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Pääkirjoitus

Pitkä pimeä
on nyt ohi

Välke ry
tavoitettavissa:

Olemme nyt päässeet kohti kevättal-

laisia polkuja kuntoutua tai eheytyä elä-

ven valoa ja juhlanaiheita. On täyty-

mään sellaista elämää, jota eivät mää-

nyt muistaa ja osata myös rauhoittua

rittele muut asiat kuin oma tuntemus

ja käpertyä viltin alle, sillä talvenselkä

itsestä. Sarjan ensimmäisessä jatkoju-

on ollut pitkä. Jaksaminen on monella

tussa kerrotaan masennuksesta ulos

koetuksella pimeimmän talven aikaan,

ponnistamisesta. Tärkeä osa kuntoutu-

elämäntilanteesta riippumatta. Kaa-

mista on sairauden vaiheiden työstämi-

mosmasennuskin koettelee yllättävän

nen osaksi elettyä elämää, niin etteivät

montaa suomalaista joka talvi, kevät-

ne ole läsnä päivittäisessä elämässä ja

väsymyksestä puhumattakaan.

ajatuksissa.

Outo Välläys -lehteä on tehty aiem-

Mielenterveydestä täytyy kuitenkin

min moneen otteeseen, mutta yhdistys-

puhua. Avoin, keskusteleva ilmapiiri

elämän lakien mukaisesti toiminta on

mielenterveyteen liittyen lisää ihmis-

ollut paljolti sidoksissa ihmisiin, jotka

ten mielen hyvinvointia ja myös ennal-

yhdistyksissä yleensä usein vaihtuvat.

taehkäisee monia ongelmia, joita emme

Nyt kuitenkin on olemassa toimituskun-

aina osaa aavistaa osuvan myös omalle

ta lehden tekemistä varten ja innolla

kohdalle.

olemme lähteneet tekemään lukijoille

VÄLKE RY on virkeä pieni yhdistys,

ajankohtaista mielenterveyslehteä. Leh-

jonka ajankohtaisista tapahtumista ja

ti ilmestyy näillä näkymin ainakin kaksi

asioista pyrimme julkaisussamme tie-

kertaa vuodessa. Useampiakin kertoja

dottamaan.

julkaisu voisi ilmestyä, jos saisimme

distysasioista voi seurata myös Face-

joukkoomme toimitukseen lisää innok-

bookissa, Twitterissä, Instagramissa tai

kaita puuhaamaan yhteistä lehteä.

vaikka nettisivuillamme.

Tiedottamistamme yh-

Oma tie -juttusarjan idea on esitellä
erilaisia tapoja löytää oma tiensä ulos

Mielen hyvinvointia ja iloa tulevaan

mielenterveydellisistä tai mielen hyvin-

kesään,

voinnin haasteista. Sama teema toistuu

Sonja Parviainen

koko lehdessä, jossa esille tuodaan eri-

päätoimittaja
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Toimituskunta esittäytyy

Päätoimittaja

Sonja Parviainen
Arkistonhoitajaksi 2015 valmistunut 36-v järjestötoimija. Monessa yhdistyksessä mukana. Harrastan aktiivisesti kirjoittamista ja teen käsitöitä.

Toimittaja ja sihteeri

Minja Jylhä-Ollila
Ohjaajana toimiva järjestöorava, Välkkeen omituinen höpöttäjä
ja Outo Välläyksen sisällön säätäjä.

Taitto ja graafinen suunnittelu

Tiia Makkonen
Kulttuurialaa yliopistossa opiskeleva pullukka humanisti, vihainen feministi, introvertti elämäntapanörtti ja haaveilija.
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Ajankohtaista

Pieni Ele -keräys
4.4. ja 9.4.

Kesän avaus

VÄLKE RY osallistui Pieni Ele –keräyk-

Kesän avaus–retki Erä- ja luontokeskuk-

seen. Ennakkoäänestys oli 29.3.-4.4. ja

selle toukokuun loppupuolella. Seuraa

varsinainen äänestyspäivä oli sunnun-

Välkkeen ilmoittelua!

taina 9.4. VÄLKE RY:n lipaskerääjät olivat paikalla tiistaina 4.4. ja sunnuntaina
9.4.

Välkkeen ryhmät
»» Outokummun ADHD-aikuiset

»» Välkkeen virkkaajat kokoontu-

kokoontuvat avoimena ryhmänä joka

vat maanantaisin klo 11-13.

toinen maanantai. Seuraavat kerrat:
15.5. / 29.5.

