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Pääkirjoitus
Hyvät lukijat!
Nyt on jälleen Virneen aika! Lehti on ollut tauolla jo kolmisen vuotta, ja meille heräsi ajatus
siitä, miten mukavaa olisi taas toimittaa ja lukea omaa lehteä. Toimituskunta on osin
vaihtunut, mutta mukana on myös vanhoja tuttuja. Lehden ulkoasussa on paljon tuttua,
samoin sisällössä. Mukaan mahtuu omia kertomuksia, runoja, ruokaohjeita, tietoiskuja,
ryhmäesittelyitä, vierailijoiden kirjoituksia, ym.
Lehden toimituksessa on monia vaiheita. Pääsemme yhdessä suunnittelemaan lehdelle
teemaa, aiheita, ulkoasua, kuvittamaan ja valokuvaamaan, kirjoittamaan ja taittamaan.
Lehden teon äärelle on mukava kokoontua. Kaikilla on mahdollisuus saada oma ääni ja
ajatukset kuuluville. Uskallus kirjoittaa ja luoda uutta tuovat myös onnistumisen
kokemuksia, jotka vahvistavat ja antavat itseluottamusta. Toivoisinkin, että moni uusi
innostuisi mukaan lehden toimitukseen; kokeilemaan juttujen kirjoittamista, kuvittamista,
taittoa, tuomaan ideoita tms. Kaikille löytyy varmasti jotain kivaa tekemistä!
Alkanut vuosi on tuonut mukanaan jo monenlaista uutta ja mielenkiintoista. Vitostalolla
aloitettiin kokki- ja leivontakurssit, ja pääsemmekin seuraamaan Virneen seuraavasta
numerosta, mitä kurssilla loihdittiin. Samoin pääsette näkemään, mitä KaMu-ryhmäläiset
ovat tehneet tulevan kevään aikana.
Tästä numerosta löytyy muun muassa kuulumisia viime kesältä ja syksyltä, Vireen
virtuoosien esittely, tietoa liikunnasta sekä Vitostalolla vierailleiden
kokemusasiantuntijoiden Marin ja Viivin esittely. Toivottavasti viihdytte lehden parissa ja
tervetuloa mukaan toimituskuntaan!
Iloisin terveisin,
Sirpa

MTP- työ- ja päivätoiminta, Vitostalo
Kuusaantie 1
45130 Kouvola
Sirpa Lundberg
040 7520 386
Arja 1Koste

040 7520 381

Sisällys
Kansikuva: Sirpa L.
Pääkirjoitus

s. 1

Sisällys

s. 2

Tietoa, sinulle!

s. 3 - 4

Harrastuksia ja menoja

s. 5 - 6

Tietovisa

s. 7

Porkkanakakku

s. 8

Vireen virtuoosit

s. 9

Runoja Annelta

s. 10

Liikunnasta asiaa

s. 11 - 12

Kokemusasiantuntijat Mari ja Viivi

s. 13 - 14

Timon valokuvia

s. 15 - 16

Opiskelijat Vitostalolla

s.17

Timon sanoituksia

s.18

takakansi:

Vitostalon väki
Nettivinkki:
Käy katsomassa Vitostalon MTPpäivätoiminnan ohjelma Parikin
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Tietoa, sinulle!
Siili eli eurooppalainen
siili (Erinaceus europaeus)
on siilien (Erinaceidae)
heimoon kuuluva
piikikäs nisäkäslaji. Se on
yöeläin, jota esiintyy LänsiEuroopassa sekä PohjoisEuroopan lauhkeimmissa
osissa. Suomessa laji elää
aina Perämeren pohjukassa
asti, satunnaisesti
pohjoisempanakin. Sitä
tavataan niittyjen reunaalueilla
ja kulttuuriympäristöissä,
joissa on sopivasti suojaisia
pesäpaikkoja.
Täysikasvuinen siili on noin 20–30
senttimetriä pitkä ja painaa 0,4–1,2
kilogrammaa. Se elää keskimäärin
kolmen tai neljän vuoden ikäiseksi.
Suurimmassa osassa Eurooppaa siili
viettää talven horroksessa, joka
Suomessa kestää kuudesta seitsemään
kuukautta.

