella,
kun on vielä eteläpuoli eli aurinko paahtaa.
Luumu ja Minni ovat herkeämättä odottaneet, että milloin on heidän vuoronsa kertoa
kuulumisiaan.
Onneksi mamilta loppui materiaali ja tuli minun ja Minni-siskon vuoro. Hellettä on
piisannut eikä ole jaksanut oikein muuta kuin levätä ja käydä vesikupilla. Niitä meillä on nyt
kolme, eli juotavaa riittää. Me haluttaisiin olla Minni-siskon kanssa enemmän ulkona, mutta ei
me olla helteillä päästy ulos. Mamilla on hankalaa viedä meitä ulos, mutta meille tulee mamin
kertoman mukaan ehkä myöhemmin semmonen kiva cutsitter-tyttö, joka käy ulkoiluttamassa
meitä. Mamikin on kertonut tulevansa välillä mukaan sauvojen kanssa. Kattotaan sitten, miten

se sujuu. Päästään ulos vuoroperään tai yhdesä, kattotaan. Minkälaisen tytön mami sitten
valittee, jää nähtäväksi. Nyt mennään kumminkin näin tavallisesti eli kuten tähänkin asti.
Mami vei mut lääkäritätille, ensin mami jutteli lääkärin kanssa jonkin aikaa.
Minähän nukahdin sinne, ei vaiskaan, vaan mut mamin mukkaan rauhotettiin eli oli
”taju kankaalla”. Sitten kun heräsin, olin ihan tokkurainen ja kun vähän tokenin,
niin ihmettelin, että mikä mua vaivaa, kun karvoja on vain tassuisa, hännäsä ja
pään ympärillä. Oli ihan outo olo, kun olemus oli niin outo. Kotiin kun sitten päästiin, niin pääsin
pois kantokassista ja olin vain, pökkelöinen. Minni-siskokin katto mua kuin aaveen olis nähny
(taisi nähdäkin), murisi ja sylkäsi mun ainoan siskonsa päälle, toisenkin kerran. Kyllä oli sisko
kummissaan, että minkä penteleen olion mami sieltä jostain toi.
Kyllä siinä yön aikana piristyin ja aamulla olo tuntui aika normaalille. Ruokaakin jo sain ja
vesikupit oli täynnä. Kyllä on tuntunu oudolle, kun nuoltavaa on niin vähän. Mutta eipä ole
takkujakaan. Miksi mulle niitä tuli, mutta Minni-siskolle ei. Ei ole peli reilua.
Mami vain heilutti ovella ja sanoi ”hei hei Minni, tullaan pian takaisin”. Sinne menivät, jäin
yksin. Ihmettelin, minne menivät. Mami puhu jottain lääkäritätistä??
Aikanaan tulivat takaisin. Luumu tuli ulos kantokassista, ja minkä näköisenä. Ensin
ajattelin, että mihin Luumu-sisko on joutunut, kun tommosen karvattoman toi. Mutta kyllä se
sitten Luumu-sisko olikin, maukaisi ”mau eli hei”. Minä murahdin ja sylkäisin. ”Miksi Luumusiskosta on tuollainen ruipelo tehty, entisen näköinen oli paljon kauniimpi ja kivampi”. Mami
kyllä sanoi illan aikana moneen kertaan, että Luumusta tullee ihan niin kuin ennenkin, kun karva
kasvaa. ”Toivosa on hyvä ellää, sannoo kirppukin”, niin mami on monta kertaa sanonu.
Nyt on Hyvisä Tuulisa mukavaa, kun ovet ovat jälleen avoinna ja ruokaa saa ostaa,
toivottavasti kummastakin paikasta. Jo ne ovet kauan aikaa kiinni olivatkin. Korona roihuaa
edelleen. Mamikin ottaa lähtiessään ”suusuojan” repusta esille ja laittaa sen pikkulaukkuun,
josta se on helppo laittaa paikalleen. Onneksi meillä kissoilla ei sellaisia tarvita eikä meitä
tarvitse rokottaa. Mami on kahteen kertaan rokotettu, kyllä meidän kelpaa.
Hyvää kesänjatkoa kaikille tutuille Hyvisä Tuulisa, voikaahan hyvin ja pitäkää turvavälit
ja suusuojat paikallaan. Heipparallaa, syksyllä uusia kuulumisia. Onko meillä ollut catsitter vai
ei.