Välkkeen 25-vuotisjuhlat ovat siirtyneet
VÄLKKEEN 25-vuotisjuhlia suunnitellaan pidettäviksi
12. elokuuta 2017.
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Oma tie, osa 1

Kohti harmaata — eiku:

voiko

näkökulmaa
vaihtaa?

O lli S aikkonen
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Olen

perimältäni hyvin taipuvainen

Fysiikan laeista ei nyt tällä kertaa

seni olemme juttujemme perusteella

masennukseen. Osittain sen ansiosta

enempää, mutta on turvallista, kun voi

tainneet elää ihan erilaisissa perheissä,

sairastin aikanaan masennuksen. Siitä

luottaa pysyvänsä normaalitilanteessa

vaikka samat äiti ja isä meillä neljällä

vähän myöhemmin. Nyt voin mielestä-

ihan tässä maan pinnalla vaikka mieli-

on ollut.

ni todella hyvin.

kuvitus laukkaisi hurjaa vauhtia.

Muutamasta asiasta olen aika varma. Sellainen asia on esimerkiksi
sattuma. Olen varma, että sattumalla on sormensa pelissä meidän elämässämme päivittäin monta kertaa. Selitämme elämäämme sattumilla, jotka
tulivat kohdallemme. Helposti käy niin,
että unohdamme omat valintamme sattuman kohdalla. Huomasinko edes vaihtoehtoja? Usein sekoitamme sattuman
ja kohtalon. Ihan turhaan. Sattumasta
tulee kohtalomme vasta, kun olemme
ruvenneet elämään sen mukaista elämää. Sekin on sattumia täynnä. Sattumat vaativat aina valitsemaan; tartunko
siihen vai en? Onko tämä hyvä vai huono sattuma?
Fysiikan perusasioistakin olen aika varma. Omena putoaa tai kaatunut
maito valuu aina alaspäin. Maan vetovoima on olemassa. Kylmä vesi on kylmää, vaikka joku jotain muuta väittäisi.
Itsekin olen ruvennut kastautumaan
suurinpiirtein nolla-asteisessa vedessä. Jotkut sanovat sitä avantouinniksi.
Minulla ne ovat nopeita pulahduksia.
Kylmää se on, mutta hyvää tekee. Kylmä on tässä mielessä henkilökohtainen
kokemus, mutta -10 astetta on pakkasta
ja +20 aika lämmintä.

Sattumasta tulee kohtalomme
vasta, kun olemme ruvenneet elämään sen mukaista elämää.
Tästä minä olen 100 prosenttisen
varma: me jokainen ihminen olemme
kertakaikkisen omanlaisiamme. Aivan
samanlaista, kuin minä tai joku muu ei
tältä maapallolta löydy.

Joskus selvitettiin, että jos otetaan huomioon kuusi ominaisuutta ja sukupuoli
ja ikä, tarvittaisiin vähän vaille kolme
miljoonaa ihmistä tulemaan kadulla
vastaan, että tulisi samoilla ominaisuuksilla varustettu. Meillä ei ole kuutta
ominaisuutta, vaan rutkasti enemmän:
pituus, hiusten väri, nähdyt elokuvat,
kaveripiiri, ajattelutapa (siinä on hurja
määrä eroja), ulospäin suuntautuminen, sisäinen ajattelu, suhtautuminen
musiikkiin, käden taidot, matematiikan lahjat, tanssitaidot, syntymäpaikka, omat vanhemmat, taipumukset,
vilkkaus, rauhallisuus, käydyt koulut ja
paljon muuta. Kaikki nämä ovat meille
jokaiselle omia kokemuksia, jotka ovat
osa meitä itseämme. Miettiessäni vaikkapa omia sisaruksiani, olen vanhemmiten huomannut, että minä ja sisaruk-

Niin kuin alussa kirjoitin, olen sairastanut masennuksen. Sitä kesti
reilusti yli kymmenen vuotta siitä,
kun nenä painui veden alle — siihen,
että koin olevani taas pinnalla. Ennen tuota nenän painumista veden alle
olin jo pitkään ollut menossa sukelluksiin. En vain tajunnut olevani matkalla
syvyyksiin. Eihän minulla, onnellisen
lapsuuden eläneellä ja todella hyvässä
parisuhteessa elävällä ihmisellä pitänyt
olla mitään syytä sairastua masennukseen.
Tuokin kuvaus sukelluksissa olosta
masennuksen kokemuksena oli minun
kokemukseni. Jossain vaiheessa koin
sen maan alla tai synkässä kellarissa
oloksi. Uskon, että meillä kaikilla masentuneilla tai masennuksen kokeneilla
on oma kuvauksemme. Jokainen niistä
on omalla tavallaan oikea ja tosi. Yksikään niistä ei ole kovin kiva.