Siili on kaikkiruokainen ja syö etenkin
hyönteisiä ja pieniä selkärankaisia. Sillä
ei juurikaan ole luonnollisia vihollisia,
sillä siili puolustautuu menemällä
kerälle, jolloin siitä muodostuu
käytännössä piikikäs pallo.
Pihalla käyvää siiliä voi
ruokkia keväällä ja syksyllä.
Syksyllä siili hyötyy
ruokinnasta kaikkein eniten,
sillä silloin se kerää massaa
talvihorrosta varten. Tuoretta
vettä pitää kesällä olla
saatavilla. Siilillä on hyvä
paikkamuisti, mutta se löytää
juottopaikalle vain, jos se
tuntee sen jo ennalta. Pihoihin
voi rakentaa myös talvipesiä,
jotka voi asettaa paikoilleen
jo keväällä poikaspesiksi.
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Tietoa, sinulle!
Aistimuksia
Koulussa oli aikoinaan terveydenhoitajan tarkastuksia. Siellä testattiin ainakin kuulo ja
pituus että paino. Rokotukset annettiin ajallaan ja lastentauteja oli vielä silloin kuten
sikotauti ja viherrokko (vesirokko). Silmälääkärissä kävin jo silloin mutta nyt terveyteni on jo
parempi vaikka pandemia yllätti monet. Flunssarokotuksia on vielä ja talvikin edessä.
Liukkaalla kelillä voi kaatua tai kolhia itseään muuten. Uidessa etenkin hallissa keho liukuu
kevyesti myös pinnan alla ja venytykset sekä jumppa auttavat kehon hallinnassa. Myös mieli
pysyy virkeänä kun harrastaa tarpeeksi. Ruoanlaitto herättelee maku ja hajunystyröistä sekä
keittotaitoja. Oma luovuus on myös hyödyllistä monessa tapauksessa.
Hapan, makea, suolainen, karvas on kielessä olevia alueita ja makuja. Hajuaisti on nenässä
ja tuoksuina. Kehonkieltä voi myös käyttää sekä ilmeitä ja eleitä.
Sari

Tietovisan vastaukset:
1. 1960 ja 1991

6. Uros live

2. Helvi Honka, Unto Seppänen, Ilmari
Salminen

7. Hjallis Harkimo ja Jari Kurri

3. Jaakonpuistossa
4. Tokiossa
5. Paavo Nurmi 9, Lasse Viren 4

8. Viisi
9. Kalle Rovanperä ja Tommi Mäkinen
10. St. Pauli ja Reeperbahn & Poing Poing
Poing
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Harrastuksia ja menoja
Kesän kuulumisia
Tänä kesänä on tapahtunut paljon. Ostin tabletin tarjouksesta sekä silmälasit ja
kahvinkeittimen. Mökillä olen käynyt vain pari kertaa mutta muuta ohjelmaa on tullut Virtakortin ja Vitostalon mukana. Myös tapahtumia on runsaasti ja markkinoita.
Olen väsynyt uimahallin ulkoaltaassa sekä museossa. Kalalammellakin olen uinut ja leiponut.
Postia olen karsinut mutta Kouvolan Sanomat tulee kestona. Olen aikaisemmin käyttänyt
luontaistuotteita ja meinaan jatkaa kuten lääkitystä ja lukemista. Kirjastoa olen käyttänyt
lähinnä lainaamiseen sekä koneita.
Syksy tuo tullessaan muutoksia ja lisää ohjelmaa kuten Ikäaseman ja teatterin. Ensi-iltaan
tulee Kirkasta kertova näytelmä. Olen aikaisemmin nähnyt Katri Helenan ja Anu Pentikin
keväällä. Vien vanhaa tavaraa jäteasemalle ja käyn myös Kuusaalla ja Valkealassa
kääntymässä.