Hei hei kaikille, Luumu, Minni ja Marja-Leena

Monen toivekesä, hellettä.. hellettä… on toteutunut yön päivän kanssa
Kesä on ollut melkoista paahdetta; pikkuisen välillä yrittänyt sataa,
mutta pieneksi ja paikalliseksi on jäänyt. Tuulettimet paahtaneet yölläkin.
Aamulla lähtiessä on pitänyt laittaa pois päältä, vaikka kissat nauttisivat.
Suihku on ollut kovassa käytössä – onneksi on suihku. Hikoilen pääni kautta tosi paljon.
Luumu piti käyttää ihan lääkäritätillä, kun karvat takkuuntuivat. Minnillä ei sitä
vaivaa ole ollut. Luumusta tuli ”uusi kisuli”, kun vain lahkeet jätettiin, pää sai pitää
karvansa samoin häntä. Luumu muistuttaa nyt villakoiraa.
Kisulit viettävät siestaa milloin sängyn milloin ammeen alla ja välillä tuulettimen
lähellä. Eihän sitä tällaista kesää ole kait ennen nähty. Kisuillakin on viileän paikan
löytyminen tärkeää helteillä. Onneksi on tuuletin, jonka lähelle menevät.
Vesiastioitakin on lisätty, jotta juotavaa riittää.
Mittari näyttää +31 astetta sisällä. Kansalaiset kärvistelevät kodeissaan ja
käyvät välillä kastamassa itsensä suihkussa, että jotenkin pärjäävät. Vanhoille
ihmisille, mm. astmaatikoille, tämmöinen paahtaminen ei sovi, eikä sydänsairaille.
Aikanaan oman serkkuni, sydänsairas kun oli, piti olla helteellä kellarissa, jotta
pystyi nukkumaan. Eikä silloin, yli 20 vuotta sitten, ollut tämmöisiä helteitä kuin nyt.
Mittarissa oli silloin +26 ja se oli paljon se. Itselläni ei onneksi ole ”pumppuhuolia”,
mutta helteellä veltostun eikä minkäänlaisesta työnteosta tule mittään. Pelkkä käden
nostaminen tuo hien pintaan. Kyllä ne viileätkin vielä tulevat, jos ei ennen niin ainakin
talvella. Yksi tuttu sanoi muutama aika sitten, että hän odottaa talvea ja pakkasia.
Niin minäkin sitten aikanaan.
Punaiset viinimarjat on kamu maalla ystävällisesti poiminut, mutta
pensasmustikat olen ajatellut mennä itse noukkimaan. Ne eivät kovin isoja
tänä kesänä ole. Puutarhassa tarvittaisiin vettä surkeasti, kukkia on pakko
kastella, kun on vielä eteläpuoli eli aurinko paahtaa.
Luumu ja Minni ovat herkeämättä odottaneet, että milloin on heidän vuoronsa
kertoa kuulumisiaan.
Onneksi mamilta loppui materiaali ja tuli minun ja Minni-siskon vuoro. Hellettä on
piisannut eikä ole jaksanut oikein muuta kuin levätä ja käydä vesikupilla. Niitä meillä on
nyt kolme, eli juotavaa riittää. Me haluttaisiin olla Minni-siskon kanssa enemmän
ulkona, mutta ei me olla helteillä päästy ulos. Mamilla on hankalaa viedä meitä ulos,
mutta meille tulee mamin kertoman mukaan ehkä myöhemmin semmonen kiva cutsittertyttö, joka käy ulkoiluttamassa meitä. Mamikin on kertonut tulevansa välillä mukaan
sauvojen kanssa. Kattotaan sitten, miten se sujuu. Päästään ulos vuoroperään tai