Jossain on pohja. Mitä pikemmin sen tavoitan, sitä lyhyempi on tie ylös. Tähänkin uskon; aivot oppivat.

Olen aina kirjoittanut aika lailla. Seuraavalla sivulla ajatuksiani vuodelta
1980.

Jossain on pohja. Mitä pikemmin sen tavoitan, sitä lyhyempi on tie ylös.
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En minä tätä kuultavaksi
vain luettavaksi
ajateltavaksi
lähellä itseäni
Kasvokkain itseni kanssa
tänään

En ole tyytyväinen

Missä on intohimo?
Missä on järki?
Ei tämä ole kuorta
on vain paksu tietämättömyys

Kysymykset ovat tallella
vai ovatko?

Kuka kysyy minussa?
Ovatko nämä vain vastauksia?

Olli Saikkonen
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Kävijän kirjoitus

Sitten on hyvä, kun...

”Mitä varten monet vuottaat koko ajan sillä
tavala, jotta sitten kun oun nuanu semmosta,
on hyvästi? Mitä varten millonkaa ei ou hyvästi justtiisa nyt? Onneks minä ossoon ajatella,
jotta justtiisa nyt on hyvästi, vaikka paremppookkii vielä hyvin varmasti tulloo.”

L ahja E skelinen
t oimi t t a n ut M inja J ylhä - O llila

Usein erittäin hyvä tunnelma on juuri Jossain sadussa joku asuu aluksi maa-

lemista. Sen myötä olen lukenut ja kir-

siinä odottamisessa niin kuin minul-

kuoppamökissä ja pääsee koko ajan

joittanut paljon. Ajattelin jo silloin, että

lakin ennen oli jouluaattona. Parempi

parempaan. Vaan sille ei se riitä, vaan

näistä on vielä paljon hyötyä muillekin.

siinä itse odottamisessa kuin sitten jäl-

haluaa koko ajan parempaan ja lopul-

— Ja on jo ollut. Samoin siinä, jos ih-

keenpäin, kun se on jo ohi. Aina vain pi-

ta joutuu takaisin maakuoppamökkiin.

miset suuttuvat jostain syystä ja niitten

täisi saada parempaa. Olen monta ker-

Olin 13-vuotias kuullessani sen sadun

kanssa on vaikeaa. Saan hyvääkin miel-

taa nähnyt, että kun alkaa korjaamaan

radiosta. Se oli kuunnelma.

tä siitä, että saan toisia moittia. Ei se ole

piirustusta, se vain pilaantuu ja tuntuu,

kokonaan pahaa.

että sillä tavalla olisikin ollut ihan hyvä.

Eikä sellaista kannata odottaa, että ihan

Tietokoneella kun olin kirjoittanut hy-

kaikki asiat olisi hyvin ja ihan koko ajan.

”Ja miten hyvä tunnelma on sitten siitä

vän jutun ja kun myöhemmin aloin kor-

Semmoista ei ole kenelläkään. Olen

helepotuksesta, kun paha assii lopulta

jaamaan niin pientä virhettä kuin pilkun

ajatellut jo jalasmökissä asuessa (olin

korjaanttuu! Semmosta hyvvee ei sais, jos

lisääminen johonkin kohtaan, niin sormi

silloin 20-vuotias), että elämä menisi

kaikki olis ollu hyvästi aina.”

kävi delete-näppäimeen ja koko kirjoi-

ikäväksi, jos koko ajan olisi kaikki hy-

tus hävisi.

vin. Elämässä tapahtuneitten vaikeitten
asioitten myötä on ollut paljon ajatte-
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Lainaukset suoraan Lahjan tekstistä.