Sari
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Harrastuksia ja menoja
Syksyn kuulumisia
Pohjatuulen porukka kävi torstaina 10.9.2020 Porvoossa Runebergin talossa ja risteilyllä
Porvoonjokea pitkin. Bussissa oli mahdollista käyttää turvavöitä ja maskeja, taukopaikoilla
pysähdyttiin ja tankattiin kuten Seireenissä ja Brunbergin myymälässä.
Tiistaisin on kirjoittamista ja liikuntaa mitä teen muutenkin. Virta-kortilla vesiliikunta on
melkein ilmaista myös Kansalaisopiston kurssilla. Musiikki soi taustalla kun ohjaaja neuvoo
liikkeitä ja uimareita hallissa. Kuntosalia ja saunaa on mahdollista käyttää sekä kahvilaa ja
juoksuvöitä.
Täydellisyyden tavoittelu on joskus turhaa mutta aina kannattaa yrittää.
Sari
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Tietovisa
1. Minä vuonna Kouvolasta tuli kaupunki ja entä Suur-Kouvola?

2. Keiden patsaat ovat kirjaston teatterin ja ässätornin edessä?

3. Missä puistossa Parik-säätiö piti liikennepuistoa kesällä?

4. Missä kaupungissa pidetään olympiakisat 2021?

5. Montako olympiakultaa voitti Paavo Nurmi? Entä Lasse Viren?

6. Mikä on Tampereen uuden areenan nimi?

7. Kuka on Jokereiden entinen omistaja ja kuka nykyinen?

8. Kuinka monta SM-kultaa KPL on voittanut?

9. Kuka on Toyotan suomalaiskuljettaja ja kuka tallipäälikkö?

10. Millä lauluilla Irwin Goodman voitti Syksyn Sävelen 1970 ja 1971?

Oikeat vastaukset sivulla 4

Harri
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Porkkanakakku (pellillinen) Valion ohje

Pohja
6 munaa
5 dl sokeria
8 dl vehnäjauhoja
1 rkl leivinjauhetta
2 rkl kanelia
300 g voita sulatettuna
1 l n. 500g hienoksi raastettua porkkanaa
Kuorrutus
4 rasiaa Valio Viola vaniljatuorejuustoa 200g
1½dl tomusokeria
200g Valio voita
1. Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi. Yhdistä kuivat aineet keskenään. Lisää vaahtoon
vuorotellen voisula ja porkkanaraastetta.
2. Kaada kakkutaikina leivinpaperille uunipellille
3. Paista porkkanakakku 200 asteessa noin 18-20min
4. Sekoita kuorrutuksen ainekset keskenään. Lisää viimeisenä sulatettu voi.
5. Levitä kakun päälle kuorrutus.
Paahda mantelilastuja ja ripottele.
Koristeeksi pannulla porkkanakakun pinnalle.
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Anne

Vireen virtuoosit
Siihen aikaan kun Vire-talo Eräpolulle
muutti, sai Korhosen Esa ja Kahelinin
Matti ajatuksen, että pistetään bändi
pystyyn. He kysyivät minulta, että
tulisinko basistiksi heidän bändiin,
johon minä tietysti heti suostuin.
Niinpä sitten eräänä päivänä roudasin
bassokamani Vire-talon kellariin, jonka
olimme saaneet treenikämpäksemme.
En muista tarkkaan ketkä olivat ensi
alkuun laulajina. Oliko ehkä Puuskarin
Eija-Maria ja Salmisen Anne. Laulajia
nimittäin tuli ja meni. Perttolan Katja ja
Hyypiän Suvi ovat olleet pisimpään
bändissä laulajina. Bändin rytmiryhmä
Korhosen Esa ja Kahelinin Matti
kitaroineen sekä allekirjoittanut
bassokitaransa kanssa on pysynyt
uskollisesti mukana alusta asti. Hieman
myöhemmin Rannan Ari liittyi joukkoon
tummaan maracasseineen.
Muistan, kuinka ensi alkuun tuntui
usein siltä, että eihän tästä tule niin
mitään ja teki mieli heittää hanskat tiskiin, mutta onneksi niin ei tapahtunut, sillä nyt
vuosien jälkeen on yhteissoittomme hioutunut niin, korostaa soittamisen sekä laulamisen
terapeuttista merkitystä. Tarkoitan sitä, että jos ei kuulijoille, niin ainakin että keikan
jälkeen ei enää nolota, vaan on huojentunut olo, että selvittiinpä tästäkin. Tahdon vielä
soittajille ja laulajille se on mielenterveystyötä.
Ai niin, sitten vielä se nimiasia. Esan isä Reijo Korhonen keksi nimen Vireen Virtuoosit.
Modern Jazz Quartet ei soita modernia jatsia eikä Vireen Virtuoosit ole mitään virtuooseja.
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Matti

Runoja Annelta

Jos oisi pieni virta,
Ja virran yli silta,
Niin kävisin sua
katsomassa,
Vaikka joka ilta.