yhdesä, kattotaan. Minkälaisen tytön mami sitten valittee, jää nähtäväksi. Nyt
mennään kumminkin näin tavallisesti eli kuten tähänkin asti.
Mami vei mut lääkäritätille, ensin mami jutteli lääkärin kanssa jonkin
aikaa. Minähän nukahdin sinne, ei vaiskaan, vaan mut mamin mukkaan
rauhotettiin eli oli ”taju kankaalla”. Sitten kun heräsin, olin ihan
tokkurainen ja kun vähän tokenin, niin ihmettelin, että mikä mua vaivaa, kun karvoja on
vain tassuisa, hännäsä ja pään ympärillä. Oli ihan outo olo, kun olemus oli niin outo.
Kotiin kun sitten päästiin, niin pääsin pois kantokassista ja olin vain, pökkelöinen.
Minni-siskokin katto mua kuin aaveen olis nähny (taisi nähdäkin), murisi ja sylkäsi mun
ainoan siskonsa päälle, toisenkin kerran. Kyllä oli sisko kummissaan, että minkä
penteleen olion mami sieltä jostain toi.
Kyllä siinä yön aikana piristyin ja aamulla olo tuntui aika normaalille. Ruokaakin jo
sain ja vesikupit oli täynnä. Kyllä on tuntunu oudolle, kun nuoltavaa on niin vähän. Mutta
eipä ole takkujakaan. Miksi mulle niitä tuli, mutta Minni-siskolle ei. Ei ole peli reilua.
Mami vain heilutti ovella ja sanoi ”hei hei Minni, tullaan pian takaisin”. Sinne
menivät, jäin yksin. Ihmettelin, minne menivät. Mami puhu jottain lääkäritätistä??
Aikanaan tulivat takaisin. Luumu tuli ulos kantokassista, ja minkä näköisenä. Ensin
ajattelin, että mihin Luumu-sisko on joutunut, kun tommosen karvattoman toi. Mutta
kyllä se sitten Luumu-sisko olikin, maukaisi ”mau eli hei”. Minä murahdin ja sylkäisin.
”Miksi Luumu-siskosta on tuollainen ruipelo tehty, entisen näköinen oli paljon kauniimpi
ja kivampi”. Mami kyllä sanoi illan aikana moneen kertaan, että Luumusta tullee ihan
niin kuin ennenkin, kun karva kasvaa. ”Toivosa on hyvä ellää, sannoo kirppukin”, niin
mami on monta kertaa sanonu.
Nyt on Hyvisä Tuulisa mukavaa, kun ovet ovat jälleen avoinna ja ruokaa saa ostaa,
toivottavasti kummastakin paikasta. Jo ne ovet kauan aikaa kiinni olivatkin. Korona
roihuaa edelleen. Mamikin ottaa lähtiessään ”suusuojan” repusta esille ja laittaa sen
pikkulaukkuun, josta se on helppo laittaa paikalleen. Onneksi meillä kissoilla ei sellaisia
tarvita eikä meitä tarvitse rokottaa. Mami on kahteen kertaan rokotettu, kyllä meidän
kelpaa.
Hyvää kesänjatkoa kaikille tutuille Hyvisä Tuulisa, voikaahan hyvin ja pitäkää
turvavälit ja suusuojat paikallaan. Heipparallaa, syksyllä uusia kuulumisia. Onko meillä
ollut catsitter vai ei. Hei hei kaikille, Luumu, Minni ja Marja-Leena

KESÄTEATTERIELÄMYS TAIVALLAHDESSA
ODOTTAA LA 14.8.2021 KLO 17.00

Hulvattoman

hauska
NAURUPOMMI

LINJAT KUUMINA
”Taksikuski elää kahden perheen keskellä kaksoiselämää.
Elämä sujuu mutkattomasti ja tuntuu kuin mikään ei voisi
mennä pieleen.
Mitä tapahtuu, kun perheiden isä joutuu pinteeseen.
Perheiden nuoret kohtaavat toisensa netissä ja päättävät
tavata. Paljastuuko salaisuus vai onnistuuko perheen isä
alivuokralaisensa kanssa estämään nuorten tapaamisen?
Kuinka käy kahden perheen onnen Pääseekö vuokralaisen
höpsähtänyt äiti uimaan vai sotkeeko hän lopullisesti kaiken?
Ilman kommelluksia tästä ei ainakaan selvitä.
Lipun ja kahvin omavastuu 16 euroa on maksettava
viimeistään pe 6.8.2021 toimipaikkojen toimistoihin.

