MONIÄÄNINEN
Suomen Moniääniset ry:n jäsenlehti 3/2019

PÄÄKIR JOI TUS

T

ervehdys kaikille moniäänisille! Kesä on vaihtunut syksyyn ja lomat on pidetty. Myös
minä ehdin lepäillä muutaman viikon ja nyt olen palannut töiden
pariin. Minulle syksy on uudenlainen,
sillä aloitan vetämään uutta ääniryhmää täällä Seinäjoella. Voin hyvillä
mielin aloittaa ryhmää, sillä saan työparikseni toisen kokemusasiantuntijan
ja mukana on myös ammattilainen.
Kuitenkin jännitän hieman, sillä lailla
hyvällä tavalla.
Minä itse nautin todella kovasti syksystä. On ihanaa, kun rupeaa hämärtämään ja voi illalla laittaa parvekkeen
lyhtyyn kynttilän. Sitä voi sitten ihailla
kaikessa rauhassa ja ottaa vaikka käsityön syliin. Syksy tarkoittaa myös uuden alkua. Itse ainakin selailin innolla,
että mitä kursseja kansalaisopisto tänä
vuonna tarjoaa. Myös monet muut harrastukset alkavat näin syksyllä ja niillä
on mukava täyttää kalenteria.
Meidän RVMT -hankkeemme jatkuu myös nyt syksyllä. Keväällä saimme koulutuksen perusosan tehtyä ja
nyt syksyllä paneudumme syventäviin
opintoihin. Koulutus järjestetään edelleen sekä Seinäjoella että Helsingissä
ja kokoontumisia on joka toinen kuu-

kausi. Syksy tietää myös mieleterveysmessuja, joissa olemme tuttuun tapaan
näytteilleasettajana omalla paikalla.
Tulkaahan moikkaamaan, jos tulette
messuille. Myös syyskokous ja pikkujoulut järjestetään syksyn aikana Helsingissä.
Kaiken kaikkiaan tuntuu, että me moniääniset olemme hyvin aktiivisia näin
syksyllä. Haluan toivottaa teidät kaikki
ääniäkuulevat tervetulleiksi ääniryhmiin. Moniäänisten sivuilta voit tsekata,
missä sinua lähin ääniryhmä kokoontuu. On mahtavaa, kun voi tavata ja vaihtaa kokemuksia muiden ääniäkuulevien
kanssa. Toivotan teille kaikille oikein
hyvää ja värikästä syksyä!
Moikataan, kun tavataan.

ANNI TERVONEN

Moniäänisten puheenjohtaja

MONIÄÄNINEN ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehden saa liittymällä Suomen Moniääniset ry:n jäseneksi, vuosimaksu 10 euroa. TOIMITUS Ulla Varis (RVMT-hanke) ja Suvi
Toivola ULKOASU Suvi Toivola KANSI Sari Nieminen TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT
Suomen Moniääniset ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki, toimisto@moniaaniset.fi,
www.moniaaniset.fi, www.facebook.com/moniaaniset JULKAISIJA Suomen Moniääniset ry
PAINO Suomen Uusiokuori Oy
MONIÄÄNINEN ottaa mielellään vastaan äänien kuulijoiden kirjoituksia ja kuvia. Lähetä
omasi osoitteeseen suvi.toivola@moniaaniset.fi
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PÄÄKIRJOITUS

PYHIMYKSIÄ VAI MIELIPUOLIA
-NÄYTTELY SAAPUU JYVÄSKYLÄÄN
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AJANKOHTAISTA
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ILO HYVINVOINNIN
EDISTÄJÄNÄ

Jyväskylässä vietetään äänien kuulemisesta kertovan
Pyhimyksiä vai Mielipuolia-taidenäyttelyn avajaisia
torstaina 17.10. klo 15-17. Näyttelyn taiteilijat ovat
Henna Paasonen, Sari Nieminen ja Marjut Lehtinen.

		
		
		
		

Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena -hankkeen kouluttaja
Anna Grant kirjoittaa ilosta ja sen
merkityksestä.
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HELLYYDEN LÄSNÄOLO

		
		
		
		

Helsinkiläisen Tytti-Marjukka Metsänheleen kokemuskertomus Rakentavan vuorovaikutuksen teemasta.
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HANKKEEN KUULUMISIA

		
		
		

RVMT-hankkeen hankekoordinaattori Ulla Variksen ajankohtainen
katsaus hankkeeseen.

Näyttely on nähtävillä 17.10.-9.11.2019 Jyväskylän
kirjastossa osoitteessa Vapaudenkatu 39-41, 2. kerroksessa. Näyttelyyn on vapaa pääsy. Tervetuloa!
Lisätietodot: http://moniaaniset.fi/ajankohtaista/
MONIÄÄNISET
MIELENTERVEYSMESSUILLA
Helsingin Mielentervesymessut järjestetään 19.20.11.2019 Kulttuuritalolla. Moniääniset on messuilla näytteilleasettajana molempina päivinä. Ohjelmassa myös Moniäänisten tietoiskut tiistaina klo
14-14.30 ja keskiviikkona klo 11-11.30. Tervetuloa!
WORLD HEARING VOICES CONGRESS
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SYKSYN 2019 TAPAHTUMIA

		
		
		

RVMT-hanke on esillä kuluvan syksyn aikana myös hankkeen ulkopuolella. Tervetuloa mukaan!
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PELKOA PAKOON
JUOSTEN, POLKIEN JA UIDEN

Ääniä kuulevan Jussin kokemustarina.
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VERTAISTUKIRYHMÄT
JA OPPIMINEN
Vertaistukiryhmän ohjaajan ajatuksia ryhmässä oppimisesta.