Kukkia siellä, kukkia täällä
tyttö se
hyppii kukkien päällä.

Ruusun oksan taitan
meidän välillemme,
Ystävyyden merkiksi
kouluajoiltamme.
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Liikunnasta asiaa
Liikkuminen ja vapaa-aika
Kävelen 1-2 tuntia sinne tänne joka päivä. Lähden keskustasta, menen jäähallin puistoon.
Välillä kävelen Veturiin ja Prismaan, sitten Vitostalolle. Osallistun erilaisiin yleisötapahtumiin,
menen niihin kävellen. Olen harrastanut kävelemistä monia vuosia. Välillä hoidan siskoni
koiraa Kaipiaisissa. Siskoni 6-vuotias pojantyttö on välillä hoidossa luonani. Käymme
puistossa, leivomme piparia ja torttuja ja piirtelemme. Kävelen kuntoilun vuoksi ja myös sen
takia että en omista autoa. Vapaa-ajalla katselen telkkaria ja kudon sukkia ja täytän
sanahakukirjaa.
Käyn Vitostalolla viitenä päivänä viikossa. Tapaan täällä ystäviä, luen lehtiä, pelailen
tietokoneella pajatsoa ja pasianssia, pelaamme päivittäin paskahousua ja käyn alakerrassa
pelaamassa biljardia. Osallistun maanantaisin viikkokoukseen ja välillä musiikkiryhmään.
Silloin tällöin auttelen tarvittaessa kahvilassa. Perjantaisin osallistun viikkobingoon.
Voittojakin on tullut. Esimerkiksi karkkia ja piparia ja piparkakkumuotit.
Hyvää syksyä ja jaksamisia Virneen lukijoille!

Kipa

Pyöräily
Moi ystävät! Ajattelin kirjoittaa pyöräilystäni. Mä aloitin keväällä.
Olen ajanut pyörällä 29 km Selänpäähän ja Selänpäästä ajanut
Kouvolaan. Lisäksi olen ajanut Vuohijärven mökille 8km ja
takaisin selänpäähän siitä tulee 16 km matka. Tämän jälkeen
olen pyöräillyt. Selänpäästä Näkkimistöön ja Anttilaa ja sieltä
Selänpäähän siitä tulee 15 km matka. Tämän lisäksi olen ajanut
monta matkaa Lehtomäkeen ja Kouvolaan. Kaiken kaikkiaan olen
pyöräillyt yhteensä 1612km. Tässä minun pyöräilyni tältä
vuodelta.

