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”Mistä sinä haaveilet?
Minä haaveilen
rauhasta.”

Ennen monet asiat olivat itsestäänselvyyksiä
Rauha korostuu tässä ajassa. Monet asiat ovat
olleet meidän sukupolvellemme itsestään selvyyksiä. Voimme kulkea vapaasti ja tehdä asioita, mitä
haluamme. Saamme olla juuri sellaisia, kuin olemme ja toteuttaa itseämme, miten haluamme. Itse
asiassa vain sinä ajatuksinesi olet esteenä unelmille
ja haaveille.
Mistä sinä haaveilet? Minä haaveilen rauhasta,
koronavapaasta elämästä, lämmöstä, muuttolinnuista, lumen alta pilkottavasta nurmikosta,
kesästä. Saan kaivaa pyörän esille. Unelmoin myös
muutosta ja uudesta keittiöstä.
Mielestäni elämä on rikkaampaa, jos on haaveita,
joita kohti kurkottaa. Ajattelen aina, että unelmilla
ja haaveilla on tapana toteutua. Varsinkin tässä
maailman tilassa tarvitsemme välillä pilvilinnoja.
Ihania haaveilun täyteisiä hetkiä juuri sinulle!

Odotan aina tätä hetkeä, että saan Alvin oman lehden käteen ja pääsen taas lukemaan juttuja: Mitä
kaikkea Alvissa on alkuvuoden aikana tapahtunut?
Maailmalla myllertää ja vaikutukset näkyvät meidän jokaisen arjessa. Viimeiset kaksi vuotta ovat
olleet raskaita meille kaikille.
Itselleni on tullut olo, että tämä ei enää ole totta.
Voiko vielä tapahtua jotain muuta? Vietin lapsuudessani mummoni luona joka viikko aikaa ja hän
kertoi minulle muistojaan sota-ajoista. Mitä vanhemmaksi hän tuli, sitä enemmän juttua
riitti. Silloin minusta oli mielenkiintoista kuunnella
tarinoita. Nyt ne tuntuvat todellisilta ja ovat saaneet uuden merkityksen. Miten tähän tilanteeseen
oikein ajauduttiin?
Mielessä on monia kysymyksiä; miten selvitä
eteenpäin? Kuinka korkealle bensan hinta nousee?
Miten paljon elämämme kallistuu, riittävätkö
rahat? Miten läheisteni mielenterveys kestää?
Miten koronan kanssa käy? Selviävätkö ihmiset
tästä kaikesta?
Kysymysten määrä on valtaisa ja niihin ei ole vastauksia. Olen halunnut tietoisesti suojella itseäni
ja perhettäni rajaamalla informaatiota. Tämä on
auttanut meitä kaikkia voimaan paremmin. Itselläni
on tarve keskittyä positiivisiin asioihin ja sitä kautta
saada mielenrauhaa.
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Yksin maailmassa?
Moni Alvin yksiköiden kävijä tuntee itsensä yksinäiseksi. Kotona ei odota kukaan, ei
siippa, avokki, aviopuoliso eikä edes kissa
tai koira. Siksi Laturin tukiyhteisön yhdessä
Kalasataman psykiatrian poliklinikan kanssa
lanseeraamat sinkkuillat tulevat tarpeeseen.
Voihan olla, että mielitiettyä ei löydy, mutta
kavereita ja ystäviä illan aikana voi saada.
Moni on ystävystynyt Alvissa ihan tavallisessa
arjessakin. Vertaisuus kantaa aina pitkälle.
Jotkut ovat mieluusti sinkkuja eivätkä
kaipaa kumppania. Se on oma valinta, eikä
toisten kannata sitä ajatusta lytätä. Jos yksinäisyys tuntuu kärsimykseltä ja pohjattoman
surkealta, siitä kannattaa puhua muille. Hyvä
ystävä tekee paljon: halaa sinut mennen tullen ja vaikka moneen otteeseen. Kuuntelee
silmiin katsoen, kuuntelee tarkkaan ja keskittyen. Hän miettii, neuvoo, lohduttaa ja tukee.
”Mutta kun minulla ei ole yhtään ystävää.”
Niin voi olla. Maailma on vienyt erilleen ystävistä, uusia on vaikea saada. Ystäviä voi saada
harrastuksista ja monenmoisista kummallisistakin paikoista. Yhden ystävän löysin päiväkodin ovelta - meillä molemmilla on erityislapset. Juttua on nyt riittänyt yli 15 vuotta.
Kun opiskelin yliopistossa nyt vanhempana,
en saanut yhtään pysyvää ystävää. Olin ainut
yli 40-vuotias 19-vuotiaiden joukossa.
Ole aina oma itsesi. Se kannattaa ja saa
ympäristönkin hyväksymään sinut. Tuo hymyä
tilanteisiin. Se saa muutkin hymyilemään.
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Pitkän talven jälkeen koitti kevät

Kevään kuvia 2022. Kuvaaja Tanja Talaskivi

Alvin uutiset

Kesäretkiä & museoita

Tämän lehden painoon mennessä ei vielä ole päätetty kesän retkiä - iso lista teidän ideoitanne on
kyllä olemassa. Lisäksi Laturi järjestää kesän aikana
useita taidemuseokäyntejä ryhmässä. Siitä on oma
toivelistansa Laturin ilmoitustaululla. Pyrimme museokäynneillä siihen, että saisimme liput ilmaiseksi.
Tietoa tapahtumista ja käynneistä tulee olemaan
Facebookissa, Laturin Whatsappissa, www.alvi.
fi:ssä ja Laturin sähköpostilistalla.

Vapaaehtoistyöntekijöitä
mahtuu vielä mukaan

Keväällä 2022 Laturissa oli peräti kaksi kuvataideryhmää. Toinen oli aloittelijoille ja rentoutusta kaipaaville, toinen perinteinen ryhmä niille, jotka jo hallitsevat
kuvan tekemisen tekniikat.

Vapaaehtoistyöntekijä on henkilö, josa tekee pientä, joskus harvemmin suurtakin hommaa vapaaehtoisesti, ilman korvausta. Vapaaehtoinen voi aina
valita, mitä tekee tai on tekemättä, vai haluaako
lopettaa, tai vaikka vaihtaa tehtävää.
Laturissa etsitään jatkuvasti uusia ja ”vanhoja”
vapaaehtoisia, jotka haluavat auttaa yhteisöä, yhteisön jäseniä ja ohjaajia.
Tällä hetkellä vapaaehtoisia kaivataan esimerkiksi leipien tekemiseen ja siistimiseen. Aktiiviset
vapaaehtoiset viedään reilun kuukauden välein
herkulliselle lounaalle. Samalla on mukava rentoutua hyvässä, samanmielisessä seurassa. Kun haluat
vapaaehtoiseksi, ota yhteyttä ohjaajiin, niin sovitaan tehtävät ja ajankohdat!

Taiteilijakonkarin töitä Laturin
galleriassa koko kesän

Ideariiheen etsitään jäseniä
Keväisten kuvien kera teitä tervehtää
Tanja. Tanjan muistamme Laturin ahkerana
ohjaajana, pidettynä ryhmänohjaajana, vertaiskouluttajana, myötätuntoisena vertaisena, taitavana kirjoittajana ja superlahjakkaana valokuvaajana, muun muassa. Hän
on myös lämmin ja sydämellinen ihminen.
Tanja on nyt siirtynyt uusiin tuuliin työelämässä. Mahdollisesti hän tekee joskus
tuurauksia Laturiin. Tanja ei halunnut kertoa lähdöstään teille etukäteen eikä isoja
läksiäisiä. Hän lähettää teille kaikille paljon
terveisiä.
Sijoitan Laturin toimistolle ison kortin, johon voitte kirjoittaa nimenne ja mahdolliset
muut terveisenne. - Leena
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Laturin Ideariiheen etsitään uusia jäseniä, vaikka
yksi uusi maanmainio jäsen Tuula löytyikin. Ideariihi on porukka, jossa kävijät ja henkilökunta suunnittelevat yhdessä Laturin toimintaa ja tapahtumia.
Esimerkiksi tennisryhmä sai tänä keväänä alkunsa
Ideariihessä, samoin toukokuinen taloudenhallintailta. Ideariihi kokoontuuu noin kerran kuussa.

Kesän ajan Laturin galleriaseinän täyttää entisiä
laturilaisia oleva Calle Laulainen. Runsaan ja
värikkään äyttelyn nimi on ”Vapisevat kädet”.
Callen töitä voisi luonnehtia miehisiksi. Ainakin
hän hän kuvaa paljon miehiä, ja omakuviakin
mahtuu mukaan. Sävyt ovat monesti tummahkoja tai murrettuja. Mustakin ryydittää montaa
työtä. Mutta onpa mukana yksi nainen ja kukkateoksiakin. Ei siis pidä yleistää! Taiteilijan siveltimenjälki on vahvaa. Oma lemmikkini on kuvan
Räppäri. Näyttely päättyy 31.7.2022. Se on avoinna Laturin aukioloaikaan ma-su klo 15-20.