Tervetuloa mukaan!
PS.
Taivallahden kesäteatteri sijaitsee Hietaniemen hautausmaan
läheisyydessä, ja sinne pääsee helposti bussilla nro 24, pysäkki on SOK:n
edessä ja teatterin pysäkki on hautausmaan pysäkkiä seuraava pysäkki
aivan teatterin vieressä. Jos et osaa tulla teatteriin, niin tule
rautatieaseman ent. postin puoleiselle ovelle klo 16.00, mennään siitä
yhdessä.

Hyvät Tuulet ry
JÄSENTIEDOTE 6/2021

TAITEILIJA: TUULA PALLASJOKI

Hyvät Tuulet
VANTAAN MIELENTERVEYSYHDISTYS HYVIEN TUULIEN
KOHTAAMISPAIKAT JA YHTEYSTIEDOT

Lauhatuuli

Myöhätuuli

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

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

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

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

Sähköposti suoraan henkilökunnalle:
etunimi.sukunimi@hyvattuulet.fi

Sähköposti suoraan henkilökunnalle:
etunimi.sukunimi@hyvattuulet.fi

Lauhatuulen puhelinnumerot:

Myöhätuulen puhelinnumerot:

Järjestöapulainen
p.09-873 4386
Järjestötyöntekijä Lauri Piiparinen
p.050-437 2323
Toiminnanohjaaja Virva Kaislaniemi
P. 050-377 6494
Puheenjohtaja Merja Saksanen
p.044–507 0875

Järjestöapulainen
09 -853 2328
Järjestötyöntekijä Mirva Pajanne
p.050-5673415
ToiminnanohjaajaTytti Villanen
p. 050- 337 6490
Puheenjohtaja Merja Saksanen
p.044–507 0875

Puheenjohtajan terveiset
Ehkä ihmettelet miksi näin nopeasti tulee uusi jäsenlehti, mutta edellisestä unohtui
yksi tosi tärkeä ilmoitus pois eli kutsu syyskokoukseen. Se oli mun moka, myönnän.
Syyskuussa pidetään taas yhdistyksen syyskokous ja olisi todella mukava jos pääsisit
osallistumaan siihen. Kokous pidetään Järjestöringin isossa salissa, joten tilaa on ja
kaikille annetaan kasvomaskit. Nyt on aika monta varsinaista ja yksi varajäsen
erovuo-rossa eli ehdokkaita hallitukseen tarvitaan useita. Olisitko Sinä halukas
hallitukseen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi tai tiedätkö jonkun muun hyvän
ehdokkaan? Hallitukseen tulevalta edellytetään sitoutumista kahdeksi vuodeksi ja
halukkuutta hoitaa yhteisiä asioita, se on luottamustehtävä eli siitä ei saa palkkaa.
Myös puheenjohtajan pesti on katkolla eli käydään puheenjohtajan vaali. Minä olen
ollut tehtävässä jo kymmenen vuotta, vieläkö haluat minun jatkavan. Puheenjohtajalla
on paljon edustustehtäviä yhteistyökumppaneiden luona, vastuu huolehtia talousasioista yhdessä muun hallituksen kanssa, toiminnanohjaajien esimiehenä toimiminen
ja vastuu hallituksen toimivuudesta. Puheenjohtaja ei siis ole pelkkä nimenkirjoittaja
vaan tehtäviä on koko ajan, vaihdellen vuoden mittaan. Onko sinulla tiedossa joku
ehdokas puheenjohtajaksi vai haluaisitko itse alkaa siihen hommaan?
Kaikki ehdokaslistat laitetaan Lauhatuulen ja Myöhätuulen seinille syyskuun
alusta, laita nimesi jos haluat ehdolle.
Tule mukaan syyskokoukseen vaikuttamaan siihen, ketkä hallituksessa kaikkia jäseniä
edustavat ja huolehtivat yhdistyksen toiminnan kehittämisestä yhdessä työntekijöiden kanssa. Jäsenistö antaa hallitukselle valtuudet edustaa yhdistyksen jäseniä ja
sen takia olisi tärkeää että jäsenet myös esittäisivät ehdotuksia hallitukselle
toiminnan kehittämiseksi. Olisi mukavaa jos aloitelaatikkoa käytettäisiin enemmän niin
hallitus tietäisi mitä jäsenet toivovat toiminnalta. Ja ruusujen/risujen antaminenkin
palaute-laatikkoon tai suoraan suullisesti olisi suotavaa, jokaisen on hyvä saada
palautetta työstään.
Tässä lehdessä on muistutus myös jäsenkahveista ja vertaisryhmistä.
Jäsenkahveille kaivataan osallistujia, se on hyvä foorumi keskustella pullakahvien
äärellä yhteisistä asioistamme ja suunnitella tulevaa !
Vertaisryhmät ovat myös käynnistyneet molemmissa paikoissa, tule juttelemaan ja
vaihtamaan kuulumisia kesän ja pitkän koronasulun jälkeen. Me kaikki olemme olleet
pitkään kotona, mahdollisesti yksin, joten on mukava päästä keskustelemaan
vanhojen tuttujen ja uusien osallistujien kanssa. Myöhätuulessa vertaisryhmä on
maanantaisin ruuan jälkeen ja Lauhatuulessa torstaisin alkaen klo 14.