14

KAHDEN KÄSIKIRJOITUKSEN
ELÄMÄ
Pirjo kertoo elämästään ääniä kuulevan tyttärensä tukena.

World Hearing Voices Congress pidetään tänä vuonna Kanadan Montrealissa 11.-13. marraskuuta.
Lisätietoja englanniksi osoitteeessa:
http://www.intervoiceonline.org/about-intervoice/
world-congress/2019-canada
SYYSKOKOUS JA PIKKUJOULUT
Moniäänisten syyskokous ja pikkujoulut ovat 9.12.
Hotel Arthurissa, Hjeltin salissa (Vuorikatu 19, Helsinki). Syyskokous klo 16 alkaen ja pikkujoulut klo
18:30 – 20:30. Syyskokouksessa kahvitarjoilu, pikkujouluissa nautimme kevyen illallisen. Osallistuminen
ja ruokailu ovat ilmaisia yhdistyksen jäsenille.
Sitova ilmoittautuminen 27.11. mennessä. Kokouksessa käsitellään mm. uuden hallituksen valinta sekä
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020.
Katso esityslista nettisivuilta http://moniaaniset.fi/
ajankohtaista/
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Teksti P Kuvat PINJA TEPONOJA ja SARI

ÄÄNIEN KUULEMISTA TIETOKONEPELISSÄ

AJ AN KOHTA I STA

Peliarvostelu:
Hellblade
Senua’s Sacrifice

JÄRJESTÖSIHTEERI
ESITTÄYTYY

T EKSTI SAMULI AALTO

P

elin hahmona on Senua niminen nuori nainen, joka kulkee
Helheim nimisessä pohjoiseen
mytologiaan perustuvassa peliympäristössä. Pelin päähahmo on mielen
sisäisiä ääniä kuuleva ja pelaaja kuulee pelatessa erilaisia ääniä, joita hahmo kokee kuulevansa pelin edetessä.
Peliin liittyy paljon taistelukohtauksia ja erilaisia päättelytehtäviä, joiden ratkaiseminen vie peliä
eteenpäin. Peli on esittelyn mukaan
tehty yhteistyössä ammattimaisten
äänten kuulemiseen perehtyneiden
tutkijoiden kanssa ja se on saanut
hyviä arvosteluja. Peli on julkaistu
Windows sekä Playstation 4 -pelikoneille vuonna 2017. Peliä on myös
mahdollisuus pelata Windows-koneella
virtuaalitodellisuuslaseilla.
Peli kokemuksena on melko kauhupelimäinen. Siinä taistellaan, liikutaan pelottavissa maisemissa sekä
kuullaan pelihahmon mielensisäisiä ääniä, jotka ovat melko suuressa osassa peliä. Jos ei ole tottunut
vastaavanlaisiin peleihin, sen todellisuus voi tulla hieman ahdistavaksi pelatessa sitä virtuaalilaseilla ja
kuulokkeilla. Peli on kauhukategorian peli ja sen ikäraja on 18 vuotta.
Toisaalta pelissä on hieno visuaalinen toteutus ja se on ohjaimella hyvin
sujuvasti pelattava. Sain pelin mukana lisämahdollisuuden pelata virtuaalitodellisuuslaseilla, mutta sitä voi
pelata ilmankin. Ilman virtuaalitodellisuuslaseja peli on ehkä lievempi,
mikä toisaalta voi olla kevyempi kokemuksena. n

H

ei kaikki lehden lukijat!
Olen Suvi Toivola ja aloitin
uutena järjestösihteerinä
Moniäänisillä toukokuussa. Olen
koulutukseltani sosionomi sekä
media-assistentti ja minua kiinnostaa suuresti työskennellä mielen
hyvinvoinnin edistämisen parissa
yhdistäen siihen viestintäosaamistani. Järjestösihteerinä pääsen toteuttamaan tätä mainiosti.
Moniäänisten
järjestösihteerinä erilaisten toimistotöiden lisäksi
teen muun muassa viestintää ja tiedotusta, koordinoin Tukinet-chattia
ja vertaistukipuhelinta sekä koostan ja taitan jäsenlehteä. Työskentelen myös vapaaehtoisten kanssa
esimerkiksi lehtijuttujen parissa.
Osallistun lisäksi Rakentava Vuorovaikutus Mielenterveyden Tukena -hankkeeseen ja hankkeen
koulutuksiin. Olen innoissani, että
saan olla mukana, sillä koen hankkeen todella mielenkiintoiseksi, innovatiiviseksi ja hyödylliseksi niin
mielenterveyskentällä kuin henkilökohtaisestikin.
Mukavaa syksyä kaikille ja toivottavasti tavataan Moniäänisten tilaisuuksissa!
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Ilo hyvinvoinnin edistäjänä
Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus
Teksti ANNA GRANT

”Ilo on hyvinvoinnin ja sisäisen rauhan kokemus. Se rakentuu
yhteydestä siihen, mikä meille elämässä on tärkeää.”
Oprah Winfrey