Välkkeen toimintaa

Suuntana
Viro
10

Projektityöntekijän kuulumisia tammikuulta 2017
Suuntana Viro?

rahoituksensa varsinaista yhteistyöpro-

Suuntana Viro–hanke on Leader–ra-

jektia varten.

reja ja niissä ilmeneviä eroja.
Kulttuurisia yhteneväisyyksiä löytyy

hoitteinen esiselvityshanke. Hankkeen

Suuntana Viro –hankkeessa tavoit-

muun muassa musiikin saralta. Laula-

avulla pyritään etsimään Välke ry:lle

teisiin pääsemisen käytännön tason

minen on ymmärtääkseni virolaisille

yhteistyökumppani virolaisista sosiaa-

keinoina ovat olleet ensi alkuun yh-

tärkeää. Lähihistoriasta tiedetään ns.

li- ja terveysalan järjestöistä. Erityises-

teydenpito Viron suuntaan sekä sähkö-

laulava vallankumous. Laulujuhlia ja

ti virolaiset mielenterveysyhdistykset

postitse että sosiaalisen median avulla.

muita musiikkifestivaaleja on liki jo-

ovat esiselvityksen kannalta kiinnosta-

Tammikuun puolessa välissä hankkeen

kaisessa Viron kylässä ja kaupungissa.

via, sillä ajatuksena on, että Välke ry:n

Facebook -profiililla oli 85 kaveria. FB:s-

Suomessa puolestaan erityisesti Karjala,

jäsenet ja virolaisissa mielenterveys-

sa keskustelua käydään sekä julkisesti

ja siten myös Pohjois-Karjala on tunne-

yhdistyksissä toimivat henkilöt voisivat

että yksityisesti.

tusti vahvaa laulun aluetta. Myös meiltä

jatkossa vaihtaa ajatuksiaan esimerkiksi

Merkittävin yhteyshenkilö Virossa on

löytyy runsaasti musiikkiaiheisia tapah-

sosiaalisen median kautta. Tämän vuok-

Riina Kenn. Hän kävi elokuussa 2016

tumia. Karaokelaulu on erittäin suosit-

si toivottavaa olisi, että virolaisista toi-

tutustumassa Välkkeen toimintaan ja

tua, ja erilaisia lauluköörejä löytyy joka

mijoista löytyisi Suomen tai englannin

toimijoihin. Hänen kanssaan yhteyden-

lähtöön.

kieltä osaavia henkilöitä, sillä Suomen

pitoa on liki päivittäin.

puolella Viron tai Venäjän kieltä osa-

Näin ollen luonnollinen virolaiseen
kulttuuriin tutustumisen muoto Suun-

Musiikki yhdistää

tana Viro –hankkeessa on musiikki. Hie-

Suuntana Viro–hankkeessa tapahtu-

Ensimmäisten työviikkojeni aikana olen

man ennen joulua kahdeksan henkilöä

van kehittämistyön avulla määritetään

etsinyt tietoa Virosta sekä kirjoista että

kokoontui Välkkeelle pohtimaan, millä

yhteistyön tarve ja tarkoitus Välke ry:n

internetistä. Lisäksi olen jutellut joiden-

tavalla voitaisiin tutustua virolaiseen

ja jonkin tietyn virolaisen yhdistyksen

kin Viro-taustaisten tai muutoin Viroon

musiikkiin. Mukana oli Välkkeen toi-

kanssa. Lisäksi asetetaan tavoitteet,

perehtyneiden suomalaisten kanssa.

mijoiden lisäksi outokumpulainen mu-

jotka vastaavat todettuihin tarpeisiin ja

Yhteenvetona totean, että virolaisten

siikkipedagogi Elina Hautakoski. Pala-

suunnitellaan keinot, joilla tavoitteisiin

ihmisten ja yhdistysten luottamuksen

verissa sovittiin, että järjestetään Viron

päästään. Tämän jälkeen sekä Välke ry

saaminen on yksi tärkeimpiä kivijalkoja

musiikki–aiheinen konsertti syksyllä

että valittu virolainen yhteistyökump-

tulevalle yhteistyölle. Lisäksi tärkeää on

2017. Ennen sitä järjestettävässä Väl-

pani hakevat kumpikin omat Leader –

kunnioittaa toinen toistemme kulttuu-

ke ry:n 25-vuotisjuhlassa esitetään vi-

taan harvemmin.
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rolaista musiikkia. Harjoittelu pyritään

Matka viroon

kanssa. Vain yhteistyöllä voidaan tehdä

saamaan osaksi jo olemassa olevien

Maaliskuun alussa Välke ry vierailee

yhteisöllistä työtä.

kansalaisopiston opetusryhmien toi-

pienellä joukolla Virossa. Vierailuun

Työsuhteeni Välke ry:ssä päättyy

mintaa. Lisäksi Välkkeellä järjestetään

osallistuvat keskeiset Välkkeen toimijat.