Erilaiset ryhmät ja kerhot aloittelevat toimintaansa, tule rohkeasti mukaan ja
hanki vaikka itsellesi uusi harrastus, nyt on mistä valita. Ainakin itse olen
huomannut sen lisäävän aktiivisuuttani muutenkin kun lähden kotoa, vaikka
vaan kahville tai askartelemaan ym. Jos olen koko päivän vaan kotona, on niin
houkuttelevaa vaan laiskotella, ei tule lähdettyä edes ulos.
Myöhätuulessakin alkaa toiminta pikkuhiljaa, työntekijäpula on haitannut
toiminnan järjestämistä. Nyt on hakijoita sekä keittiöhommiin että
järjestöavustajaksi, pian alkaa toiminta pyöriä entiseen malliin. Ja
järjestötyöntekijäkin on valittu, Mirva Pajanne aloittaa 6.9. On ollut tosi
harmi ettei Myöhätuulessa ole ollut ruokaa, se on selvästi rajoittanut myös
kävijöiden määrää.
Koronatilanne ei paljoakaan ole parantunut, mutta nykyisten säännösten mukaan
saamme olla auki kunhan huolehdimme siisteydestä, käsihygieniasta ja pidämme
maskeja. Monet jäsenemme ovat olleet pitkään kotona, mutta toivon että
vähitellen pääsisimme palaamaan arkirytmiin ja kävijöitä alkaisi tulla. Täällä me
Sinua odotellaan, tule käymään !!!
Terveisin

Merja S

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Pitkän toimintakatkon jälkeen on ehkä hyvä palauttaa mieliin retkisäännöt, tässä
kesän aikana on ollut vähän epäselvyyksiä toimintatavoista

RETKISÄÄNNÖT
Päiväretket

-

Retkelle ilmoittaudutaan toimistoon ja omavastuu on maksettava
etukäteen
Omavastuu retkestä on 50% todellisista kuluista

-

Maksu palautetaan vain sairastumisen vuoksi
Jos retki perutaan kokonaan, omavastuut palautetaan toimistosta

-

Kaikille samanlaiset “pullakahvit” (siis sama tai samanhintainen) ja kahvin
tilalle voi ottaa teen tai limsalasin
Retken vastuuhenkilönä on joku työntekijöistä tai nimetty vapaaehtoinen
Ilmoita vastuuhenkilölle jos poistut aikaisemmin ettei etsitä turhaan

-

-

Teatterireissulla pullakahvit tilataan yleensä etukäteen, omavastuu on
50% teatterilipusta ja pullakahveista

****** KUTSU SYYSKOKOUKSEEN ****
Vantaan Mielenterveysyhdistys
Hyvät Tuulet ry:n
sääntömääräinen syyskokous järjestetään
tiistaina 21.9.2021 klo 13.00
Lauhatuulessa Leinikkitie 22 c, Vantaa
Kokouksessa vahvistetaan vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio
sekä jäsenmaksujen suuruudet kullekin jäsentyypille seuraavalle
kalenterivuodelle, päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille
maksettavista palkkioista ja valitaan hallitukseen jäseniä ja varajäseniä
erovuorossa olevien tilalle.
Tänä vuonna käydään myös puheenjohtajavaali!
Kokouksessa valitaan myös tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavaksi
kalenterivuodeksi.
Kokous on tarkoitettu kaikille Hyvien Tuulien jäsenille. Kaikki
vähintään 6kk jäsenenä olleet voivat myös asettua ehdolle vaaleihin.