Laturi koulutti vertaisryhmänohjaajia Helmille ry:lle
Laturi koulutti viime keväänä 2022 Helmi ry:lle
kahdeksan vertaisohjaajaa, joista monet aloittivat
työnsä heti Helmissä. Tänä syksynä Laturi järjestää
taas kaikille halukkaille avoimen kurssin. Jos olet
kiinnostunut, ota yhteyttä leena.honkavaara@alvi.
fi. Jatkoa Helmin kanssa saattaa tulla myöhemmin.
Laturin ohjaajina toimivat keväällä Leena Honkavaara, Tanja Talaskivi ja Rami Virtanen.

TOIMITTANUT LEENA HONKAVAARA
KUVAT SARI NIEMINEN JA LEENA
HONKAVAARA
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Laturin eka sinkkuilta!

Laturin ensimmäinen sinkkuilta pidettiin 6.5. 2022. Porukkaa oli Laturista ja muualta. Illassa oli mukava,
rento tunnelma. Vieraat viihtyivät luonamme ja mikäs siinä olikaan viihtyessä. Suolaista ja makeaa tarjottavaa riitti, ja kävijämme Riitta veti mainiosti kysymyspatterin, jossa kyseltiin muun muassa lemmikeistä,
harrastuksista ja kasvisruoasta. Naisia ja miehiä oli mukana melkein saman verran. Amorin nuoli ei tällä
kertaa viuhunut, mutta moni sanoi tulevansa Laturiin uudestaan. Ehkä seuraavalla kerralla tärppää? (LH)
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Seuraavat
kerrat
3.6., 1.7.
ja 5.8.

Kirjoituskilpailu ratkesi:

Hanna voitti rakkaus-aiheisella tekstillään
Alvin yhteiseen kirjoituskilpailuun osallistui
kolme tekstinikkaria. Hanna voitti selkeällä ja
pohtivalla tekstillään. Oletko Hanna harrastanut kirjoittamista kauan? ”Olen harrastanut
kirjoittamista lapsesta asti jonkin verran”, hän
kertoo.
”Tässä maailmantilanteessa (korona, Ukrainan sota) halusin kirjoittaa positiivisen tekstin
ja sitä kautta tuoda korteni kekoon paremman
maailman puolesta.”
Raadin mielestä (Leena Honkavaara ja Tanja
Talaskivi) Hannan teksti on jouhevaa ja hyvälaatuista. Aihe on ikiaikainen, mutta aina siitä
voidaan sanoa jotain uutta tai tarjota uusi
näkökulma. Onnea! (Vappukuvassa Hanna.)
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Rakkaus

Voisi tulla mieleen ihmetellä, miksi yksi asia on
nostettu niin korkealle ajatellessa ihmisen elämää
ja tunteita. Miksi esimerkiksi pitkään eläneiden
listassa voi olla jopa mainittu: Pääasia on, että olet
elämässäsi rakastanut, tuntenut rakkautta. Tai jopa
niin, että millään muulla asialla ei ole mitään väliä,
kunhan on rakastanut.
Mutta miksi asia on näin?
Voisiko syy olla se, että rakkautta ei pysty millään
kaavalla valmistamaan, rakkautta ei pystytä
ennustamaan, sitä ei voi pakottaa eikä sen saamista voi ollenkaan varmistaa.
Toisin on toisen ison asian laita tässä maailmassa,
rahan. Sitä voi tehdä, sen saamista eri tavoilla voi
ennustaa ja sitä voidaan tehdä konkreettisestikin.
Vaikkei sekään asia esimerkiksi oikeudenmukainen missään nimessä aina ole, saatikka sen saanti
helppoa.
Ja toisaalta olen kuullut sanottavan: haluan
vältellä rakkautta, koska se pistää koko elämän
sekaisin.
Toisen rakkaus voi olla myös jopa yksi isoimmista
kateutta aiheuttavista asioista. Sen puute voi
aiheuttaa todella suuria pettymyksiä tai jopa katkeroittaa ihmistä.
Mutta joka tapauksessa, isosta asiasta on kyse.
Ehkä asiassa kiehtoo se, että ihminen haluaa selittää usein asiat järjellisesti. Ihminen haluaa organisoida elämänsä ja hallita sitä, elää arvostamiaan
asioita tehden, niiden ihmisten kanssa, joiden
kanssa haluaa. Mutta toisaalta, asia mikä korostuu
nykymaailmassa, ihmisen elämä voi olla päivästä
toiseen selviytymistä, monessa mielessä, esimerkiksi sota-alueilla siviileillä.
Mutta rakkauttahan eivät kai mitkään olosuhteet
estä. Rakkaudella ei ole rajoja. Se röyhkeästi voi
iskeä kahteen ihan eri-ikäiseen ihmiseen. Se voi
tulla lääkärin ja potilaan välille tai vaikkapa ihmisen
ja eläimen tai opettajan ja oppilaan välille, ja ihminen voi rakastaa materiaakin.
Rakkautta ei voi selittää. Se on tunne. Jos joku
keksisi, miten rakkautta voi valmistaa tai jonkun
säännönmukaisuuden edes sille, hän varmasti tulisi
tunnetuksi.
Rakkaus kiehtoo, koska sen määrää ei tarkkaan

sitä voisi saada.
Rakkautta pohtiessa, sitä tutkiessa tai tuntiessa
ei ehkä koskaan voi tulla täysin valmiiksi. Juuri kun
luulet tietäväsi kaiken ja ymmärtäväsi kaiken, huomaat jonkun uuden asian.
Rakkautta voi kyllä opetella ja siinä voi tulla taitavammaksi. Mutta ensin se täytyy tuntea. Ja onhan
se rakkaus mielestäni ihanin tunne ikinä, mutta
siitä kirjoittaminen on aivan oma juttunsa.
Onneksi on kevät eikä talvi, eiku rakastumaan!
TEKSTI HANNA KAIMO, KUVITUS SARI NIEMINEN

voi millään mittarilla edes mitata. Mikä on todella
paljon tai vähän? Tarkkaa määrää ei ole.
Rakkaudessa kiehtoo ehkä myös se joidenkin
ihmisten uskoma asia, että tosirakkautta on todella
vaikea saada ja tosirakkaus päättyy aina kuolemaan. Tässä maailmassahan kun alkaa olla aika
vähän asioita, joita eivät suuret massat jo olisi tehneet tai selvittäneet.
Rakkaudessa ehkä myös vielä kiehtoo se, että
mielipiteet siitä, sen kokemukset, puute,
kyvyttömyys rakastaa tai halu rakastua vaihtelevat niin paljon ettei ole olemassa vain muutamaa
mielipidettä, kokemusta tai ryhmää. Rakkaudessa
jokaisella on joku mielipide ja niitä on niin erilaisia.
Rakkaudessa ehkä isoa on myös se, että sitä ei
voi ottaa pääaineekseen missään oppilaitoksessa.
Ei voi olla ammattilainen tunteessa rakkaus. Vaikka
sellainen Rakkauden ammattilainen -laulukin on
olemassa, on se eri asia kuin perinteinen kouluopiskeltu ammatti.
Rakkaus koskee ihan kaikkia. Mitään poikkeuksia
ei ole. Ei liian köyhään ihmistä, ei liian rikasta ihmistä eikä ihonväriä, joka sitä ei voisi tuntea tai joka ei

Oli hienoa Hanna, että pystyit kirjoittamaan tosia
tai mahdollisia asioita yläperspektiivistä. Et lähtenyt ruotimaan rakkautta henkilötasolla, tai oikeilla
tapauksilla vaan pidit näkökulmasi. Se on taitoa!
Tyylisi kirjoittaa on rauhallinen ja jo lyhyessä tekstissä
tuot esille monta näkökulmaa rakkauteen. Aihetta
kannattaa kyllä pyöritellä useammassakin jutussa.
Oletko ajatellut osallistua myös isompien toimijoiden
kirjoituskilpailuihin? Kiitos hyvästä tekstistä, kiitos
hyvästä ajattelusta.
LEENA HONKAVAARA
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Mörököllin metsä
Mörökölli on lyhyt, mutta pyylevä, leppoisan oloinen kaveri, joka ei turhia stressaa. Lapsien mielestä
mörökölli on kiltti, vaikka hän käy omenavarkaissa
ja haisee pahalta.
Mörökölli on kuin varjo kaupungin laidalla, mutta
valona ja auttajana metsän väelle sekä puille ja
kasveille. Mörökölli kuuntelee usein metsän henkiä.
Hän väittelee västäräkkien kanssa, mikä on metsän
tila. Kaikki aikuiset eivät häntä noteeraa, kun hän
ei tee töitä ja asuu metsän siimeksessä kaverinaan
eläimet.
Mörököllin äiti on ihminen ja hänen isänsä peikko. Hänen äitinsä hylkäsi hänet metsään vauvana,
kun hän oli hieman jaksamaton ja Mörökölli oli
hieman outo otus. Ihmiset eivät ole aina yhtä hyviä
sydämeltään kuin mainostavat. He hylkivät erilaisia ihmisiä ja omituisia otuksia. Eläimet sen sijaan
hyväksyvät kaikki yhteisöönsä. Eläimet ottivat
Mörököllin kasvatikseen ja kun Mörökölli kasvoi,
hän halusi ruveta auttamaan eläimiä ja metsää niin
kuin nekin olivat häntä auttaneet.
Alvi-niminen orava sivisti Mörökölliä lapsena ja
nuorena lukemalla sille Generaattori-lehteä. Se oli
Mörököllin leikkikaveri numero 1.
Joidenkin mielestä Mörökölli oli hieman outo ja
peloittavakin, sillä hän oli niin erilainen kuin muut