13.5.2017. Tätä ennen pitäisi tapahtua

helmikuun 2.pv alkaen Musiikkimatka

Vierailun jälkeen järjestetään yhteisiä

paljon. Mikäli jokin tässä hankkeessa

Viroon–niminen, viikoittainen tunnin

videoneuvotteluja ja webinaareja Viron

kiinnostaa sinua, ota reippaasti minuun

kestävä tilaisuus. Siinä tarkoituksena

yhteistyökumppanin kanssa. Niiden si-

yhteyttä joko soittamalla, Facebookissa,

on tutustua virolaiseen musiikkiin eri

sältö muotoutuu hankkeen edistyessä.

Twitterillä tai sähköpostilla. Tai voit ha-

aikakausina. Musiikkimatkasta tiedo-

lutessasi osallistua hankkeen tilaisuuk-

tetaan Facebookissa ja Välkkeen netti-

Ota yhteyttä!

siin ja erilaisiin keskusteluihin FB:ssa.

sivuilla. Ja toki Facebookissa nostetaan

Työskentelen hankkeessa osa-aikaise-

Olen kiitollinen jokaisesta yhteyden-

esiin virolaisia Youtube-videoita. On

na työntekijänä. Työaikani on 18 tuntia

otosta!

myös mahdollista, että jossain vaihees-

viikossa. Teen työstäni suurimman osan

sa järjestään Viro-aiheista karaokea ou-

etätyönä, koska asun muualla kuin Ou-

tokumpulaisessa ravintolassa.

tokummussa. En silti tee työtäni yksin,

Ystävällisesti,

Sähköposti- ja Facebook –yhteyden-

vaan kiinteässä yhteistyössä Petrin ja

pidon tuloksena on mahdollista, että

muiden Välkkeen toimijoiden, virolais-

Päivi Muikku

Virosta Pölvan alueelta on löytymässä

ten yhteyshenkilöiden ja suomaisten

Suuntana Viro –hankkeen

yhdistys, joka on halukas tekemään yh-

yhteistyökumppanien sekä Suuntana

projektityöntekijä

teistyötä Välke ry:n kanssa. Asia varmis-

Viro–hankkeen Facebook–yhteisön

tunee lähipäivinä.

Projektityöntekijä
Päivi Muikku
050 363 5351
paivi@valkery.fi

facebook.com/suuntanaviro
twitter.com/suuntanaviro
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Musiikkimatka Viroon
Musiikkimatkalla tutustuttiin Viron

Taidemusiikki

ja Baltian laulava vallankumous 1987-

kulttuuriin laulamalla viroksi, kuunte-

»» Arvo Pärt - mystikko ja lohduttaja:

91, osa 2: Timo Virtalan artikkeli Suo-

lemalla kappaleita eri tyylilajeista ja

Ylen artikkeli Arvo Pärtistä, joka on

men Rauhanpuolustajat ry:n sivuilla

aikakausilta sekä jakamalla linkkivink-

yksi maailman esitetyimmistä nykysä-

kejä ja keskustelemalla niistä. Tässä osa

veltäjistä ja tunnetaan erityisesti tin-

linkeistä; ne kaikki löytyvät Suuntana

tinnabuli-tekniikan luojana. Esim. Fur

»» Vennaskond - Täna jälle me joome

Viro-hankkeen Facebook-sivuilta. Linkit

Alina, 1976

bensiini

»» Heino Eller - Preludes: First book

»» Ultima Thule - Lennelda priiks

aukeavat klikkaamalla lihavoituja otsikoita.

Yleistä
»» Virolaisen musiikin maailma: Eesti
Instituutin julkaisema esitelehti pyrkii
antamaan yleiskuvan Viron koko musiikkikentästä

Vanha virolainen
musiikki ja laulu
»» Regilaul - Songs of the Ancient Sea:
traileri Regilaul-elokuvasta, joka tutkii
virolaista laulutraditiota

(score)

»» Tõnu Aare & Apelsin - Sügistuuled

»» Astronaut ja Kuu: pätkä Mari Vihmandin oopperasta

»» Hüpassaare Põhjavaim: videolla
seurataan vaellusreittiä, joka alkaa ja
päättyy säveltäjä Mart Saarin vanhaan

Neuvostovallanaikainen
musiikki, vastarinta
ja vallankumous
»» Elab Veel Beria: Musiikillinen vasta-

facta est”

kirjoittama artikkeli Mustekala-kult-

päevad 2009)

se Upon Iron) (1985)