M

ikä on mielestäsi tavoittelemisen arvoista elämässä? Onko
se onnellisuus? Onnellisuus
tuntuu monista niin suurelta
asialta, että sitä on usein vaikea ymmärtää
tai tavoittaa. Entäpä ilo, olisiko se helpommin koettavissa? Anne Morrow Lindbergh
on sanonut: ”Kokeaksemme onnellisuutta,
tarvitsemme turvaa, mutta ilo voi putkahtaa
kuin kukka jopa epätoivon kalliosta”. Kenties
ilo on kaikkien koettavissa, oli oma tämänhetkinen olotila tai elämäntilanne mikä tahansa. Mitä ilo sitten on ja kuinka voimme
kokea enemmän iloa elämässämme?
Olisiko ilo pilke silmäkulmassa tai
hymy huulilla, kun näkee, kokee tai lukee
jotakin mukavaa tai huvittavaa? Olisiko ilo
kykyä huomata auringon paiste, lehtien
humina puissa, sateen rytmikäs ropina ikkunalautaa vasten, linnun laulu tai lapsen
nauru? Olisiko se uskallusta tempautua

mukaan johonkin keskusteluun tai toimintaan, vaikka emme tietäisi, mihin se
johtaa? Kenties meidän on jokaisen löydettävä sekä ilon siemen meistä itsestämme että ne asiat, jotka tuovat meille iloa.
Ilon vastakohta ei ole suru vaan vakavuus. Itse asiassa suru on ilon ystävä. Ilo
ja suru ovat kuin kolikon kaksi puolta.
Rakentava vuorovaikutus opettaa, että jos
luomme ympärillemme muureja pitääksemme surun loitolla, sama muuri estää
meitä kokemasta iloa. Kokeaksemme iloa,
meidän on siis opittava suremaan ja uskallettava surra esimerkiksi menetettyjä
unelmia, läheisiä ihmisiä ja ihmissuhteita. Khalil Gibran ilmaisee asian kauniisti
näin: ”Ilo ja suru ovat erottamattomia. Ne
tulevat yhdessä ja kun toinen niistä on luonasi, muista, että toinen nukkuu sängyssäsi.”
Tämä juttu keskittyy kuitenkin iloon ja

RAKENTAVA VUOROVAIKUTUS MIELENTERVEYDEN TUKENA -HANKE

Ilon suihkulähde
hyvän voimalla pirskahtelee.
Kastellen ympäristön
kanssasi kertautuu.
- Anne-Maria Saglam

siihen, kuinka voimme kokea enemmän
iloa elämässämme. Rakentava vuorovaikutus opastaa meitä harjoittamaan kiitollisuutta tapana lisätä iloa. Ehdotan, että
tuot mieleesi ja mahdollisesti kirjoitat
ylös joka ilta kolme asiaa, joista olet sinä
päivänä kiitollinen. Tee tätä yhden kuukauden ajan ja tarkkaile, kuinka olotilasi
muuttuu näiden viikkojen aikana. Saatat
lisääntyneen ilon lisäksi kokea enemmän mielenrauhaa. Eräs ajattelija, Ralph
Blum, on todennut: ”Kiitollisuuden tilassa
eletyssä elämässä on tyyneyttä, ja kiitollisuus on hiljaista iloa.”
Kun olet kehittänyt taitoasi iloita hiljaa, itseksesi, kehotan sinua ilmaisemaan
iloasi muille. Sanotaanhan, että jaettu ilo
on kaksinkertainen ilo. Jos huomaat, että
sinulle on helpompaa iloita muiden ilon
aiheista kuin ilmaista omaa iloasi, siihen
saattaa olla syynä suomalainen kulttuuri.
Eino Leino kiteytti Suomessa perinteisesti
vallalla olleen asenteen ilon jakamisesta
kirjoittamassaan runossa ’Laulu onnesta’. Se alkaa: ”Kell’ onni on, se onnen kätkeköön” ja päättyy: ”ja hiljaa iloitkohon
onnestaan”. Minä olen eri mieltä asiasta.
Entä sinä?
Kyky iloita lisää koettua hyvinvointia.
Mahdollisuus jakaa ilonaiheita muiden
kanssa lisää sitä entisestään. Monille
meistä yhteyden kokemukset muiden
kanssa ovat elämämme suurimpia ilon
hetkiä. Esimerkiksi, kun ystäväsi todella
ymmärtää, mitä kerrot hänelle ja miksi
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asia on sinulle tärkeä, koet välillänne yhteyden, joka todennäköisesti herättää ilon
tuntemuksia sinussa.
Jos iloitsemme yhteydestä muihin ja
yhdessä iloitseminen lisää ilon määrää,
ehdotan, että kaveriporukat, vertaisryhmät, järjestöt ja mahdollisesti muutkin
työorganisaatiot perustavat ilopiirejä. Ilopiirissä kaikki, jotka haluavat, kertovat
muille yhden asian, jonka suhteen kokevat iloa sillä hetkellä. Ne voivat olla ihan
pieniä asioita, kuten bussikuskin iloinen
tervehdys matkalla tapaamiseen, syksyn
lehtien väriloisto tai se kupillinen teetä,
jonka joku juuri teki sinulle. Ilopiiri ei vie
kauan, mutta sillä saattaa olla merkittäviä
myönteisiä vaikutuksia osallistujien hyvinvointiin.
Henri Nouwen on sanonut: ”Ilo ei vain
tapahdu meille. Meidän on valittava ilo nyt
ja yhä uudestaan joka päivä.” Tekemällä
päivittäisen kiitollisuusharjoituksen ja jakamalla ilonaiheita muiden kanssa valitset ilon.
Rakentavan vuorovaikutuksen kehittäjä, Marshall Rosenberg, on sanonut:
”Uskon, että ihmisten iloisin ja syvin motivaatio toimia kumpuaa halusta tukea itseä
ja toinen toisiaan tyydyttämään erilaisia
inhimillisiä tarpeita.” Ilo on yksi tärkeä inhimillinen tarve ja ihmisyhteys on toinen.
Mikä sen motivoivampaa kuin toimia molempien edistämiseksi yhtä aikaa.
Iloitkaa ihmiset, iloitkaa - ihan pienistäkin asioista! Yksin ja yhdessä. n