eläimet ja ihmiset ulkonäöltään. Mörököllillä on
myös paha tapa varastella yhdessä asunnottoman
Erkin kanssa kaupasta ruokaa öisin.
Mörököllissä on paljon hyvääkin, sillä hänellä
on suuri sydän ja hän haluaisi pelastaa surullisen
metsän ja sen eläimet. Hän halusi tehdä murheellisen metsän puut ja pensaat onnelliseksi, mutta
karamellitehdas metsän laidalla jatkaa vaan saastuttamistaan.
Metsälän päättäjät elivät omassa naminami-maailmassaan. Tämä kupla olisi puhkaistava. Jonkun
pitäisi herättää heidät ruususen unestaan. Vastaus
on tietenkin Mörökölli, mutta kuka uskoisi Mörökölliä? Kuka ottaisi hänet todesta?
Minna Makea, Vehreän puolueen kaupunginvaltuutettu, suostui lukemaan Mörököllin kirjeen ja
vastasi hänelle tapansa mukaisesti: Valitettavaa on,
että metsämme on alkanut voimaan pahoin eläinten kanssa, eivätkä eläimet meinaa jaksaa enää
saalistaa. Tarvitsisimme jo tähän ammattiapua,
johon Mörököllin lääkäri-serkku saisi ryhtyä. Minä
en kuitenkaan voi muuttua tehtaan sulkijaksi ja
kaikkihan rakastavat makeisia. Otan sinut Mörökölli
mukaan työryhmään pohtimaan ja tutkimaan metsän ja sen eläinten asioita, sillä olet siihen perehtynyt paremmin kuin ihmiset. Voit tutkia eläimiä ja
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niiden käyttäytymistä serkkusi kanssa. Mörökölli
lienee kaupungistaan ainoa, joka hallitsee puiden
ja metsän henkien sekä eläinten tavat ja kielen.
Hän voi silloin kuunnella metsää ja sen kaikenkarvaisia asukkaita ja tehdä niistä lääkäri-serkkunsa
kanssa oikeita johtopäätöksiä.
Yhdessä Sulo-serkun kanssa Mörökölli alkoi vaivihkaa kuunnella, mitä sanottavaa metsällä ja sen
eläimillä oli. Metsä alkoi hyräilemään murheellisia
lauluja. Who wants to live forever (Kuka haluaa elää
ikuisesti)?
Kyllä tämä on vakava merkki metsän alakuloisuudesta tuumi Sulo Sointuisa, Mörököllin serkku.
Myös eläimet istuivat piirissään ja valittelivat vaivojaan. Eläinten lapsille oli kasvanut ylimääräisiä
jalkoja ja ketun poikasilla oli kolme silmää ja kolme
tassua. Tämäkö vasta hassua, ketun pennut hotkivat ja hakivat Mc Donaldsin roskiksesta eläimille
ruokaa.
Eläinten vanhemmat olivat muuttuneet niin
väsyneiksi, että patistivat lapsensa hankkimaan
ruokaa perheelle.
Tämä on merkki lopun ajoista Sulo-serkun
mielestä ja hän alkoikin jo mielessään rukoilemaan.
Mörökölli oli toiminnan miehiä ja hän oli tullut
hetken tuumailtuaan siihen tulokseen että metsän
viereen oli aloitettava rakentaa eläinsairaalaa. Myös
karamellit olivat serkusten mielestä turhakkeita,
jotka tuhoaisivat metsän saasteillaan.
Karamellin makuisesta purosta joivat melkein
kaikki eläimet ja he puhuivat kuin humaltuneet
juomastaan vedestä. Mörököllille sitä juotuaan oli
alkaneet kasvaa siniset hiukset ja vihreät hampaat.
Hänen vatsansa pelastusrenkaansakin olivat kasvaneet, eivätkä ne kohta pelastaisi ketään. Hän alkaisi
kohta eläinten tavoin taantua, jos ei tapahtuisi
muutosta metsän saastumisessa.
Sulo-serkku kutsui Minna Makean Vehreästä
puolueesta kahvikupposen äärelle metsämajalle
keskustelemaan metsän tilasta Mörököllin naapurissa. Hän suostui tulemaan, mutta kun hän oli
tullut metsään, se alkoi näyttää otuksineen
uhkaavalta. Kettu oli poikaistensa kanssa niin
nälkää nähnyt, että suunnitteli jo Minna Makean
grillaamista pesällään. Kettulauma ympäröi Minnan kun hän kulki yksin metsän laidalla. He alkoivat
repiä Minnalta vaatteita. Onneksi Sulo-serkulla oli
mukanaan Mc Donaldsin aterioita ja hän antoi ne
kettulaumalle. Minna huusi ja meuhkasi, niin
pelottava tilanne oli.
Paikalle saapui Mörökölli, joka vihelsi pilliin ja
alkoi hyräilemään metsän ja sen asukeiden tuutulaulua. Ketut rauhoittuivat ja poistuivat paikalta.