»» Velikije Luki - Tallinn Põleb
»» J.M.K.E - Tere Perestroika

Nykypop ja -rock

rinta Neuvosto-Virossa: Arto Kurosen

»» Licentia Poetica (Pärnu hansa-

»» Veljo Tormis - Raua needmine (Cur-

kotiin (nyk. museo)

»» Linnamuusikud -”Anima mea lique»» Veere, veere päevakene

»» Tõnis Mägi - Koit

tuurilehdessä

»» Vieläkö kansallishenki istuu Viron
rock-musiikkiin? Ylen artikkeli

»» Koit Toome & Laura - Verona (Official video) #eestilaul2017 #winner

»» Karl-Erik Taukar - Segased Lood
»» Vanilla Ninja - Tough Enough

»» Kertomuksia rohkeudesta: Baltian
laulava vallankumous 1987–91, osa 1
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»» Metsatöll - Vimm

Viron matkan kokemuksia
Kohti Tallinnaa ja Vönnua

Viljandin neuvottelut

kummun mielenterveysyhdistys VÄLKE

Ylitimme Suomenlahden laivalla ja

Aamulla starttasimme siis Viljandiin.

RY:n väkeä ja lisäksi vapaaehtoinen.

rantauduimme Tallinnaan, jossa mat-

Söimme hyvin kahvila Fellinissä, jonka

Puheenjohtaja Jari Turpeinen, toimin-

kanteko jatkui vuokra-autolla kohti

jälkeen oli palaverin aika. Tapasimme

nanjohtaja Petri Kokko, varapuheenjoh-

majapaikkaamme Vönnussa. Matkalla

Antsin, paikallisen yhdistyksen puheen-

taja Toivo Rissanen ja hallituksen jäsen

söimme viihtyisässä ravintolassa vat-

johtajan. Juttelimme ja tutustuimme

Paavo Lehikoinen edustivat päättävää

samme täyteen.

tulkin välityksellä toisiimme, sekä vaih-

Matkaseurueeseemme

kuului Outo-

elintä. Projektityöntekijä Päivi Muikku

Majapaikka Vönnussa oli mielenkiin-

oli mukana SuVi-hankkeen puolesta ja

toinen maatila, jossa oli paljon erilaisia

Fellini kahvila oli idyllinen pieni

kielitaitoinen vapaaehtoisemme Tero

eläimiä, kuten laamoja ja strutseja, se-

paikka Viljandin keskustassa ja viih-

Paasu oli myös tuiki tarpeellinen lisä

kä tietenkin kanoja, kissoja ja koira. Eräs

dyimme siellä hyvin. Ruoka oli maistu-

seurueeseemme. Lähdimme Outokum-

kesäkissaksi jäänyt raukka yritti jatku-

vaa ja seurassa oli mukava kuunnella

musta lauantaiaamuna kello viisi kohti

vasti päästä sisälle majoitusrakennuk-

tulkin ja paikallisen yhteyshenkilömme

Joensuuta. Siellä hyppäsimme junaan.

seemme.

Riina Kennin juttuja.

doimme tuliaisia.

Junassa koko seitsenhenkinen matka-

Majapaikkamme majoitustilassa oli

Neuvottelu tulkin välityksellä sujui

seurueemme oli kasassa ja aloitimme

vanha venäläinen kamina, joka nosti

kohtuullisen hyvin ja sen seurauksena

yhteisen matkamme kohti Viroa ja han-

ajoittain sisälle melkeinpä saunaläm-

lupasimme pitää yhteyttä Viljandiin jat-

kekumppanuutta.

pötilan. Muitakin erikoisuuksia majoi-

kossakin. Pian matkamme jatkui taas ja

tuksessa oli, mutta jätän olosuhteiden

seikkailimme takaisin majapaikkaam-

seikkaperäisemmän selostuksen sik-

me, jossa oli määrä tavata paikalisia

seen, sillä pääasia matkallamme oli

kokemusasiantuntijoita.

luonnollisesti tutustuminen paikallisiin
ihmisiin.