Anne
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Liikunnasta asiaa
Iloa!
Pikkulapset oppivat ensin ryömimään, istumaan ja ottamaan askeleita. Opin myös
luistelemaan ja pyörällä polkemaan varhain kotipihalla ja kentällä. Koulun liikuntaan kuuluu
myös hiihtokisat sekä muita lajeja kuten pallopelit ja yleisurheilu. Uimakoulussa opimme
myös hyppäämään ja sukeltamaan.
Jos en ole muuta keksinyt niin lenkkeilystä on helppo alkaa ja mökin uimarannasta.
Kävelyyn voi yhdistää sauvat ja maastoa voi vaihdella. Talutusratsastus sopii alkuvaiheessa
sillä laukatessa saattaa jo tipahtaa maankamaralle. Pidemmälle ehtineet voivat kokeilla
koulu- ja esteitä. Hoitohevosia on jo lapsillakin.
Olen itse lisännyt liikuntaa ja karsinut ruokamenoja. Myös paino pysyy kunnossa ja muutkin
arvot kun käyttää kuivamuonaa, hedelmiä ja kahvia ahkerasti. Napostella voi joskus ja
syödä myös kalaa tai kanaa. Liikuntapaikat on käytössä ja tietoa saa hakemalla myös
esitteistä ja ilmoitustaululta.
Sari
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Kokemusasiantuntijat Mari ja Viivi
Tervehdys!
Meillä on ollut kokemusasiantuntijoina hieno mahdollisuus ohjata avointa keskusteluryhmää
Parikilla Vitostalossa. Molemmat ohjasimme viisi kertaa, kahdesti olimme kumpikin paikalla.
Kaikkiaan ryhmään osallistui 11 kuntoutujaa. Siellä oli hyvä henki, syntyi vilkkaita ja avoimia
keskusteluja. Mottomme oli: ei ole oikeaa tai väärää, eikä pakkoa. Jokainen saa olla oma
itsensä ja osallistua voimiensa mukaan. Omien kokemustemme kautta pystyimme
ymmärtämään ryhmäläisiä, samaistumaan ja antamaan toivoa toipumiseen.
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Kokemusasiantuntijat Mari ja Viivi
Kuka on koulutettu kokemusasiantuntija?
Kokemusasiantuntijalla on omakohtaista kokemusta esimerkiksi sairastumisesta,
vammautumisesta tai muusta vaikeasta elämäntilanteesta. Omien kokemustensa kautta hän
tietää, mitkä kaikki asiat ja palvelut ovat auttaneet kuntoutumiseen. Myös omainen tai muu
läheinen voi olla kokemusasiantuntija. Toimimme usein yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisten kanssa.
Mari, millaista on olla kokemusasiantuntija?
Kokemusasiantuntijatyöt tuovat merkitystä elämääni ja auttavat jaksamaan arjessa. Voin
kääntää omat vaikeatkin kokemukset voimavaraksi. Kun sairastuin psyykkisesti, häpesin ja
piilottelin sairauttani. Mulla on ollut pitkä matka itseni hyväksymiseen.
Kokemusasiantuntijana voin omalla esimerkillä vähentää stigmaa eli häpeäleimaa.
Harrastan ja rakastan näyttelemistä. Olen valmistunut myös kokemusasiantuntijaksi taiteen
keinoin (Kaunis Mieli hanke). Sain toteutettua unelmani yhdistää kokemusasiantuntijuus ja
näytteleminen. Kerron oman tarinani teatterin avulla. Kurssi pidettiin syksyllä Parikin
tiloissa.
Viivi, millaista on olla kokemusasiantuntija?
Tämä työ tuo mielekkyyttä elämääni ja saan siitä paljon myös itselleni voimaa. Olen saanut
tehdä erilaisia tehtäviä hyvin monipuolisesti mm. tukihenkilönä, palveluiden kehittämisessä
ja luennoissa. Valmistuin myös kokemusasiantuntijaksi taiteen keinoin. Taidemuotona
minulla on rakas harrastukseni valokuvaus. Tunnekuvistamme, ystäväni/kollegani kanssa,
on kiertämässä näyttely Kymenlaaksossa kirjastoissa ja klubitaloissa. Valokuvat syntyivät
itse kokemistamme tunteista masentuneena ja päihde läheisenä. Kokemusasiantuntija avaa
paljon itsestään ja tuo esiin asioita, joista monesti ei uskalleta kertoa. Haluan rohkaista
myös toisia puhumaan vaikeuksistaan, jotta he saisivat paremmin apua ja tukea. Toivon
antavani myös toivoa, koska olen toipunut pitkästä masennuksesta ja muista elämän isoista
haasteista.
Mari ja Viivi
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Timon valokuvia

15

§

16

Opiskelijat Vitostalolla
Niina M.