Minna Makia Vehreästä puolueesta nyyhkytti, ettei
hän ollut tajunnut kuinka paha tilanne metsällä oli
ja sen eläimillä. Nyt hän aikoi ottaa sen puheeksi
kunnanvaltuustossa, ja kaupunki Metsälä
kulkisi kohti parempaa tulevaisuutta.
Ja niin tapahtui: Minna Makian puheet otettiin
vakavasti Metsälän kunnanvaltuustossa.
Karkkitehtaan tilalle tulisi eläinten ja kasvien
lääketehdas ja Mörökölli saisi tästä elämäntehtävän
eläinten ja kasvien hoitajana, lääkäri-serkkunsa
avustajana.
Tehtaan vuotokin korjattiin. Mörököllin ei enää
tarvitsisi käydä omena- eikä ruokavarkaissa. Ihmisetkin ymmärsivät jo Mörököllin arvon.
Hänestä tuli koko kylän nähtävyys ja maskotti.
Lapset ja nuoret tykästyivät ottamaan selfie-kuvia
itsestään Mörököllin seurassa.
KIRJOITTANUT ELINA ELOLAHTI
Ideoineet Iines, Sirja, Riikka ja Elina
Mediatoimintaa kaikille -ryhmästä
KUVITUS SARI NIEMINEN
Todella hieno satu Elina. Idearikas, värikäs,
elämänmakuinen. Se kertoo luonnon pahoinvoinnista kaikin eri tavoin.
Mörököllin hahmo on kiehtova. Vain se, jossa on
yhtaikaa ihmistä ja peikkoa (luontoa), pystyy ymmärtämään luontoa ja välittämään tietoa ihmisille.
Peikkoja vilisi vanhan ajan peikkotarinoissa.
Mörököllissä on sitä samaa kuin kansansaduissa,
mutta myös uutta. Karkkitehdas on hieno symboli
saastuttamiselle.
Luonnon pahoinvointi on kuvattu riipaisevasti.
Eläimillä on ylimääräisiä silmiä ja jalkoja. Ovela yksityiskohta tuo, että eläimet hakevat ruokaa Mäkkärin
roskiksesta. Pennut hakevat, koska vanhemmat eivät
jaksa.
Tarinalla on kaunis loppu. Yhtä kauniin lopun toivoisimme kaikelle luonnolle. Niin ettemme enää käyttäisi luontoa tuhoavasti vaan näyttäisimme muille,
miten tärkeä itseisarvo sillä on.
Tekstiä olivat ideoineet myös opiskelukaverisi. Siksi
emme voi tietää, kukamitämissämilloin ja miten
paljon tekstiä ovat ideoineet muutkin kuin sinä. Se oli
ainut seikka, joka pudotti tämän tekstin pois ykkössijalta.
Olet taitava kirjoittaja ja kannustamme sinua
”jatkamaan valitsemallasi tiellä”. Ties mitä vielä saat
aikaiseksi!
LEENA HONKAVAARA
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Sisarukset
”Alvi pittä aina maksa”, sanoi eräs Putouksen hahmo taannoin. Myös jokaisen ihmisen arvo vaatii
veronsa. Joillakin sitä on tarpeeksi, jotkut vaativat
lisää. Mahtaako tästä tulla tuo sana; arvonlisävero?!
Esimerkiksi ihmisen esillepääseminen on tärkeää,
toisille hankalaa ja toisille helpompaa. Jos satut
syntymään ekstrovertiksi, sinun on yleensä helpompi luoda ihmiskontakteja, ja miksei -eläinkin.
Jos taas olet syntynyt introvertiksi, kontaktointi voi
olla huomattavasti vaikeampaa.
Näin ollen voitaisiin päätellä, että geenit määräävät sen, kuinka tulet toimeen toisten kanssa.
Mutta, niin sanotulla normaalilla ihmisellä on kuitenkin vaihtoehtoja huolimatta perimästään.
Jos et satu olemaan sairaalloisen ujo, niin sinulla
on vielä toivoa. Onhan kuitenkin niin, että usein
samanlaiset ihmiset hakeutuvat kaltaistensa joukkoon, joten voidaan ajatella, että kenenkään ei
tarvitse olla yksin.
Ei tarvitse aina olla suuna päänä tullakseen huomioiduksi, usein riittää kun on vaan asiallinen.
Nämä seikat on tullut opittua pitkähkön ja melkoisen vaiherikkaan elämän aikana, ainakin mitä tulee
asuinpaikkoihin.
Viimeksi olen muuttanut Turkkussest Vandalstaniin eli Vantaalle. Syy muuttoon oli pääosin se, että
kaksi nuorempaa tytärtäni ovat muuttaneet töiden
perässä Helsinkiin. Tai ei ehkä niinkään perässä,
vaan takia. Muualla kun ei ole läheskään niin paljon
heidän alan töitä, vaan se on keskittynyt Suomessa
Helsinkiin.
Molemmat opiskelivat Voionmaalla, nuorempi ensin näyttelijälinjalla, mutta vuoden jälkeen
huomasi viihtyvänsä paremmin kameran toisella
puolella. Näin keinoin hän vaihtoi ohjaajalinjalle.
Jo opiskeluaikana hän sai tehtyä luokkatoverinsa
kanssa Kasvottomat-dokumentin Ylelle, joka saikin
ihan mukavan vastaanoton, vaikkei aihe ollutkaan
kovin mukava. Se kertoi Kauhajoen koulusurmista.
Vanhempi sisar opiskeli ensin ranskan kieltä,
kahteen otteeseen Ranskassa ja sitten Turun
yliopistossa, mutta innoistui pikkusiskonsa alasta,
ja haki myöskin ohjaajalinjalle. Hänkin on saavuttanut aika kivasti menestystä työssään, sillä hän
oli mukana viime vuonna Cannesin elokuvajuhlilla
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elokuvan Hytti nro 6:n myötä.
Sisarukset ovat oiva esimerkki siitä, kuinka toinen oli lapsena erittäin ekstrovertti ja toinen taas
hieman introvertimpi. Molemmilla on kuitenkin
nykyään varmasti yhtä paljon ystäviä, kavereita ja
tietenkin työtovereita. Heidänkin olemukseensa on
varmasti vaikuttanut vanhemmat, viitaten tekstin
alkuun, kun oli puhe geeniperimästä.
Toinen on pikkutytöstä lähtien ollut ujo ja arka,
joten hän kompensoi puutteitaan tulemalla framille. Hänen siskonsa ja veljensäkin olivat kouluaikoinaan opettajien silmätikkuina. Hyvänä esimerkkinä
mainittakoon se, että itse aloitin kuudennella
luokalla, niin siirryin matematiikan laajalta kurssilta
keskikurssille. Opettaja kysyi heti ensimmäisenä;
oletko ”Marian” veli? Vastasin, että kyllä ja siihen
opettaja totesin vaan että; jaaha!
Keväällä huomasi sitten viimeistään arvosanasta,
että jopa siskoni käytös tosissaan vaikutti opettajan
suhtautumiseen minua kohtaan. Hieman samalla
tavalla kävi kuvaamataidossa. Kun kevällä oli arvostelujen aika, niin varastosta löytyi tasan yksi piirustus koko lukuvuoden ajalta. Sen mukaan sitten sain
myös päästötodistukseen arvosanan ja nuo kaksi
ainetta tiputtivat keskiarvoni alle erään tasaluvun.
Sisaruksista nuorempi on ilmeisesti perinyt
minun piirteet, mitä tulee käyttäytymiseen, ja
isosisko taas äitinsä piirteet. Vanhempi on siis aina
ollut huomattavasti rauhallisempi. Toki, ei heidän
äitikään mikään tuppisuu ole koskaan ollut, mutta
minua hieman rauhallisempi kyllä.
Ei siis ole niinkään väliä sillä, kummaksi ihmistyypiksi kukin syntyy, vaan sillä, minkälaiset vanhemmat ihmisellä on. Myös elinympäristö vaikuttaa;
asuuko kaupungissa vai maalla ja tietenkin ystävät.
Eli sattuuko esimerkiksi naapurissa tai koulussa
olemaan samantyyppisiä lapsia.
Ja sitten vielä se, minkälaiseen työyhteisöön päätyy, ja se taas on sidoksissa aika pitkälti alasta.
Summa summarun, kaikki me olemme samanarvoisia kohdusta hautaan. Jotkut menestyvät
taloudellisesti, jotkut esimerkikisi urheilussa, mutta
tärkeintä olisi, että menestyy rakkaudessa, ainakin
lähimmäisenrakkaudessa. NIMIMERKKI ALVI

Nimimerkki ALVI on saanut aikaan aikamoisen
pläjäyksen. Aluksi hän pyörittelee ALV:tä; alun perin
tehtävänannossa olikin, että tekstistä tulisi löytyä
sana ALVI. Pian alkaa kuitenkin varsinainen aihesikermä introverttiydestä ja ekstroverttiydestä.
Pelkästään perimä ei sitä määrää, vaan ympäristölläkin on suuren suuri vaikutus. Molempi varmaan parempi, - geenit ja ympäristö, eikö totta? Tätä varmaan
on joskus tutkittu kaksosten avulla jossain Jenkeissä,
sillä siellä ekstroverttius on mannaa ja introvertille
aletaan syöttämään mielialalääkkeitä.
Teksti oli melko juoksevaa ja soljuvaa, joitain kohtia
raati muokkasi selvyyden vuoksi. Hauskakin teksti
oli. Sinänsä on nastaa, että kertoja (isä), näin käyttää oman perheensä luonteita ja niiden kehitystä
esimerkkinään. Tiettyä omakehua tekstissä on; lapset
surraavat elämässä ja menestyvät minkä ehtivät.
Isähahmo lausuu lopuksi, että tärkeintä on menestyä rakkaudessa. Kaikki ovat samanarvoisia. Se
on kauniisti ajateltu, vaikka kokonaisuutena teksti
kuitenkin tuntuu puolustavan ekstroverttiyttä.
Ja onko intro- ja ekstroverttius nykyisin minkään
ison kalapaliikin arvoinen? Suomessa iso määrä

lapsia saa vuodessa diagnoosin ADHD, ADD, autismi,
asperger, kehitysvamma jne. Kyse on usein rikkoutuneista geeneistä, kohtuaikaisesta kehityshäiriöstä tai
synnytyskomplikaatioista. Sekä kehittyneestä diagnostiikasta. Heidän kohdallaan ei puhuta intro- tai
ekstroverttiudesta. Niillä ei ole merkitystä. Lapsi kun
ei välttämättä edes opi tai pysty puhumaan sanaakaan tai puhuu vain lähimmilleen.
Sen verran mukavaa tekstiä kirjoittaja tuottaa, että
rohkaisemme häntä osallistumaan kirjallisiin piireihin, kurssimuotoisena nokakkain kirjoituskursseille,
verkossa tms. Verkossa kannattaa tutustua erilaisiin
palveluntarjoajiin mahdollisimman tarkkaan ja
vertailla useiden hintoja. Samantapainen kurssi voi
maksaa yhdellä 50 e, toisella 500 e ja kolmannella
tarjoajalla 1500 e. Totta.
Liekö totta, että monet kirjailijat ovat introvertteja?
Niin aina sanotaan, mutta onko tieto tutkittua?
LEENA HONKAVAARA
KUVITUS SARI NIEMINEN
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Laturin kuvataideryhmä esillä
Paloheinän kirjastolla

Runoja ja lyhytproosaa kevään
2022 kirjoituspajasta
Kevät
On kevät
Aurinko paistaa
Lumet ovat sulaneet
Vappu on jo mennyt
Kesä on tulossa
pienet keltaiset krookukset
ovat kauniita
ne tuoksuvat keväälle
ja katujen varsilla narsissit
odottavat kevättä.
REIJA MAURIA-HAIDARA

Yllä Tuulan lintu.
Alla Reija Mauria-Haidara.