Illanvietto majapaikassa paikallisten kokemusasiantuntijoiden kanssa
oli mitä rattoisin. Valitettavasti heillä ei
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vain ollut paljoa aikaa varattuna illan-

pizzoineen ja tiramisuineen. Kupu täyn-

viettoon. Selvisi kuitenkin, että he ovat

nä oli hyvä vetäytyä hotelliin muiden

Junassa kotimatkalla pelasimme lai-

aikoneet perustaa mielenterveysyhdis-

jatkaessa iltaa. Matkaväsymys alkoi jo

vanupotusta. Päivi joutui alkuun hieman

tyksen Vönnuun.

painaa ja oikeassa sängyssä oli taivaal-

muistuttelemaan pelin kulkua mielee-

lista kelliä aamun aikaiseen herätyk-

ni, mutta loppumatka sujui pelaillessa

seen asti.

rattoisasti. Väsyneille matkalaisille tuli

Toinen yö Vönnussa meni jotakuinkin
paremmin kuin ensimmäinen, jolloin

pokkarin matkalukemiseksi.

aamulla huomasimme, että Päivillä, Pet-

Aamulla nautimme hotellin aulas-

rillä, Jarilla ja Paavolla oli kaikilla oireita

sa pikaisen take away-aamiaisen ja

sisäilmasta.

starttasimme auton kohti Tallinnaa.

Lopulta olimme perillä Joensuussa

Matkalaiset olivat jo sen verran tutut

ja oli aika sanoa kiitokset kanssamat-

Kuoroa kuuntelemassa

toisilleen, että uskaltautuivat keskus-

kustajille ja lähteä viimeiselle etapille

Kolmannen päivän aamuna keräsim-

telemaan rauhallisen rakentavasti po-

kohti kotia. Outokumpuun pääsin Petri

me vihdoin kimpsumme ja ajoimme

litiikasta.

Kokon kyydissä ja taisinpa taas ottaa

Tarttoon hotelliin. Pääsimme ihanaan,

tuon tuostakin naurupuuskia keskeyttämään eräiden jatkuvaa työntekoa.

matkustajanpaikalla hyödylliset pienet

toimivaan suihkuun ja shoppailemaan

Kotimatkalla

nokkaunet ennen kuin kurvasimme

muutamaksi tunniksi. Pikaisen shoppai-

Tallinnasta matka jatkui laivalla kohti

suoraan etuovelleni. Siitä sitten mat-

lun jälkeen oli aika lähteä uuteen tutus-

Helsinkiä. Tulin merisairaaksi kovan me-

kasta toipumaan hiihtolomaa pidellen.

tumiskohteeseen.

renkäynnin takia, muilla matka sujui hy-

Tartossa neuvottelu sujui mallikkaas-

vin. Laiva myöhästyi aikataulustaan 45

ti ja saimme paljon uutta tietoa Viron

minuuttia, mutta kerkesimme kuitenkin

yhdistysmaailmasta. Nuorten kehitys-

hyvissä ajoin rautatieasemalle. Haimme

vammaisten kuoro lauloi suloisesti. So-

Päivin kanssa evästä matkalle rautatie-

vimme että yritämme saada heidät Suo-

aseman alla olevasta ruokakaupasta

meen laulamaan.

ja kerkesimme myös juoda kupposet

Päivällinen ravintola La Dolce Vitas-

kahvia ja käydä viime minuuteilla osta-

sa päivän päätteeksi oli taas mainio

massa aseman kirjapuodista muutaman
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Sonja Parviainen

Välkkeen toimintaa

Sonja Parviainen poseeraa tapahtumamainoksen kera Välke ry:n uuden ja ikioman Kirje tuntemattomalle –logon kunniaksi.
Logon on piirtänyt Krista Paavolainen.

16

Kirje tuntemattomalle
M inja J ylhä - O llila
kirj o i te ttu Rä ti n k i i n 1/ 2017

Ihmiset kommunikoivat nykyään paljon

Toiminta Outokummussa

Iloa lähimmäiselle

sosiaalisen median kautta, ja aina välil-

Tietoa haalittuani ja ystäväni ilontäy-

Kirjoittamiseen ei ole yhtä oikeaa tapaa.

lä uutisvirrasta tai kaverin seinältä osuu

teisiä kirjepajakuulumisia luettuani to-

Voi kirjoittaa koneella tai käsin lyhyen

silmään jotain uutta tietoa tai mielen-

tesin, että tuollaiseen haluaisin itsekin

tervehdyksen tai pitkän kirjeen tai liit-

kiintoa, tunteita ja ajatuksia herättäviä

mukaan. Kysyin ystävältäni miten voisin

tää mukaan piirroksen, valokuvan tai

asioita. Itselleni on vahvasti jäänyt mie-

osallistua ja postitin pinkan kortteja kir-

vaikka runon. Kirjoitusvälineitä on Kirje

leen ne hetket, kun luin ystäväni Face-

joitettavaksi.