Hellyyden läsnäolo
Teksti ja kuva TYTTI-MARJUKKA METSÄNHELE

O

len herännyt monena aamuna
hymyyn. Uniseen kainalooni
on mönkinyt karvainen otus.
Pörrökuonoinen luppakorva,
pieni koiranpentu. Pieni Pöpö. Olen saanut mahdollisuuden opetella, miltä tuntuu ottaa vastaan altruistinen hellyys.
En ole koskaan ymmärtänyt, mitä on äidinvaisto.
Raskaaksi en ole tahtonut
tulla. Vauvoista en ole mitään tajunnut. En ole edes
halunnut pitää niitä sylissä.
Äitiys on ollut itselleni hepreaa, ja siksi tuo elämänalue
on itselläni jäänyt tyhjäksi
lehdeksi. Enää en voi edes
omia lapsia saada. Kuinka
väärässä olinkaan. Elämääni on tassutellut ihme.
Aamu on meidän hetki.
Meidän yksityisomaisuutta.
Minä saan olla syli.
Pieni tuhisee siinä, mönkii tassuillaan syvemmälle. Ja silloin minä tunnen
sen. Jotain salattua avautuu
minussa. Jotain, jonne en
aiemmin ole osannut mennä. Rakkauteen.
Pikkuistani hiljaa tuuditan. Sen tassut käpertyvät ja
oikenevat. Kietoutuvat kämmeneni ympärille. Sydämessäni tunnen
arkaa kipua. Sen olen lopulta rohjennut
nimetä hellyydeksi. En ole koskaan uskaltanut osoittaa sitä kellekään, vaikka sydämeni on ollut sitä täynnä.
En osaa puhua koiraa, mutta kehoni
intuitiolla viestin tuolle pörrökuonoiselle
ystävälleni aivan kaiken. Viestin hengitykseni rytmin. Viestin, kuinka hengitykseni kehossani resonoi. Viestin vartaloni
liikkeet, jokaisen yksittäisen lihassäikeen.
Viestin käsivarteni muodon, kämmenteni

painallukset, lujuuden. Mutta myös herkkyyden, jonka tähän asti olin itseltäni piilottanut.
Tunnen haavoittuvuutta. Haurautta. Ja
vaikka se pelottaa, olen siihen tarrautunut. Äitiyden illuusioon, joksi voisin sen
kuvitella. Siihen Pöpö pikku kehollaan
vastaa. Yhä intensiivisemmin se kaivautuu
syliini, välillä kellahtaa
selälleen kuin oravanpoikanen. Luottavasti tapittaa minua ruskeilla nappisilmillään. Ja sitten taas
jatkaa unensa näkemistä,
kun sydämeni pakahtuu.
Eräs ystäväni kiteytti
kerran rakkauden: ”Sä levitoit ja olet levossa.” En
vielä silloin ymmärtänyt,
mitä hän tarkoitti, mutta
viimein taidan ymmärtää. Pöpön vilpittömässä
kiintymyksessä saan kosketuksen syvimpään suruuni. Mutta tällä kerralla
siinä vain lepään. Vaikka
en voi koskaan enää olla
äiti ihmislapselle, voin
olla äiti koiranpennulle.
Saan kokea elämää
palvelevat tunteet, joita
ohjaavat syvät tarpeet.
Hellyys, joka suukottaa kasvoja. Riemu,
joka huiskuttaa minulle häntää. Kosketus,
joka painautuu syliini, kaivautuu aamuisin uniseen kainalooni. Ymmärrys, joka
katsoo minuun ruskein nappisilmin. Rauha, joka laskeutuu ylleni kun vain katson
tuota pientä hauvavauvaa, kun se kesken
kaiken kuukahtaa nukkumaan kaikkien
lelujensa keskelle.
Olen kohdannut suuren onnen. Hellyyden läsnäolon. Tuon sen kehooni. Annan
sen rakentaa pesänsä minuun, jäädä. n
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Hankkeen kuulumisia
Teksti ULLA VARIS

R

akentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena (RVMT) –hanke on Suomen Moniääniset ry:n
hallinnoima ja STEA:n rahoittama hanke,
joka tuo vuorovaikutustaitoja mielenterveyskentälle. Tätä toteutetaan Marshall
Rosenbergin kehittämään ’Rakentavaan
ja myötäelävään vuorovaikutukseen’ pohjautuvilla, juuri tätä hanketta varten luoduilla pitkäkestoisilla RVMT-koulutuksilla. Koulutusryhmät on koottu hankkeen
kumppaniyhdistysten piiristä, ja ne ovat
suljettuja. Ryhmissä on mukana mielenterveyskuntoutujia,
kokemusasiantuntijoita, yhdistysten työntekijöitä sekä
vapaaehtoisia – kaikki yhdenvertaisina
osallistujina.
Moniääninen-lehden numeroiden keskimmäiset sivut sisältävät tietoa Rakentavasta vuorovaikutuksesta sekä kuulumisia
RVMT-hankkeesta. Jokaisessa lehden numerossa on oma teemansa, jonka ympärille hankkeen sivut rakentuvat. Tämän
lehden teemana on ilo ja iloitseminen.
Hankkeen kouluttaja Anna Grant kirjoittaa ilon merkityksestä
hyvinvoinnin edistäjänä.
Kolumnistimme
Tytti-