Tervetuloa!

**** Jäsenkahvit *****

Jäsenkahvit tarjotaan kummassakin toimipisteessä jokaisen kuukauden
ensimmäisenä maanantaina 13.
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 retkistä tai ryhmistä
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Mielenterveyden keskusliiton kuulumisia
MTKL on julkaissut syksyn koulutusohjelman, siellä on paljon
mielenkiintoisia koulutuksia, käy tutustumassa:

www.mtkl.fi

Suurempi
kesäkurpitsa
on painoltaan
2,7 kiloa.

VERTAISRYHMÄ
Vantaan mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry:llä on
vertaisryhmät Lauhatuulessa ja Myöhätuulessa.
Ryhmät on tarkoitettu kaikille mielenterveyskuntoutujille, ne ovat
avoimia ryhmä eli voit tulla milloin haluat. Tervetuloa !
Lauhatuulen ryhmä kokoontuu joka torstai klo 14-15.30
osoitteessa Leinikkitie 22 C, 01350 Vantaa (Simonkylä)
Lisätietoja ryhmästä voit kysyä vantaan mielenterveys@hyvattuulet.fi
tai soittamalla 09-8734386
Myöhätuulen ryhmä ”Elämä heittelee” kokoontuu maanantaisin klo13-14
osoitteessa Lammaslammentie 17 A, 01710 Vantaa (Pähkinärinne).
Lisätietoja ryhmästä voit kysyä vantaan mielenterveys@hyvattuulet.fi
tai soittamalla 09-8532328

Vertaisryhmässä kaikki ovat tasavertaisia, ryhmän ohjaajat ja
osallistujat ovat toisiaan tukeva ryhmä.
Keskustelun aiheet nousevat ryhmästä ja kaikilla on mahdollisuus tulla
kuulluiksi. Ryhmää sitoo vaitiolovelvollisuus, jolloin on turvallisempi puhua.
Vertaisryhmän tavoite on antaa voimavaroja osallistujille jaettujen
kokemusten kautta.

Sinun ei tarvitse olla mielenterveysyhdistyksen jäsen,
vertaisryhmä on kaikille avoin. Tervetuloa tutustumaan!

LAUHATUULEN VIIKKO-OHJELMA, SYKSY 2021
Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

9.00-11.00
Askarteluryhmä

9.00-11.00
Askarteluryhmä
10-11.00
Lukuryhmä

9.00-11.00
Elokuva-aamu

9.30-10.30
Tietokoneopastusta

10.00-11.00
Levyraati

11.00-12.00 Lounas
12.00-13.00 Kävely

11.00-12.00 Lounas
12.00-13.00 Kävely

11.00-12.00 Lounas
12.00-13.00 Kävely

11.00-12.00 Lounas
12.00-13.00 Kävely

11.00-12.00 Lounas
12.00-13.00 Kävely

13.00
Jäsenkahvit joka kuukauden
ensimmäisenä maanantaina

12.00-13.00
Aivotreenit

12.00-14.00
Nuorten hyvän mielen
ryhmä. Tikkurilassa,
Monitoimitila Liidossa.
(alkaa 8.9-1.12)

12.00-14.00
Askarteluryhmä

12.30-13.00
Bingo, osallistumismaksu 1
euro.
Bingon jälkeen alkaa
lukupiiri.

13.00-14.00
Muistikerho järjestöringin
koulutustilassa.
(25.8, 29.9, 27.10, 24.11,
15.12)

13.00-14.00
Äijäkerho

14.00-15.00
Kulttuurikerho
Kuntosali Tikkurilan
uimahallilla, omatoiminen.
Maksu 3 e

13,00-14,00
Keilaus Tikkurilan
urheilutalolla parittomilla
viikoilla, maksu 5e
Biljardi Tikkurilan
urheilutalolla parillisilla
viikoilla, maksu 2e

15.30-17.30
Nuortenryhmä
Parittomilla viikoilla
18.00-19.30
Työssäuupuneet ryhmä
Parittomilla viikoilla

Vantaan mielenterveystoimisto Hyvät Tuulet ry
www.hyvattuulet.fi
vantaanmielenterveys@hyvattuulet.fi
09-873 4386

13.00-14.45
Maalausryhmä

12.00-13.00
Kitaratutuksi ryhmä.