tuntemattomalle–tapahtumissa paikan

book-seinältä useamman kerran Kirje

En kuitenkaan saanut mielenrauhaa

päällä, mutta omiakin saa käyttää.

tuntemattomalle–toiminnasta, jossa

ja aloinkin selvittää, voisiko kirjepajo-

Kuka tahansa, jolla on pieni hetki ai-

hän innostuneesti kertoi olevansa mu-

ja saada myös Outokumpuun. Tarvittiin

kaa ja halu välittää kaunis ajatus sel-

kana. ”Mitä se tuollainen oikein on?” ih-

ajatus ja pari kohtaamista. Sitten rattaat

laista kaipaavalle, voi osallistua. So-

mettelin ja päätin ottaa selvää.

pyörivätkin jo — toiminnan aloittamista

siaalisen median suosiosta huolimatta

alettiin valmistella. Outokummun mie-

ympärillämme on paljon yksinäisiä ih-

Kirjeitä tuntemattomille

lenterveysyhdistys VÄLKE ry lähti orga-

misiä ja haasteita kohtaa meistä jokai-

Kirje tuntemattomalle on vapaaehtois-

nisoimaan toimintaa, Sonja Parviainen

nen jossain vaiheessa elämää. Silloin

toimintaa, jossa kirjoitetaan tuntemat-

yhteyshenkilönä ja minä toisena vetä-

tuntemattoman lämmin ajatus ilahdut-

tomille voimauttavia ja kannustavia

jänä.

taa ja tuo ehkä juuri sitä tukea, joka aut-

kirjeitä sekä kortteja. Tarkoitus on ilah-

Ensimmäinen Kirje tuntemattomalle

duttaa yksinäisiä ja rohkaista vaikeissa

-kirjepaja järjestettiin Outokummun kir-

elämäntilanteissa olevia ihmisiä luotta-

jaston Galleriassa huhtikuussa 2016 ja

Heitänkin nyt haasteen kaikille teil-

maan kykyynsä selvitä elämän haasteis-

toteutettiin siitä lähtien kuukausittain

le lukijoille: annathan sinäkin het-

ta. Kirjeet kirjoitetaan anonyymisti ja

aina joulukuuhun 2017 saakka. Tällä

ken kirjoittamalla vaikka pari riviä

toimintaa organisoivat tahot välittävät

hetkellä kirjepajatoiminta on tauolla,

kirjeeksi tuntemattomalle. Kirjeiden

ne eteenpäin joko suoraan tai yhteistyö-

mutta aktiivikirjoittaja vakituisiksi kir-

tiimoilta tavoitat minut osoitteesta

kumppaniensa kautta.

jepajalaisiksi haetaan.

minja@valkery.fi.

taa jaksamaan eteenpäin. Perinteisissä
kirjeissä on fiilistä ja voimaa.

Idea on saanut alkunsa Helsingissä
toukokuussa 2014 ja sen alkuinspiraation lähteenä on toiminut moreloveletters-sivusto. Aika parantaa–verkoston
aloittama toiminta on sittemmin levinnyt jo yli 30 paikkakunnalle ja ilahduttaa vuosittain satoja yksinäisiä sekä tukea kaipaavia.

Linkkivinkit:
»» Facebook: Välke RY & Kirje tuntemattomalle Outokumpu
»» Aika parantaa: Kirje tuntemattomalle
»» Setlementti Tampere: Kirje tuntemattomalle
»» Terhi Rannela: Tee päivän hyvä työ — kirjoita kirje tuntemattomalle
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Tulosta ja väritä
Värittäminen lievittää stressiä, värit tuottavat iloa ja
yksitoikkoinen tekeminen vapauttaa mielen.
Värittäminen tekee hyvää — kokeile!
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Onko sinulla kokemuksia, joita haluaisit jakaa lukijoiden kanssa tai onko
sinulla tekstejä pöytälaatikossa?
Ota meihin yhteyttä osoitteeseen sonja@valkery.fi,
niin lähetämme ohjeistuksen.

Outokummun mielenterveysyhdistys Välke ry

www.valkery.fi

facebook.com/outovalke

instagram.com/outovalke

twitter.com/outovalke

fi.pinterest.com/outovalke

Kummunkatu 6, 2 krs. 83500 Outokumpu

Avoinna ma-pe 9-15
viikonloppuisin tarvittaessa
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Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen
voi tehdä jotakin; ja jos jokainen tekee jotakin,
tulee kaikki tehdyksi.