Marjukka Metsänhele puolestaan kuvailee kirjoituksessaan, millaisia ilon aiheita
ja kokemuksia hänellä on viime aikoina
ollut omassa elämässään. Ilo ja varsinkin
yhdessä iloitseminen lisäävät hyvinvointiamme. Toivottavasti lukijana löydät näiltä sivuiltamme vinkkejä ilon kokemusten
lisäämiseksi myös omassa elämässäsi!
RVMT-hankkeessa on koettu ja jaettu
yhteisiä ilon hetkiä. Hankkeen peruskurssiosion ’Itsemyötätunnosta todelliseen empatiaan’ koulutukset saatiin päätökseen
kesäkuussa 2019. Koulutusjakso kulminoitui hankkeen yhteiseen tapaamispäivään Seinäjoella. Kesäpäivä oli tiivis ja
täynnä ohjelmaa. Saimme aluksi kuulla
tärkeää asiaa henkisestä väkivallasta ja
sen vaikutuksista. Meille oli aiheesta kertomassa siihen laajalti perehtynyt psykoterapeutti ja perheterapeutti (VET) VeliMatti Saarinen sekä kokemusasiantuntija
Kaisa Suomalainen. Mielenkiintoisen ja vahvoja tunteita herättäneen esityksen jälkeen
siirryimme aivan toisenlaiseen teemaan - kouluttaja Anna Grant johdatti läsnäolijat rakkauden äärelle. Tässä osiossa
käsiteltiin erityisesti omaan
itseen kohdistuvaa rakkautta.
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Tiiviin asiasisältöisen päivän päätteeksi
lisessa ilmapiirissä on ollut turvallista javietettiin hankkeen yhteistä kesäjuhlaa.
kaa omia ajatuksia ja kokemuksia. Tällöin
Illan ohjelmaosuus aloitettiin juhlallisesti
toteutuu mahdollisuus oppimiseen myös
koulutuksen peruskurssiosion todistusten
toisten kokemusten pohjalta. Tästä on
jakamisella. Tämän jälkeen vuoron saivat
hyvä jatkaa eteenpäin ja sukeltaa yhä syosallistujien toteuttamat omat ohjelmavemmälle Rakentavaan ja myötäelävään
numerot. Luovuus ja heittäytyminen sekä
vuorovaikutukseen. RVMT-koulutuksen
monenlaiset lahjakkuudet pääsivät niissä
syventävissä opinnoissa jo opitut taidot
valloilleen. Kuulimme
vahvistuvat sekä opikauniita ja koskettavia
taan useita uusia Rarunoja, leikimme leikkentavan vuorovaiHiljaisuuden vallitessa,
kejä ja saimme nauttia
kutuksen prosesseja.
Kiitos!
musiikki- ja tanssiesiHankkeen kouluSen tuoksu jo olemassa
tyksistä. Kesäjuhlamtusten nyt jo edettyä
niityn kukkasissa,
me päättyi salsamusiisyventävien opintosydämeni ympärillä.
kin rytmeihin.
jen vaiheeseen on
Yhdessä iloitsemitullut ajankohtaisekSille pyhitetyssä ajassa,
nen vahvistaa ilon kosi kertoa Rakentatoivo valaisee tietä
kemuksia. Tässä yhvan vuorovaikutukperhosen keveänä
teisessä päivässä iloon
sen teemoista ja itse
kohti vapautta!
oli monia aiheita - suuhankkeesta
myös
rimpana varmaankin
hankkeen ulkopuo- Anne-Maria Saglam
lukuvuoden kestänyt
lella. Syksyn 2019
Rakentavan vuorovaiaikana tulee toteukutuksen perustason
tumaan
useampia
koulutus ja sen saattatilaisuuksia
tämän
minen päätökseen. Koulutus on merkintiimoilta. Näistä tapahtumista saat lisätienyt koulutukseen osallistuville syvällistoa sekä tästä lehdestä että hankkeen nettä prosessia ja henkilökohtaista matkaa
tisivuilta.
omaan itseen. Rakentavan vuorovaikuLämpimästi tervetuloa uudet ja vanhat
tuksen taidot ovat sekä itse koetusti että
lukijat tutustumaan Rakentavaan vuorosilminnähden kehittyneet kaikilla. Opinvaikutukseen ja hankkeeseemme Moniäätojen edetessä on päästy tutustumaan
ninen-lehden RVMT-hankkeen omilla simyös kanssamatkustajiin. Luottamukselvuilla sekä hankkeen nettisivuilla. n

Kuvat PÄIVI PRUSTI, SUSANNE ÅHDAHL, SUVI TOIVOLA ja ULLA VARIS

LISÄTIETOA RVMT-HANKKEESTA
JA RAKENTAVASTA
VUOROVAIKUTUKSESTA

KIRJOITTAJISTA
Anne-Maria Saglam on kokemuasiantuntija Seinäjoelta. Hän toimii Kokemus- ja vertaisneuvojat
ry:ssä ja on mukana RVMT-hankkeen koulutuksessa. Hän on kirjoittanut Moniääninen-lehden
numeroissa julkaistuja runoja koulutuksen inspiroimana toukokuusta 2018 alkaen.

www.moniaaniset.fi/rvmt-hanke
Tietoa hankkeesta on myös Kuntoutussäätiön
tieteellis-ammatillisessa Kuntoutus-lehdessä
nro 2/2019: Hanke-esittelyartikkeli ’Rakentava
vuorovaikutus mielenterveyden tukena’
(kirjoittajina Anna Grant ja Ulla Varis).