Ruusuja
Ruusut kukkivat
Pihamaalla on paljon keltaisia ruusuja
Siellä on myös paljon muitakin kukkia
kuten orvokkeja
Ruusut ovat kauniita.
Niiden keltainen hehku tuoksuu
Pienet keltaiset kukat
Kesä on kaunis
REIJA MAURIA-HAIDARA
***

Laturin kuvataideryhmäläisillä oli hedelmällinen
taiteentekokevät. Jokainen teki taidetta antaumuksella, ja minusta se näkyy töissä.
Jokainen on kehitellyt uutta käyttäen hyväkseen
vanhaa. Paloheinän kirjastolla on toukokuun 2022
esillä monia täysin uusia, keväällä syntyneitä töitä.
Nostin Laturin omaan näyttelyjulisteeseen Katja
Lahtisen ruusun. Täysin uutta Katjan tuotannossa
on ruusun ihana taustaväri keltainen, joka ei välity
valokuvassa. Koko työ hehkuu. Katja maalaa samaa
työtä pitkään. Reija Mauria- Haidaran (kuvassa)
työt ovat klassisen kauniita. Allan Wilén ja Sanna
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Jääskä ovat todellisia öljypastellin taitajia. Tuulan
linnut ovat mainioita, ilmeikkäitä. Timo Lyytinen
maalasi Purjeet-työnsä jo tammikuussa! Kesä on aina
sydämessä.
Näyttely jäi toukokuussa 2022 äkillisesti menehtyneen Sannan viimeiseksi. Sanna oli ahkera ja pidetty kuvataideryhmän jäsen ja teki taidetta myös
kotosalla. Tuotanto lienee laaja. Sannan töissä oli
kaaria kuin upeimmissa kirkoissa, monesti ne olivat
kuin lasimaalauksia. Kaipaamme ystävällistä hahmoasi Sanna. Sinun värit soi.
KUVAT JA TEKSTI LEENA HONKAVAARA

Minä hengitän sinua
kuin valkeaa kuuta ja mietin
onko elämässä mitään muuta
kuin ulvoa kuuta
sitten hävittäjäkoneet
kaartavat pommittaen
sieluni palasiksi ja mietin
että miksi.
NIMIMERKKI 83

Kiertomatkalla
Kun tähdet ovat oikeassa asennossa, minä lähden,
otan mukaani hieman rohkeutta ja viisautta
kohdata muita ihmisiä, en tyrkytä itseäni
kenellekään.
Otan mukaani myös kynttilän, joka valaisee
pimeimmät päiväni. Se ei sammu, vaan loistaa aina
viimeiseen henkäykseen asti.
Yli vuorten minä joskus kaatuen kuljen. Sitten
erämaassa kuivalla hietikolla huudan jumalani
nimeä, anna minulle vettä, jotta jaksan tämän
kaiken vaelluksen loppuun asti. Minä janoan
totuutta, sinun totuuttasi, koska sinä tiedät, mikä
on oikein ja kohtuullista.
Kiertomatkalla nähdä saan, kun taivaan linnut
lentävät, kesä on lämmin kaikkialla, vihertää kun
sydämessä soi. Elämä ei ole pelkureita varten. En
pelkää elämää vaan yksin jäämistä. Ei tule
nähdyksi, en kuulluksi. Tahdon, että viereeni
istuutuu välittämisen oppimäärän käynyt ihminen.
NIMIMERKKI 83

AKVARELLI: TYTÖT KURKKIVAT, MAALANNUT
S.S.LEENA
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Kevään 2022 kirjoituspajasta

Rauhan ranta
Meri on tyyni. Ihmisiä täyteen lastatut pienet veneet lipuvat kohti taivaanrantaa. Veneitä on lukuisia.
Kohta näkyvissä on vuori ja veneissä olijat tähyilevät jo sieltä näkyvää rantaa kohden.
Nuotio loimuaa rannalla houkutellen jo lämmittelemään ja kuivaamaan vaatteita.
Pian uupuneet matkaajat saavat tulla levähtämään ja nauttimaan ihanasta ateriasta.
Jotkut näyttävät jo saapuneen perille ja viittoilevat tulijoille tervetuloheilutuksia.
Suuresta hädästä tuleville on tulossa iloa ja riemua täynnä oleva uusi aika.
Rannalta kuuluu iloista puheensorinaa ja laulua.
Aurinko on jo laskeutunut. Vain kuu ja nuotio valaisevat rantaa.
Pieni poika ojentaa minulle tuoreen hedelmän. Ihanaa minäkin pääsin perille.

Alvissa töissä

Sarjassa tavataan Alvin työntekijöitä

Popolon monitoiminainen
SARJASSAMME ALVIN IKIOMIA TYÖNTEKIJÖITÄ
esittäytyy Milja Lindroos Popolosta.
Kuka olet?
Olen Milja, 45v. Perheeseeni kuuluu mies ja seitsemän lasta, joista kotona asuu enää neljä. Koulutukseltani olen lähihoitaja.
Mitä kaikkea teet Alvissa?
Olen töissä Café Popolossa. Siellä ohjaamme
yhdessä Sari-kokin kanssa asiakkaita keittiötyöskentelyssä, teen asiakkaiden kanssa kuntoutussuunnitelmia, olen asiakaspalavereissa ja tarvittaessa missä vaan.

kokemuksia, kun asiakkaat ovat tyytyväisiä ja
voivat hyvin.

Kauanko olet ollut meillä ja miksi halusit meille
töihin?

Mitä harrastat vapaa-aikanasi?

Aloitin Café Popolossa kuntoutusohjaajana
lokakuussa 2021. Olen työskennellyt päiväkodissa
viimeiset 15 vuotta, halusin vaihtaa alaa ja oppia
uutta.

Tykkään liikkua ulkona (lasketella, hiihtää, lenkkeillä), mutta viime vuosina oma ”harrastus” on lähinnä ollut lasten kuskaamista harrastuksiin ja sitä
kautta penkkiurheilu.

Millaisissa työtehtäväsi olivat ennen - onko
tämä työ erilainen vai samankaltainen?

Jos sinun pitäisi valita kolme rakkainta asiaa
koko maailmassa, mitä valitsisit?

Päiväkodin lisäksi olen ollut pitkään töissä myös
tilausravintolassa (ja olen edelleen). Popolossa
yhdistyy ihmisten kanssa työskentely keittiö- ja
ravintolatyön kanssa. Nautin työskentelystä Alvilla
koska pääsen vaikuttamaan työni sisältöön ja työkaverit ovat huipputyyppejä!

TEKSTI JA MAALAUS TUULA

Perhe, ystävät ja Suomen neljä vuodenaikaa.
MILJAA HAASTATTELI LEENA HONKAVAARA

”Jokainen päivä on
erilainen ja se on just
hyvä asia.”

Millaisia työpäiväsi ovat konkreettisesti?
HUOM!
Laturi järjestää kesällä noin kaksi kertaa kuussa retken kuvataidenäyttelyyn tai museoon. Niistä
ilmoitetaan Facebookissa, Whatsapp-ryhmässämme, nettisivuillamme www.alvi.fi, ilmoitustaulullamme, sähköpostilla. Jos sinulle ei tieto kulje, kerro ja anna yhteystietosi haluamaasi mediaan.
Leena-työntekijältä voi kysyä näyttelyistä ja yhteystiedoista, leena.honkavaara@alvi.fi. Osa museoretkistä voi vaatia pidemmän kävelymatkan, mistä kerrotaan ilmoituksessa.
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Aamulla jaetaan työt ja lähdetään siitä, että lounas
alkaa valmistumaan. Sähköpostit, palaverit ja muut
asiat hoituvat sitten päivän aikana, jokainen päivä
on erilainen ja se on just hyvä asia.
Mitä saat työstäsi? Opin joka päivä uusia asioita,
tutustun uusiin ihmisiin ja saan onnistumisen
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Seitsemän tärkeää puolta toipumisorientaatiosta

1.

Mikä on sinun oma ajatuksesi merkityksellisyydestä? Sen ei tarvitse olla sitä
mitä muuta tahtovat, esimerkiksi hoitohenkilökunta, perhe, sukulaiset, vaan
sinun mielipiteesi on ykkönen.

2.

Yhteys muihin ihmisiin on olennaista: erilaiset yhteisöt, suku, ystävät, yhteis		kunta.

3.
4.
INFO

Mikä ihmeen
toipumisorientaatio?
Toipumisorientaatio (englanniksi Recovery) on
suuntaus ja ajattelumalli, joka käsittelee toipumista psyykkisestä sairaudesta. Toipumisella ei tässä
lähestymistavassa tarkoiteta kliinistä paranemista
eli sitä, että oireet lievittyvät tai häviävät hoitojen
seurauksena. Toipuminen nähdään kuntoutujan
omana kokemuksena siitä, että elämä voi olla mielekästä, merkityksellistä ja toiveikasta sairauden
olemassaolosta huolimatta.
”Toipumisorientaatiomalli ei sulje pois lääkitystä.
Tarvittavat lääkkeet ovat hyvä asia”, sanoo Sanna
Aarto, Alvi ry:n toiminnanjohtaja.
Toipuminen nähdään pidempänä kasvuprosessina. Se on kuin polku, jolla on suunta mutta ei
päätepistettä. ”On lohdullinen ajatus, ettei ihminen
ole koskaan perillä. Oikeata päämäärää ei ole”,
sanoo Aarto. Toipumisorientaatiosta tuli myös
Alvin toiminnan pohja 2014.
Tärkeimmiksi kysymyksiksi Alvissa on nostettu
toivon korostaminen ja ”vain sinä voit päättää”
-ajattelu. ”Itsensä näköinen elämä on tärkeää. Saa
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olla itsensä ja sairauden kanssa sinut. Ei ole oikeata
tai väärää, ei saa arvottaa asioita”, Aarto sanoo.
Helsingissä monet järjestöt ja Helsingin kaupunki
käyttävät toipumisorientaatiomallia mielenterveysja päihdepuolella. Maakunnissa tilanne vaihtelee.
Keskeisintä toipumisorientaatiossa on merkityksen löytäminen omalle elämälle. Että voisi nähdä
oman elämäntarinansa kärsimyksineen kehityskulkuna ja kasvualustana, joka voi johtaa hyviin
asioihin tulevaisuudessa.
Keskeisenä tavoitteena on painottaa jo sairaalassa potilaiden omia voimavaroja, osallisuutta omassa elinympäristössään, elämän merkitykselliseksi
kokemista sekä toiveikkuuden ylläpitämistä.
Toipumisorientaatiomalli on ollut suosiossa
Suomen mielenterveystyössä 2010-luvulta ja on
ollut esillä viime vuosien aikana yhä enenevässä
määrin. Se on saanut alkunsa Australiasta ja Britanniasta.