Saavuin Vitostalolle ilman mitään ennakkoodotuksia suorittamaan lähihoitajan
opintoihin kuuluvaa mielenterveys- ja
päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä- kurssia.
Olin käynyt marraskuussa tutustumassa
tiloihin ja huomannut, miten viihtyisät ja
suuret tilat Vitostalolla oli. Ensimmäisestä
harjoittelupäivästä on jäänyt mieleen
kuivakakun leipominen Annen kanssa. Kaikki
ottivat minut hyvin vastaan, niin asiakkaat
kuin työntekijätkin. Viikkojen edetessä olen
päässyt tutustumaan moniin eri ihmisiin,
ottamaan vetovastuuta eri ryhmistä ja
perehtymään Vitostalon toimintaan. Nyt kun
kaikki alkaa olla tuttua, onkin jo aika lähteä.
Erityisesti täältä jää mieleen mainiot
musiikkiryhmät, lukuisat leipomukset,
verrattomat viikkokokoukset sekä tietenkin,
kaikki mahtavat asiakkaat. Hyvää kevättä
kaikille ja moikataan kun tavataan!

Nea K.
Tulin Vitostalolle tekemään mielenterveysja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä kurssin työharjoittelua. En ollut tutustunut
paikaan aikaisemmin, joten ei
ollut ennakkokäsityksiä millainen paikka
Vitostalo on. Yllätyin että täällä on paljon
tilaa ja että kuinka viihtyisä paikka tämä
on. Kun saavuin taloon, kaikki ottivat minut
hyvin vastaan. Olen saanut tutustua
viikkojen aikana moniin ihmisiin, saanut
pitää eri ryhmiä ja saanut paljon
lisätietoa Vitostalosta ja sen
toiminnasta. Erityisesti jää mieleen ihan
mahtavat asiakkaat ja kaikki ryhmät jota
olen saanut pitää ja olla mukana. Hyvää
kevättä kaikille ja muistakaa
pysyä terveenä :)
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Timon sanoituksia
Kevyt Olo – Lääkkeet Kohillaan
Säe 1
mä juon kahvii,
kauheeta tahtii
niinku bat ja ryyd
juo sahtii

Säe 2
se oli kuus vuotta sitten
mä vieläkin itken
kun muistelen mun elämää
joka oli levällää

sydämeni tykyttää,
ei kai tää oo pysyvää
ajatuksen vilinää,
mikä on mun määränpää

mä vajosin yöhön
mä olin työtön
yhteiskunnan silmissä
mä olin hyödytön

mä olin loppuun palanu,
itseni hukannu
en mitään enää muistanu,
enkä enää jaksanu

sitten tuli pudotus
pelottava kokemus
Kadonnut tila
ei ollut mikään pila

sitten päässä pimeni,
en muistanu ees nimeeni
mietin mitä kirjoittaisin hautakiveeni

olin sairaalassa
vähän huilaamassa
sain liuosta suoneen
ei ollu syytä huoleen

Kertosäe
syöksykierre, pakkomielle
psykoosikohtaus, hoitoon ohjaus
lääkkeet kohillaan, tän sotilaan
Kuka meist on hullu, oon takas tullu

Säe 3
näiden kuuden vuoden jälkeen
mun elämäs on järkee
pääsin avohoitoon
se oli tie voittoon

itsemurha on ajatus turha
vaikka maailma on paikka
jossa vallitsee tuska
elämä on julma,
raskas kuorma
koitan kestää ja esittää ehjää

sain diagnoosin
oireet psykoosin
se oli skitsofrenia
sotki aivokemiat
siihen mä pyrin
et lääkkeet tehoo hyvin
ajatuskin kulki
kun silmänsä sulki
en oo hermoraunio
nyt jyllää inspiraatio
riimit lähtee käsistä
mut en mä siitä välitä
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Siili
Pihapiirin heinikosta kuului jotain pientä kahinaa
Siellä kurkisti pieni siili ja piti äänekästä tuhinaa
Kova oli nälkä siilin latki masuunsa koko viilin!
Kaupasta mirrinruokaa haimme
ja siilistä vakituisen vieraan saimme
Kohta siilille syksy koittaa,
täytyy talven kylmät voittaa
Tehdään siilille pesä!
Ensin laitetaan katto, seinät
sitten lisätään sisälle heinät
Siili uuden kodon haistaa,
siellä kaikki vaarat laistaa
Horrokseen jo siili vaipuu,
makoisaan uneen mieli taipuu
Kevään lämpö herättää siilin
kömpii esiin uumenista pesän fiinin
”Nyt taas mulle ruoka maistaa
ja kesäaurinko lämpimästi paistaa”!
Tekijät: Vitostalon väki
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