Tytti-Marjukka Metsänhele on kokemusasiantuntija Helsingistä. Kirjoittaminen on hänelle
tärkeä itseilmaisun muoto ja omien kokemusten prosessoimisen väline. Hän on mukana
RVMT-hankkeen koulutuksessa.

https://kuntoutussaatio.fi/palvelumme/
viestinta-ja-tiedolla-vaikuttaminen/
kuntoutus-lehti/
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RAKENTAVA VUOROVAIKUTUS MIELENTERVEYDEN TUKENA -HANKE

Syksyn 2019 tapahtumia:
Lämpimästi tervetuloa kuulemaan lisää sekä keskustelemaan kanssamme.
Olemme tavattavissa kaikkien tapahtumien yhteydessä.

RVMT-hanke osallistuu SOSTEtalk-tapahtumaan Tampereella. Hankkeen kouluttaja
Anna Grant pitää maanantaina 7.10.2019 puheenvuoron aiheesta ’Itsemyötätuntotaito
sote-ammattilaisen työvälineenä’. Annan puheenvuoro sisältyy ohjelmatuntiin ’Vaikuttava järjestötoiminta ja kumppanuus’ klo 14.00-15.00. Kouluttaja Anna Grant ja
hankekoordinaattori Ulla Varis ovat tavattavissa Tampere-talossa ohjelmatunnin jälkeen.
Itsemyötätuntotaidot kuuluvat Rakentavan vuorovaikutuksen ytimeen. Niillä on suuri merkitys sekä henkilökohtaiselle hyvinvoinnille että työhyvinvoinnille. Itsemyötätuntotaidot edesauttavat myötätuntoista suhtautumista myös muihin ihmisiin sekä toimimaan rakentavasti
haastavissakin tilanteissa.

RVMT-hanke on mukana Mielenterveysmessujen
ammattilaisseminaarissa ryhmässä ’’Tunteet ja
mieli hoito- ja asiakastyössä’ tiistaina 19.11.2019.
Rakentavaan vuorovaikutukseen pohjautuva esityksemme pidetään klo 14.30-15.30 otsikolla ’Itsemyötätuntotaito ammattilaisen työvälineenä’.
Mielenterveysmessuilla meidät tavoittaa aamupäivinä 1. kerroksen näyttelyalueelta: tiistaina
19.11.2019 näyttelypaikalta P7 (Suomen Moniääniset ry) ja keskiviikkona 20.11.2019 näyttelypaikalta
P11.
HUOM! Ammattilaisseminaari on maksullinen.
Hinnat ja ilmoittautumiset:
www.mielenterveysmessut.fi

KIRJALLISUUTTA
Marshall B. Rosenberg:
Rakentava ja myötäelävä
vuorovaikutus (Viisas Elämä)
Kirja on suomenkielelle käännetty
perusteos hankkeen koulutuksessa
sovellettavasta NVC:stä (Nonviolent
Communication). Ks. Lisätietoa tämän
lehden takakannesta.

Teksti PINJA TEPONOJA Kuva SARI NIEMINEN

KOKE
MUSTARIN
A

P EL KO A PA K O O N
JU OSTEN , PO L K I E N
JA UI D E N

M

oni nuori stressaantuu koulun ja opiskelujen aikana.
Syitä nuoren ihmisen ahdistumiseen voi olla esimerkiksi yksilöityminen, kilpailuvietti, huippusuoritusten tavoittelu ja epävarmuus
tulevaisuudesta.
Myös Jussi (nimi muutettu) kuului nuoriin, joihin opiskelijaelämä vaikutti vahvasti. Hän pärjäsi koulussa hyvin, mutta
samalla jopa vaati sitä itseltään. Hän valmistui ylioppilaaksi hyvin arvosanoin,
mutta ahdistus ja korkea stressitaso seurasivat mukana yliopistoon.
Vuoden 2015 syksyllä opintoja kasaantui odottamatta päällekäin niin paljon,
että jo valmiiksi korkeat stressitasot nousivat lähes sietämättömiksi. Tällöin alkoivat
päänsisäiset äänet. Jussilla oli ahdistuksen vuoksi kontakti YTHS:n psykiatriin,
jolle hän soitti nopeasti äänten alettua.
Aika saatiin pian, ja Jussille selitettiin tilanne äänten kuulemisesta.
Onneksi Jussi saikin apua pian, sillä äänet olivat moittivia, agressiivisia ja hyvin
häiritseviä. Kokemus oli kokonaisuudessaan pelottava. Kontrollin ja elämänhallinnan menettämisen pelko höystettynä
kuolemanpelolla ja hulluksi tulemisen pelolla. Näin suuri määrä pelkoa aiheuttaisi
helposti jopa lamaantuneen tilan.
Jussi kuitenkin sai taisteltua tiensä
alun kauhusumusta. Häntä auttoi muun
muassa sattumalta löytynyt Sisäinen Ääni