5.
6.
7.

Toivo on uskoa toipumiseen.

Merkityksellisyys on itselle laadukasta elämää.

Vahvistuminen on vastuun ottamista omasta elämästä.
Identiteetti, myönteinen minäkuva auttaa kasvussa.

Vertaistuen hakeminen ja antaminen voi olla osa toipumisorientaatiota.

Kysymyksiä toipumisorientaation ytimestä
Mitä on hyvä elämä?

LÄHTEET:
Sanna Aarto, Alvi ry:n toiminnanjohtaja

Mitä on riittävän hyvä elämä?
Odotanko toipumiselta oireettomuutta?

Markus ja Jouko Raivio: Toipuva mieli.
Opas toipumisorientaatioon. 2020.

Miten minua on kohdeltu terveydenhuollossa? Olenko saanut olla osallisena
hoidossani?

https://mielenterveyshelmi.fi/blogi/vaikuttava-mieli/mita-on-toipumisorientaatio/ (Lainattu internetsivua 2021)

Haluanko uuden yhteisön jäseneksi, olla
ihmisten kanssa?

KOONNUT JA TOIMITTANUT
LEENA HONKAVAARA

Toivunko sellaiseksi kuin ennen? Vai toivunko
uudeksi?

KUVA: ISTOCK / BOONYACHOAT
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Olihan kevät! Elämän hyvät ja nurjat puolet

Suomessa on ollut kuitenkin aika turvallista asua.
Nyt kun rupeaa miettimään, niin se mitä itselle on
tapahtunut elämän aikana on alkanut jäämään
taka-alalle.
Elämä voi muuttua yhdessä hetkessä.
Kuten kaatumalla kolarissa tai onnettomuudessa
muutenkin. Sitten joudutkin elämään muiden armoilla. Ja mielettömien kipujen kanssa eläminen!
Sana CRPS oli outo. En ikinä ollut kuullutkaan.
CRPS (complex regional pain syndrome) on monimuotoinen kipuoireyhtymä, jonka voi laukaista lievä tai kohtalainen kudosvaurio (esim. rannemurtuma.) Mutta kipujen myötä elämä on välillä tuskaa.
Pahinta on elää kivun kanssa, kun se ei välttämättä
näy ulospäin: apua on vaikea saada.
Välillä menee kyllä toivo. En voi enää edes laittaa
itselle ruokaa. Tarvitsen siihen avustajan.
Sitten alkaa tulee kramppeja käteen, mitä se
on? DYSTONIA! (Dystonia on aivojen liikesäätelyn
häiriö. Se aiheuttaa lisääntynyttä lihasjännitystä,
virheasentoja ja lihasten tahdosta riippumattomia
toistuvia ja nykiviä liikkeitä.) No, siihen on apua
botoxista. Koronalta on onneksi säästytty, vaikka
lähellä sitä on ollut.

Seuraavaksi vitsaukseksi tulee SOTA!
Se on nyt pelottavan lähellä. Aina, kun kuulen
jonkin kolahduksen, niin säikähdän. Joudutaanko
kokemaan sama, minkä isovanhempamme.
Välillä mietin 1990-luvun lamaa. Että ei sen huonommin voi mennä. Mutta korona, sota.
Mitä vielä, voiko enempää tapahtua? Elämä on
nykyään tutkimuksissa juoksemista. Narkolepsian
(neurologinen liikaunisuussairaus) geenitutkimus,
labroja, unipäiväkirjaa, unikyselyitä. Kaikki ovat
aina olleet kiinnostuneita unestani, kun en nukkunut kunnolla.
Mutta nyt en tahdo pysyä hereillä. Lääkäri kyllä
sanoi, että siihen on lääke. Että saadaan minut
piristymään. Mikä on hyvä.
Enään ei mene psyykenlääkkeitä. Psykoosin estolääke on ainut. Mutta kipulääkkeitä kuluu senkin
edestä. Minä niin odotan, että pääsen Turkkiin, että
saa kivutkin lomaa ja keuhkot.
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Yksi päivä ajattelin ottaa lomaa tästä maailman
pahuudesta. Lähdin kävelemään itsekseni. Kävelin
rautatieasemalta Meilahteen ja sieltä aurinkoista
rantaa pitkin Hietsun hautausmaalle. Siinä kohdalla
tuli karmiva olo, kun muistui mieleen, kun haettiin
papan uurna ja ajettiin se kyydissä Espooseen. Mutta silti jatkoin matkaa. Kävin Laturissa juomassa ja
jatkoin matkaa Rautatieasemalle.
Matkalla tietenkin nautiskelin auringosta ja merestä, vaikka se olikin jäässä vielä. Välillä istahdin ja
katsoin horisonttiin ja ihmettelin, miten jotkut vielä
uskaltavat kävellä jäällä.
Kävellessä on pakko pysyä hereillä. Olen kävellyt
paljon meren rantaviivaa pitkin. Tai kodin läheltä
lähtevää joenvarsitietä. Kosken kohina rauhoittaa
Sitä kuunnellessa aivot lepäävät.
Francassa yritän parhaani mukaan pysyä hereillä.
Onneksi Vantaan kaupunki maksaa lounaan. Niin saa
syödyksi.
Ajattelen kaikkea hyvää: Francassa on ihania ihmisiä: kaikki otetaan avosylin vastaan. Popolossa on
kivoja työntekijöitä, jotka mielellään auttavat minulle ruoat lautaselle ja pöytään. Alvin matkoilla olen
ollut siitä lähtien, kun Franca on ollut. Albena on
tullut hyvinkin tutuksi. Nyt on onneksi käyty muuallakin. Suosikkini on ollut Kos. Matkat ovat aina olleet
all in clusive (kaikki kuuluu hintaan) mikä on ollut
luksusta. Matkoilla on ollut kivaa, kun on tutustunut
muiden yksiköiden tyyppeihin.
Nyt ei olla pariin vuoteen päästy matkustamaan
ulkomaille. Mutta viime vuoden Lappi oli elämys.
Äskenpä tuli paksu kirje, joka sisälsi monisivuisen unikyselyn ja unipäiväkirjan.
No on tässä maailman synkkyydessä jotain hyvääkin näköjään. En tarkoita tuota kirjettä, vaan ihania
ihmisiä, joita on lähellä. Olen jättänyt tiettyjä ihmisiä
taakse, jotka altistavat minua pahalle ololle.
Minulla on yksi rakas ystävä noin18 vuoden takaa.
Hän välittää minusta, vaikka ongelmia onkin. Ystävyyden tunne on molemminpuoleinen. Niin ihanaa
ystävää en ole varmaan ikinä tavannut. Vaikka on
pari sellasta nyttenki tullut.
Miksi tulit korona lopulta? On muutenkin kipeänä
ollut vaikeaa. Nyt keuhkoputket koville pistit ja kunnon alas veit. Pysty ei hengittämään, tukkoisaksikin
teit. Koko perhe on kovilla, kun halusit meidät korona uuvuttaa. Yskäkin nyt on, aivastus mahdoton.
Kuumeen myös toit. Voitko lähteä meiltä korona?
Et ole tervetullut, vaikka kuinka halusit.
Sävel yrittää olla Samu Haberin.
Täältä tullaan elämä.
TEKSTI JA KUVAT NIMIMERKKI S.
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Leffanurkka
Coda -Kahden maailman välissä. Yhdysvallat /
Ranska 2021. Menee vielä elokuvateattereissa.
Ruby Rossi (Emilia Jones) on iloinen 17-vuotias
tyttö, joka laulaa jumalaisesti. Hänen koko muu
perheensä on kuuro, eli isä (Troy Kotsur), äiti (Marlee Matlin) ja isoveli (Daniel Durant) ovat kokonaan
kuulovammaisia. Ruby on pienestä joutunut tulkkaamaan viittomakielestä englantiin ja toisin päin.
Hän tulkkaa aikuisten
asioissa, esimerkiksi
vanhempien lääkärikäynneillä ja kalastajien
kokouksissa, joissa on
tärkeää asiaa. Hän on
coda-lapsi, kahden
maailman ja kielen välillä. Ja elintärkeä
koko perheelleen.
Eri kielten törmäyksille
nauretaan etenkin
elokuvan alkupuolella.
Elokuvassa on jonkin verran alapäähuumoria ja
seksikohtauksia, mutta eikös niitä ole joka toisessa elokuvassa. Ruby on vielä viaton teinityttö
ja saa olla. Hänellä on elokuvan lopussa poikaystävä, mutta lähinnä he harrastavat jyrkänteeltä
veteen hyppimistä. Ei ole painetta tulla aikuiseksi
liian nopeasti. Pidin tästä.
Rubyn musiikinopettaja huomaa tytön kuulaan
äänen kuorossa. Hän ehdottaa, että tyttö hakeutuisi musiikkikouluun vieraaseen isoon kaupunkiin, pääsykokeet olisivat pian. Ruby suostuu ja
niin alkavat harjoitukset opettajan kanssa. Ruby
herää aamulla kello kolme auttamaan isäänsä kalastuspaatilla. Sitten hän ryntää kouluun ja sieltä
lauluharjoituksiin, illalla kaatuu läksyjen jälkeen
sänkyyn. Ruby loistaa kuoronsa konsertissa ja
pääsee myös musiikkikoulun pääsykokeeseen.
Elokuva on pohjimmiltaan hyvin positiivinen. Vaikka on hetkiä, jolloin näkee, että Ruby
kuormittuu osastaan tulkkina. Perheyhteys on
lämmin. Yhteiskunnassa kuurot ovat tavalla tai
toisella syrjään työnnettyjä, ja perhe on lisäksi
köyhä. Pikkukaupungissa ei ole ketään muuta
viittomakielen tulkkia, jos Ruby ei ole saatavilla.
Vanhemmat eivät edes tiedä, mitä on musiikki.
Bassorummut isä tuntee takamuksellaan. Loppu
on onnellinen, ja viiltävä. Meneekö elämä uusiksi?
LEENA HONKAVAARA

