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Puheenjohtajan tervehdys 

Valo ei nouse taivaalta 

se nousee maasta. 

Heijastuen silmiimme 

sokaisten vain meidät. 

Sinä hetkenä minä muista 

mitä oli sokaistua sinusta. 

Hullutella aamunkoitteessa 

tuntea poltetta illansuussa. 

Nyt vain istun ja katson 

kuinka valo tippuu taivaasta. 

Maa on musta. 

Onko väärin vain kaivata? 

 

Syksy on ehättänyt jo siihen pisteeseen, että normaalina vuonna maa olisi ollut jo kotvan aikaa valkoisena. Nyt se 

on ollut poikkeuksellisen pitkään musta. Syksy ja erityisesti loskaiseksi mielletty marraskuu on niitä vuodenaikoja, 

joihin moni kokee liittyvän erilaisia kylmyyden ja kalseuden tuntemuksia. Ja ihmekkös tuo, valoisan kesän jälkeen 

musta syksy haasta kenet tahansa meistä. Ennen kaikkea, se haastaa mielenhyvinvointimme. 

Mielenterveystaidot ovat taitoja, joita voi oppia siinä missä pyörällä ajoa. Meidän jokaisen olisikin tärkeää 

muistaa pitää huolta mielenhyvinvoinnistamme, koska pohjimmiltaan kyse on pienistä arkisista asioista. Jos eri 

mielenhyvinvointiin vaikuttavat tekijät eivät muistu heti mieleen, voi niitä muistutella itselleen esimerkiksi 

Suomen Mielenterveysseuran ”Mielenterveyden käden” avulla. Huono vaihtoehto ei ole myöskään hakeutua 

Mielenterveyden Ensiapu 1-koulutuksiin, joissa voi harjaannuttaa omia mielenterveystaitojaan. 

Pohjimmiltaan toivoisin kuitenkin, että jokainen meistä muistaisi olla vain ihan yksinkertaisesti hyvä ihminen 

toisille ihmisille. Se ei vaadi paljoa, se ei ota meiltä paljon, mutta se antaa itsellemme ja ympäröivälle maailmalle 

paljon. Jokainen meistää kaipaa sitä, jotta tulisimme hyväksytyksi ja rakastetuksi juuri sellaisena kuin hän on, 

miksi emme sitä tunnetta toisillemme soisi? Kylmyyden, koleuden ja kalseuden keskelle rakkaus synnyttää liekin, 

joka lämmittää meitä kaikista haastavimmillakin hetkillä. Pidetään se liekki elossa ja annetaan sen roihuta valoa 

sekä lämpöä tuoden sieluissa ja sydämmissämme! 

Miikka Kortelainen 

  



Ajankohtaista tiedoksi: 

Psykologi, tietokirjailija Keijo Tahkokallio luennoi aiheesta  

Lapselle hyvä elämä – miten vanhemmat voivat auttaa? 

Kajaanin kaupungintalon valtuustosalissa (Pohjolankatu 13) keskiviikkona 12.12.18 klo 14-16.  

Luento on kaikille avoin ja maksuton.  

Tulevaa: 

Hyvän elämän eväät            

luennoitsija Pirkko Lahti                                                                          

Kaukametsä 24.1.2019 klo 13-15                                                                                            
Ilmainen ja kaikille avoin yleisöluento ikäihmisten mielen hyvinvoinnista. Järjestetään yhteistyössä Kajaanin 

Vanhusneuvoston kanssa.  

Vuonna 2019 KaMi ry täyttää 25 vuotta ja Kainuun kriisikeskus 5 vuotta juhlasta tietoa 

myöhemmin, kevään jäsenkirjeessä. 

Ryhmät ja tukihenkilökoulutus 

Tällä hetkellä toimivia ryhmiä mm.  

Vanhemman neuvo®-vertaistukiryhmä, auttaa vanhemmuudessa eron jälkeen. 

Naisten eroryhmä, avio- tai avoeron kokeneille tai eroa harkitseville naisille. Vertaistukea eroon liittyvissä asioissa ja 

sen herättämissä tuntemuksissa. 

Seniorihyvinvointitreeniryhmä, tavoitteena on vahvistaa ja edistää terveyttä ja hyvää oloa eläkeiässä. 

Alkavia koulutuksia: 

Tukihenkilökoulutus Kajaanissa 9.2.-16.3.2018 

Alkavista ryhmistä ja koulutuksista lisätietoa kotisivuilla 

 www. kainuunkriisikeskus.fi  ja www.nuorimieli.fi 

Jäsenedut  2019 

Lehtikankaan apteekki  

• 20 % alennus Lääkehoidon tarkistus -palvelusta (normaalihinta 99 €, hinta yhdistyksen jäsenille 79 €) 

• Ensimmäinen sairaanhoitajan käynti ilman perusmaksua (arvo 15 €)  

• Ensimmäinen kotiinkuljetus maksutta Kajaanin kaupunkialueelle (arvo 9,90 €) 

Eve Spa 

10 % alennusta kaikista hoidoista KaMi ry:n jäsenille 2018 

Muistathan kertoa olevasi yhdistyksemme jäsen tai näyttää jäsenkorttia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kainuun Mielenterveysseuran hallitus: 

Miikka Kortelainen, puheenjohtaja 

Lauri Niiranen, varapuheenjohtaja 

Sari Huovinen, sihteeri 

Senja Vänskä, rahastonhoitaja 

Susanna Määttä 

Raila Arpala 

Seija Määttä 

Janina Ström 

Sannamari Oinonen 

Varajäsenet: 

Leena Seppänen 

Milla Ronkainen 

Kainuun Mielenterveysseura ry 

Kauppakatu 24 A 25, 4.krs, 87100 Kajaani 

044 782 6030 

kami.ry.posti@gmail.com 

toimisto.kriisi@kainuunkriisikeskus.fi 

senja.vanska@nuorimieli.fi 

www.kainuunkriisikeskus.fi 

www.nuorimieli.fi 

www.nuorimieli.fi 