-opas, jonka äänimyönteinen lähestymistapa oli uutta ja valaisevaa. Jussille oli
helpottavaa ajatus siitä, ettei äänten kuulemista nähdä heti merkkinä sairaudesta.
Jo vuosi äänten kuulemisen alkamisesta Jussi alkoi käydä vertaistukiryhmissä.
Hän myös puhui avoimesti äänien kuulemisesta perheelleen ja ystävilleen. Myös
vaimo on suuri voimavara ja apu. Avoimesti puhumisesta oli suuri hyöty, ja kaikki läheiset reagoivat asiaan empaattisesti.
Sosiaaliset tilanteet lisäksi vähentävät äänien kuulemista. Myös oma suhtautuminen on vuosien saatossa muuttunut. Vaikka äänet ovat edelleen yhtä agressiivisia
ja jopa itsemurhaan kehottavia, osaa Jussi
nyt suhtautua niihin ohimenevänä asiana, jonka voi tarvittaessa jättää omaan
arvoonsa. Äänet eivät enää suista häntä
raiteilta.
Opiskelut tuovat edelleen Jussille stressiä, ja välillä hänen omakin uskonsa horjuu. Yksiä suurimmista voimaa tuovista
asioista Jussille ovat kuitenkin juuri ne
hetket, kun hän on onnistunut näyttämään itselleen kykenevänsä suoriutumaan opintojen tuomista haasteista.
Kesät ovat usein helpompia aikoja, kun
opinnot ovat tauolla. Tällöin äänet saattavat vähentyä niin, että äänet ovat läsnä
vain lyhyitä aikoja kerrallaan, kerran-pari
viikossa. Välillä äänet vaipuvat hetkeksi
jopa olemattomiin.
Huonoina kausina äänet lisääntyvät
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helposti jokapäiväiseksi, useamman tunnin
yhtenäiseksi riesaksi. Huonot kaudet kestävät Jussilla yleensä noin 1-2 kuukautta.
“Se ääni ei ole se naapurin Pekka, tai joku
kaveri. Ennemmin se on joku osa omaa itseä. En ole nimennyt tai visualisoinut sitä,
mutta sama ääni se yleensä on. Persoonana
sitä voisi kuvailla vihaisena, malttamattomana ja virheistä soimaavana,” Jussi kertoo.
Jussi ei suinkaan ole äänien kuulemisesta
hidastunut. Hän harrastaa juoksua, uintia ja
pyöräilyä, opiskelee valtiotieteitä ja ranskaa,
sekä tekee iltaisin töitä.
Urheilu onkin Jussille lähes aina äänetöntä aikaa. Kun hän urheilee, ajatukset ovat
siinä hetkessä, ja vain harvoin hän saa ääniä
seurakseen.
Jussin elämänasenne on kohdallaan. Jos
äänet käskevät häntä hakkaamaan tai hirttämään itsensä, hän osaa kysyä niiltä miksi.
“Kun syyksi ilmenee se, ettei ole tiskannut
tänään tai jokin vuosia sitten tapahtunut
asia, niin tajuaa että se syy on huono. Ja se
helpottaa,” Jussi naurahtaa.
Vaikka äänten sisältö ei ole Jussilla muuttunut positiivisemmaksi, on hänen oma
suhtautumisensa niihin tuonut tilanteeseen
rauhallisuutta ja vakautta.
“Äänet eivät määrittele elämää, jota voit
elää. Niistä huolimatta voit tavoitella omia
päämääriäsi ja tehdä omat ratkaisusi. Huonoina hetkinä on hyvä muistaa, että oli hetki
millainen tahansa, niin se menee ohi. Erittäin hankala olo ei ole pysyvää,” Jussi järkeilee. n

TUKEA ÄÄNIÄ KUULEVILLE
MONIÄÄNISTEN TUKIPUHELIN

Varaa aika tekstiviestillä.
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Teksti SAMI JUNTUNEN

V E R TA I S T U K I RY H M ÄT
JA OPPIMINEN

V

ertaistukiryhmän tarkoituksena on kokemusten jakaminen.
Toisten kokemusten kuunteleminen ja omien kokemusten
käsittely ryhmässä lisäävät usein ymmärrystä. Jakamalla ja keskustelemalla ryhmässä opimme ymmärtämään paremmin
itseämme, muita ihmisiä ja ääniä.
Ryhmässä muiden kokemuksia peilataan herkästi omiin kokemuksiin. Kun toinen on saanut puheenvuoronsa loppuun,
tapahtuu joko pohtimista tai vuoropuhelua. Vuoropuhelu täsmentää pohdintaa.
Pohtimalla toisen kokemusta samalla kun
peilaa siihen omaansa, tapahtuu asioiden
sisäistämistä. Se on toisen ihmisen kokemusten kautta oppimista.
Kirjallinen materiaali voi tukea ryhmässä oppimista. Opeteltavaan materiaaliin
peilataan omaa näkökulmaa, ennen kuin
sitä aletaan kunnolla käsitellä. Materiaalin
on hyvä olla sellaista, jota ei ole tarkoitettu
ulkoa opeteltavaksi, vaan suunnanantajaksi keskusteluille. Tällöin korostuu se, että ryh-

mäläisillä on paljon annettavaa toisillensa.
Lähtökohtaisesti jokainen meistä on
erilainen yksilönä, vaikka olisi samasta
perheestä. Kokemuspohja voi poiketa hyvinkin paljon, sillä jo paikkakuntakohtaisesti kulttuurierot ovat valtavat. Juuri siksi
meillä onkin niin paljon annettavaa toisillemme. Erilaisuuden arvostaminen on tärkeää, mutta edellyttää avoimuutta. Avoin
asenne tukee myös uuden oppimista.
Ihmiset kokevat ryhmätilanteen hyvin eri tavoin. Myös ryhmäläisten väliset
suhteet opettavat jotain tilanteesta. Nämä
suhteet osaltaan myös vaikuttavat oppimiseen ja siihen, mihin kukin kiinnittää
huomiota ryhmätilanteessa. Kaikki muistavat, havaitsevat ja tuntevat eri tavalla ja
eri asioita.
Ryhmä on joukko yksilöitä, jossa jokaisen osallistujan hyvinvointi on tärkeää.
Hyväksyvä ilmapiiri ja toistemme arvostava kohtaaminen luovat hyvät edellytykset
myös oppimiselle ja ihmisenä kasvamiselle. n

MONIÄÄNISTEN CHAT TUKINETISSÄ
9.10. Teemailta: Äänet ja lääkitys – vierailijana lääkäri
23.10. Yleistä keskustelua mielen sisäisistä äänistä
6.11. Teemailta: Äänienhallintakeinot
20.11. Yleistä keskustelua mielen sisäisistä äänistä
4.12.