Merenneidoksi hydrobicilla?
Vesijuoksu, vesijumppa, vesivoimistelu, hydrobic,
vesi-HIIT, hydrohex, arvaa mitä ne ovat? Kaikki ovat
liikuntalajeja, jotka tehdään vedessä veden vastuksella. Mukana voi olla myös erilaisia lisäpainoja,
kuten kuvien puntit.
Liikunta-alalla ylipäätään on paljon sertifioituja
ja standardoituja lajeja, eikä vesiliikunta poikkea
tästä. Jumppaa vedessä, voimistelua vedessä, ne
on helppo selittää. Hydrobic on pitkälle tuotteistettu ja terminäkin vähän monimutkaisempi: se
tarkoittaa aerobicia vedessä. Se on minun lajini. Se
on hurjan suosittua uimahallissa. Kyttään vapautuvia tunteja verkossa.
Maalla tapahtuvan aerobicin saatat muistaa.
Jane Fonda ja muut. Aerobicissa oli vaikeita jalkaliikkeitä, sotkeutumista, väärään suuntaan
viuhtovia käsiä. Vedessä liikkeet ovat hieman
hitaampia. Myös kädet ovat paremmin mukana kuin maalla tapahtuvassa aerobicissa.
Tunti on periaatteessa koko kehon treeni, mutta
keskivartaloa ja selkää kuormitetaan eniten – riippuu tietenkin ohjaajan koreografisista mieltymyksistä ja ryhmästä. Odotan aina kovasti, kun meidän
hydrobiccaajien käsketään muuttua delfiineiksi.
Heittäydymme selälleen ja annamme pyrstön
(jalkojen) puhua. Liikkeet voivat olla rajujakin, mutta vedessä ne eivät tee kipeää eivätkä muutakaan
hallaa. Vähän samantapainen liike on piiska. Räks,
räks, jalat viuhahtavat piiskoina ylös ja alas.
Tunti on hyvä, jos hengästyttää välillä. (Erikseen
ovat sitten HIIT-tunnit, kovan tehon intervallitreenit vedessä.) Joskus tunnin jälkeen nuppia hieman

Kesäinen
alkoholiton
booli

KUVA: iSTOCK / OLGA GAGAROVA

Lempilajini

pyörryttää, kun on treenannut hurjasti ja paukuttanut koko kroppaa niin paljon kuin ikinä pystyy.
Minulla on selkävika, mutta vesiliikunnasta selkä ei
suutu lainkaan.
Suurin osa treenaajista on aina 45 + -ikäisiä
naisia, yleensä yksi mies on uskaltautunut mukaan.
Laji sopii niille, joilla on esimerkiksi selkäkipuja,
ylipainoa tai jokin loukkaantuminen takana. Eli jos
sinulla on kremppaa, kysäise hoitavalta taholta,
saatko tehdä vesiliikuntaa. Ja anna mennä.
Hydrobic on hauskaa ja totista yhtaikaa. Suu
supussa ja hymy herkässä. Vesi on niin raikasta ja
auringonvalo liikkuu uimahallin katossa.
Ai niin, hydrobicia on tarjolla vielä kahta eri alalajia: ensimmäisessä jalat ylettyvät kaakeliiin ja vesi
on noin hartioiden korkeudella. Toinen on syvän
veden hydrobic, jossa jalat eivät kosketa pohjaa.
Sen sijaan turvana on kelluntavyö. Se on tosi rankkaa ja hieman syvyys pelottaa.
Niin mikä oli tuo Hydrohex listan viimeisenä? Se
on virtuaalinen valmentaja vesijumppaajille. Olet
altaassa ja valitset jonkin 28 ohjelmasta. Virtuaalinen ohjaaja valmentaa sinut. Turkulainen keksintö
on jo vallannut osan Suomen uima-halleista ja
kylpylöistä. Pidän silti enemmän ihan oikeasta
ohjaajasta. Sillä he ovat persoonia ja persoonallisia
huitoessaan ja vitsaillessaan. Olipa kyseessä mies
tai nainen, ihailen hydrobic-valmentajan piukkaa
kroppaa. Sillä juuri sellaisen kropan minäkin haluaisin. Haluaisin olla oikea merenneito.
LEENA HONKAVAARA
KUVAT: iStock / KZENON (yllä)
ja iStock/ Ridofranz (alla)

Kesäisiä booleja voi sekoitella omasta päästäkin,
kokeillen ja maistaen useita kertoja välivaiheissa.
Yksinkertaisimmillaan booli on esimerkiksi alkoholitonta kuohuviiniä ja appelsiinimehua.
Viimeisessä vaiheessa booliin lisätään esimerkiksi
kivennäisvesi tai alkoholiton kuohuviini sekä jääpalat.
Hedelmät ja marjat tuovat booliin paitsi raikkautta, myös näyttävyyttä.
Boolia kannattaa tehdä lisää illan mittaan, kun
näkee, mikä boolin menekki on.
Jääpalatkin voi maustaa mehulla
ennen kuin jääpalapussit laittaa pakastimeen.

Alvin
keittiössä
Leena Honkavaara
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Raikas vadelma-kurkku-booli
1 kurkku
200 g tuoreita vadelmia
sitruunamelissan lehtiä
1 plo alkoholitonta kuohuviiniä
paljon jäitä
1 l esimerkiksi sitruunalla maustettua kivennäisvettä
Valmistusohje
1. Laita hyvissä ajoin jääpalapussit palkasteeseen.
2. Pese kurkku. Leikkaa se pituussuunnassa
ohuiksi viipaleiksi ja laita viipaleet kannuun tai
booliastiaan.
3. Murskaa puolet vadelmista ja lisää booliastiaan ne sekä kokonaiset vadelmat sekä sitruunamelissa.
4. Lisää kuohuviini ja jäät.
5. Täytä booliastia maustetulla kivennäisvedellä.