14.00-15.00
Kuntosali Tikkurilan
uimahallilla, maksu 3 euroa
14.00-15.30
Avoin vertaisryhmä

Lauhatuuli
Leinikkitie 22 C, 01350, Vantaa
vantaanmielenterveys@hyvattuulet.fi
09-873 4386

14.00-15.00
Sähly Rajatorpan
väestösuojassa, maksu 2
euroa
14.00-15.00
Henkilökunnan tiimi kuun
viimeisenä perjantaina
Kohtaamispaikat suljetaan
aiemmin.

Myöhätuuli
Lammaslammentie 17 A
vantaanmielenterveys@hyvattuulet.fi
09 853 2328

MYÖHÄTUULEN VIIKKO-OHJELMA, SYKSY 2021
Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

10.00-11.00 Kuntosali
Arkki, Myyrmäki
11.00-12.00
Pelisali/Biljardi
Arkki, Myyrmäki
11.00-12.00 Lounas
12.00-13.00 Kävely

11.00-12.00 Lounas
12.00-13.00 Kävely

11.00-12.00 Lounas
12.00-13.00 Kävely

13.00
Jäsenkahvit joka kuukauden
ensimmäisenä maanantaina

13.00-14.30
Leivontaryhmä
Parilliset viikot
osallistumismaksu

12.00-14.00
Nuorten hyvän mielen
ryhmä. Tikkurilassa,
Monitoimitila Liidossa.
(8.9-1.12)

13.00-14.00
Vertaistukiryhmä
Ei jäsenkahvipäivinä!

15.30-17.30
Nuorten ryhmä
21.9., 5.10., 19.10., 2.11.,
16.11., 30.11., 7.12., 14.12.
18.00-19.30
Vertaistukiryhmä
työssäuupuneille
5.10., 2.11., 16.11., 30.11.,
7.12.

Vantaan mielenterveystoimisto Hyvät Tuulet ry
www.hyvattuulet.fi
vantaanmielenterveys@hyvattuulet.fi
09-873 4386

Torstai

Perjantai

10.00-11.00
Kuntosali
Arkki, Myyrmäki

9.15-11.15
Kuvataideryhmä

11.00-12:00
Pelisali/Biljardi
Arkki, Myyrmäki
11.00-12.00 Lounas
12.00-13.00 Kävely

11.00-12.00 Lounas
12.00-13.00 Kävely

13.00-14:00
Englannin keskusteluryhmä

13.00-14.00
Levyraati
15.00-16.00
Moniäänisten ryhmä
29.9., 27.10., 24.11.

Lauhatuuli
Leinikkitie 22 C, 01350, Vantaa
vantaanmielenterveys@hyvattuulet.fi
09-873 4386

12.30-13.00
Bingo, osallistumismaksu 1
euro. Parilliset viikot
Tietovisa
Parittomat viikot
14.00-15.00
Sähly Rajatorpan
väestösuojassa, maksu 2 euroa
14.00-15.00
Henkilökunnan tiimi kuun
viimeisenä perjantaina
Kohtaamispaikat suljetaan
aiemmin.

Myöhätuuli
Lammaslammentie 17 A
vantaanmielenterveys@hyvattuulet.fi
09 853 2328

Maalausryhmän tuotantoa

JÄSENLEHTI

TAITEILIJA:

JANNE

7/2021

ALAHELISTEN

Leinikkitie 22 C, Vantaa
Järjestöavustaja, puh. 09-873 4386
Järjestötyöntekijä, puh. 050-437 2323
Toiminnanohjaaja, puh. 050-337 6490

Lammaslammentie 17 A, Vantaa
Järjestöavustaja, puh. 09-853 2328
Järjestötyöntekijä, puh. 050-567 3415
Toiminnanohjaaja, puh. 050-377 6494
Puheenjohtaja, puh. 044-507 0875
vantaanmielenterveys@hyvattuulet.fi

35-vuotisjuhlan juhlapuhe 14-15.10.2021

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