Teemailta: Joulun perinteet keskiajalta nykypäivään

18.12. Yleistä keskustelua mielen sisäisistä äänistä
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Teksti PINJA TEPONOJA Kuva PIXABAY

KAHDEN
KÄSIKIRJOITUKSEN
ELÄMÄ

T

erveydenhoitaja soitti Pirjolle noin
15 vuotta sitten, kun hänen tyttärensä oli isoiskoulutuksessa. Puhelun
aikana kävi ilmi, että tytär viiltelee. Tämä
tuntui Pirjosta kuin pommi olisi tippunut
kirkkaalta taivaalta. Äidin silmissä tytär
oli aktiivinen koululainen lukuisilla harrastuksilla, tämä oli onnistunut elämään
niin sanottua kahden käsikirjoituksen
elämää. Tyttären henkinen pahoinvointi
oli Pirjolle järkytys, mutta samalla vallitsi

ajatus, että kyllä tästä pian parannutaan.
Puolitoista vuotta myöhemmin saatu tieto tyttären kuulemista äänistä oli
helpotus. Sairaudelle ja kummalliselle käyttäytymiselle oli vihdoin selitys.
Tilanne ei enää tuntunut yhtä pelottavalta. Kolmen lapsen vanhempina Pirjo ja hänen miehensä ottivat asiakseen
oppia aiheesta kaiken mahdollisen.
Alkuaikoina ongelmaksi muodostui
kommunikaatio-ongelma aviomiehen
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KOKE
MUSTARIN
A

kanssa. Ajatusmaailmat erkanivat,
ovat joskus olleet. Myöskin dekkaeikä yhteistä kieltä tuntunut alussa
reita tuli luettua paljon – mitä enemlöytyvän. Tilanne äityi jopa riitelyksi.
män murhia kirjassa oli, sen parem“Poika tuli siihen aikaan kotona
pi. Omien sanojensa mukaan se oli
käymään ja sanoi heti, että täällähän
hänelle tapa “murhata sairautta”.
on niin kylmä ilmapiiri, ettei tänne
Apuna tapauksen käsittelyssä toiainakaan voi toista ottaa kun hän
mi myös Suomen Moniääniset ry ja
pääsee laitoshoidosta, että nyt kanFinFamin omaisryhmä. Tällaisistä
nattaa teidänkin hakea apua. Aloimryhmistä Pirjo löysi myös oman kaime sitten käydä miehen kanssa perpuunsa toisten omaisten auttamiheterapiassa,
ja
seen, ja onkin
siitä
valinnasta
nyt
toiminut
olen kiitollinen.
kuutisen vuotNykyään sen ajan
ta
omaisryhkäyttäytymiselmän
ohjaajale voi jopa nauna.
Pirjo
käy
”Nykyään
raa,” Pirjo kertoo.
l
u
e
n
n
o
i
m
a
s
sa
äänien kuuleminen
Tyttären laitosmielenterveja siitä puhuminen
hoidon aikana Pirysongelmista,
on osa normaalia arkea.”
jo vieraili tämän
ja toimii kokeluona päivittäin.
musasiantun“Tuntui, että on
tijana. Hänelle
pakko mennä joka
m i e l e n t e r ve y päivä, ja välillä tuntui jopa hassulden asiat ovat tärkeitä, ja hän
ta olla siellä. Ei se oikein kummanhaaveilee nyt uuden, juuri saikaan oloa helpottanut. Siinä vairastuneiden nuorten omaisille tarheessa olisi ollut jopa hyvä, jos joku
koitetun ryhmän aloittamisesta.
hoitohenkilökunnasta olisi opasPirjo on edelleen isossa roolistanut jäämään välillä kotiin,” Pirjo
sa tyttärensä elämässä, mutta nymuistelee tilanteen ristiriitaisuutta.
kyään äänien kuuleminen ja siitä
Tyttären diagnoosia ei ikinä pidetpuhuminen on osa normaalia arkea.
ty perheessä pahana asiana. SairasPahan olon -päiväkirjaa Pirjon ei
tuneen lapsen vanhempi kuitenkin
ole enää tarvinnut pitää, vaan hän
luonnollisesti reagoi asiaan, Pirjon
suunnittelee blogin perustamista.
reaktio oli kirjoittaa niin sanottua
“Omaisen sairastuessa on tärkeää,
“oksennuspäiväkirjaa”. Siihen hän
että myös itse hakee itselleen apua.
purki huonoimpina aikoina kaikSilloin kun läheinen on sairaalaski negatiiviset ajatuksensa. Päiväsa tai muuten huonossa kunnossa,
kirjaa ei ole koskaan saanut lukea
pitäisi aina muistaa pitää huolta itkukaan muu, ja sitä itse lukiessaan
sestään, jotta on taas kunnossa kun
Pirjo muistaa, kuinka vaikeita ajat
toinen tulee takaisin”, Pirjo neuvoo.

Viisas Elämä -kustantamo on
Rakentava vuorovaikutus
mielenterveyden tukena
-hankkeen yhteistyökumppani.
Rakentava ja myötäelävä
vuorovaikutus -kirjan voit
tilata osoitteesta:
kauppa.viisaselama.fi

Koodilla RVMT2019 saat
Koodilla RVMT2019 saat
postikulut veloituksetta
postikulut veloituksetta