Kulttuuria mielenterveysaiheesta

Traaginen rakkaustarina voiko se muuta ollakaan?
TEKSTI LEENA HONKAVAARA / KUVAT IA SAMOIL /
ESPOON KAUPUNGINTEATTERI
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Jamie ja Steph ovat nuoria, kivannäköisiä, älykkäitä,
ja he pystyvät varmaan akrobaattiseen seksiin. He
ovat onnellisia ja hullaantuneita toisiinsa. Mutta
heidän välillään on esteitä. Molemmilla on mielenterveysongelma. Mitä sitten?
Diagnoosinsa he kertovat heti kärkeen. Stephillä
on masennus ja Jamiella bipolaarihäiriö eli kaksisuuntainen mielialahäiriö, mutta vain sen maniavaihe jatkuvalla syötöllä. Hänellä ei siis koskaan
ole tasaista vaihetta tai masennusta, ja paljon hän
saa maniassaan aikaan. Harvardit on käyty nopealla
tahdilla, hän on mukana ulkopolitiikassa ja maailmanrauhan setvimisessä, ja vaikka missä. Ihan todellako, siitä ei ota selvää. Vaikka pari on muutoin niin
yhteensopiva, täysin epäsopiva mieliala voi nakertaa
suhdetta. Mutta alussa Stephin masennus ei ole
vakavaa ja Jamiekin jaksaa pysähtyä keskusteluihin.
Kemiaa on Kajaanin kaupunginteatterin näytelmä.
Se oli vierailulla Espoon kaupunginteatterissa maaliskuussa 2022. Näytelmän on kirjoittanut jenkkiläinen Jacob Marx Rice, Stephietä esittää Salla Loper ja
Jamieta Jose Viitala. Näyttämöllä ovat vain he kaksi.
Näyttelijöiden kemia pelaa.
Mielen sairastumisesta on toki tehty näytelmiä, on
elokuviakin. Mutta eivät mielenterveyskuntoutujien
tarinat mitään median valtavirtaa ole. Masennuksesta kirjoitetaan naistenlehdissä. Kaksisuuntaisen
mielialahäiriön tuntee harvempi, mutta kuka haastattelisi skitsofreenikkoa? Tabuja, stigmoja, syrjintää,
häpeää, leimaantumisen pelkoa. Kun ihminen on
menettänyt mielenterveytensä, se leimaa kaikkea.
Onneksi on niin, että hyvät ihmissuhteet kantavat.
Tällaisen näytelmän yksi tarkoituksista lienee
valistaminen ja aiheen tutuksi tekeminen suurelle
yleisölle. Yleisössä oli varmasti paljon niitäkin, joille
mielen sairaudet ovat tuttuja – vähintään lähipiiristä. Heille tällainen näytelmä voi olla jopa helpotus.
Muita vertaisia on olemassa, he eivät ole tunteidensa kanssa yksin.
Varoitus – seuraava sisältää ikävän juonipaljastuksen. Stephin masennus pahenee ja hän tekee
itsemurhan. En oikein ymmärrä sitä. Niin kaunis
näytelmä rakkaudesta. Juonen päätyminen onnettomaan ratkaisuun on tietenkin vuosituhansia vanha
tragedianäytelmän päätepiste. Puoliso tai rakastaja
jää näyttämölle itkemään.
Olen vihainen! Miksei Jamien ja Stephin tarina ei
voisi päättyä onnellisesti. Vaikka niin, että Steph yrittäisi itsemurhaa, mutta Jamie pelastaisi hänet viime
hetkellä? Mikseivät mielenterveyskuntoutujat saa
onnellista loppua? Tiedän monia, joilla on hyvä liitto,
oli heillä sitten sama tai eri sairaudet. Nyt katsojalle
tulee fiilis, että tällainen liitto ei voi kestää, kasvaa ja
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päätyä samaan vanhainkodin huoneeseen.
Näytelmän katsomossa oli vierellä myös ystäväni,
jolla ei juuri ole kokemusta mielenterveysongelmista. Häntä loppuratkaisu miltei itketti, tuntui kuin hän olisi saanut tällin.
Lisäsikö näytelmä ymmärrystä niitä kohtaan, joilla on pahoja mielenterveysongelmia? Ehkä, ehkä
ei. Olisi mielenkiintoista tietää, onko yhdysvaltalainen käsikirjoittaja kärsinyt itse mielenterveysongelmista. Ja miksi ihmeessä hän valitsi traagisen
lopun.
Itselläni on kokemusta auttamistyöstä, jossa itsemurhan merkkejä oli monesti ilmassa. Piti ohjata ja
neuvoa ja miettiä, miten saisin toisen mieltä kääntymään kohti elämää. Siksi en hätkähtänyt yhtään
näytelmän loppua. Myöhemmin tulin vihaiseksi ja
mielessäni huusin ”pitäkää tunkkinne”. Minä haluan
Love Storyn (rakkaustarinan), Baby-Showerin (vauvakekkerit raskaana olevalle äidille) ja pienen vauvan kirkkaat ja luottavaiset silmät! Pitää olla Happy
End (onnellinen loppu). Tämä meni niin väärin.

Haluatko Generaattorin kriitikoksi? Voit kirjoittaa kuvataiteesta, leffoista, näytelmistä,
kirjoista jne. Syksyllä järjestän lyhytkursseja eri
journalismin lajeista, esimerkiksi juuri kritiikin
kirjoittamisesta. Toinen oma kiinnostuksen
kohteeni on blogi sekä hyvän henkilöhaastattelun kirjoittaminen. Mikäli jokin lajeista
kiinnostaa, ota yhteyttä:
leena.honkavaara@alvi.fi. Tarvitset kurssille
sähköpostin ja muistiinpanovihon!

Rikki - kun mieli särkyy
Helsingin kaupunginmuseo teki kulttuuriteon uudella näyttelyllään. Nikkilän mielisairaalan arkistot avautuivat meille kaikille
näyttelyn avulla. Näyttely on kaunis ja rehellinen.

Helsingin kaupunginmuseossa on upea mutta pie- upeaa näyttelyä vaivaa vain pienuus. Se on vain
ni näyttely Nikkilän mielisairaalan arkistoista.
yhden näyttelysalin (vierailutilan) kokoinen. Olisin
Helsingin kaupunginmuseon uutuusnäyttely Rikki
halunnut katsoa enemmän! Myös muutaman ihmi- kun mieli särkyy on mielisairaanhoidon historiaa
sen tarinan esille nostaminen olisi tuonut näyttelyä
tuotuna nykypäivän keskelle. Ympärillä kohisevat
lähemmäs. Viehättävä asu oli ”Prinsessalta”, kokonäyttelyn puhe, ihmisten kommentoinnit ja keväinaan itse valmistettu, upeasti kirjottu naisen asu.
nen Helsinki.
Nikkilässä asui myös taiteilijoita, lähinnä kirjailiNikkilän mielisairaalassa on säästynyt laaja arjoita, heistäkään ei kerrottu mainintaa enemmän.
kisto valokuvia, tekstejä, askarteluja, maalauksia
Mutta asuivat myös ne tuhannet muut, joiden ajahelsinkiläisten potilaiden aikoinaan tuottamasta
tukset soljuvat ääninä, teksteinä ja kuvina lävitseni
materiaalista.
kuin ne olisivat tätä hetkeä. Aika menettää merkiMiltähän nykyinen mielisairaanhoito näyttäisi 50 tyksensä.
tai 100 vuoden päästä? Nikkilän mielisairaalassa
Itselleni koskettavin oli sarja kauniisti värjättytehtiin niin, kuin parhaaksi nähtiin. Diagnoosit olijä, taidokkaita emalikoruja, jotka oli tehnyt yksi ja
vat nykyajan mittakaavassa kummallisia, vanhanai- sama nainen Nikkilässä. Tiesiköhän hän, että ne
kaisia ja hassuja. Näyttelynkävijä voi arpoa itselleen päätyvät arkistoon ja museoon. Vuosikymmenten
diagnoosin onnenpyörästä. Sain tämän: Pellagra:
jälkeen me sadat, jopa tuhannet muut naiset ihaiB3-vitamiinin puutteesta johtuva psykoosin kaltai- lemme niitä.
nen sairaus. Yleinen alueilla, joilla maissi on esisijaiNäyttelyn alussa kerrotaan, että sen teemana on
nen ravinnonlähde.” Kuulostaa puutaheinältä.
”hulluus”, sillä se on laajempi käsite kuin mielen
Ehkä nykyisistä diagnooseista joskus tulee
sairaus. Minun mielestäni ”hullu” on edelleen hauk”hupia”? Kehitys kehittyy, toivottavasti myös miekumasana, mutta sillä voi leimata monen tyyppisiä
lenterveyskuntoutujien suhteen. Mahdollisimman
ihmisiä. Esimerkiksi osana riitaa, toista haukkuakvähän kärsimystä, nopea paraneminen.
seen voi huutaa ”hullu”, vaikkei psykiatrista diagMeillä Alvi ry:ssä ei udella ihmisten diagnooseja
noosia toisella ole eikä tule. Sanoilla on merkitystä.
lainkaan. Mukaan saa tulla kertomalla oman etuniNäyttely antaa tietoa niille, jotka eivät mielen
mensä. Eikä diagnoosia tarvitse missään vaiheessa sairauksia ole koskaan omakohtaisesti kokeneet,
kertoa, jollei erikseen halua. Ihmisiin ei suhtauduta ja tunteita niille, joilla mielenterveyssairauksia on
lääketieteellisesti. Jos osattaisiin yhä enenvässä
ollut. Entä jos olisi joutunut elämään Nikkilässä
määrin suhtautua niin, että diagnoosi on lääkärin
menneinä vuosikymmeninä? Onneksi elämme tätä
ja terapeutin asia ja auttaa heitä toiminnassa. Diag- aikaa juuri nyt! Mutta jokaisena aikana kuitenkin
noosin ei pitäisi liikaa vaikuttaa minäkuvaan.
eletään elämää suruineen ja iloineen.
Nikkilä oli suuri mielisairaala, ja siellä hoidettiin
Rikki – kun mieli särkyy -näyttely Helsingin kaupäivittäin 1600 potilasta. Alussa ainoana hoitokeipunginmuseossa 25.9.2022 saakka. Näyttelyyn on
nona oli sairaala. Sitten tuli terapia sairaalan rinnal- vapaa pääsy. Aukioloajat: ma-pe 11-19, la-su 11-17.
le. Vasta myöhemmin tulivat lääkkeet, jotka kyllä
Huom! Museo on auki myös maanantaisin. Se on
auttoivat monia. Levotonta potilasta ei enää sulosoitteessa Aleksanterinkatu 16. Katso myös museon
jettu puuarkkuun, tai asetettu ”asumaan suljetulle
muut kiehtovat näyttelyosastot!
osastolle epäluotettavien miesten joukkoon”.
TEKSTI LEENA HONKAVAARA
Näyttely on äärimmäisen hyvin tuotettu: on viKUVAT: MAIJA ASTIKAINEN /
deota, on ääninauhoja, heijastettuja tekstejä. Tätä
HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO
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