
AURINKO ARMAS, KIPPURAVARVAS 

Kesä tuli meille tänne armaaseen koti Suomeemme ihan kohisemalla.

Kevät on mennyt rajoitusten, suositusten ja varoitusten merkeissä ja

vieläkin elämme yhtenä kysymysmerkkinä.

 

Mutta kesä tuli kaikesta huolimatta, Tosin suosituksia kannattaa

edelleen noudattaa. Suomen kansa on saanut kiitosta huolenpidosta,

eikä suotta. Olemme säästyneet pahimmalta ja siitä onkin syytä kiittää

kaikkia kansalaisia. Vaikkakin vaatimattomana kansana toteammekin,

että "Mitäpä tuosta, me tehtiin, niinkuin pittää tehä".  Huomioimalla

toisemme, välittämättä muista, siinä oli tärkein saavutuksemme.

 

Ja nyt saamme nauttia kesästä ... tosin uudenlaisten varoitusten

saattelemana. Paahtavilla helteillä auringon UV-säteily voi olla hyvinkin

voimakasta ja siihen on syytä varautua. Oikeat suojakertoimet

aurinkorasvoissa, suojaava vaatetus ja varotaan polttamasta itseämme..

 

Mutta kaikesta huolimatta, Nautitaan kesästä!

Vertaistoiminnanohjaaja Tarja Kesälahti
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Kuitenkin yksi haastavimmista asioista on ollut kuulluksi tulemisen tarve. Kun arkinen piiri on

kaventunut, niin sitä haluaisi vaihtaa ajatuksia, purkaa mietteitään jonkun kanssa.

Valtakunnallisesti Muistiliiton Muistineuvopuhelin ja Vertaislinjapuhelin palvelevat läpi kesän ja

jos tuntuu, niin kannattaa tarttua luuriin ja kilauttaa näihin numeroihin. Muistineuvossa

asiantuntijat vastaavat kiperiin kysymyksiin ja vertaislinjalla koulutetut vertaiset vastailevat

arkisiin pohdintoihin.

 

Mutta aina ei kuulevaa korvaa kaipaa huolien keskellä, joskus haluaisi myös kilauttaa jollekin ja

kertoa niitä hyviä asioita. Niinpä haastammekin teidät nyt jakamaan toisille niitä arjen

ilonpisaroita, pieniä naurunaiheita tai vaikka soittamaan jollekulle ja kysymään "Mitä kuuluu?".

Joskus kun arjessa jaksamiseen riittää hetki nauruntäytteistä porinaa jonnijoutavista aiheista!

KUULEVAT KORVAT, VÄLITTÄVÄ MIELI

Vertaistoiminnanohjaaja Tarja Kesälahti

Vaikka olemmekin toisista välittävä kansa, niin meitä on kautta aikojen opetettu

pärjäämään omillamme. Avun pyytäminen on useimmille meille haastavaa. Sen on koettu

olevan jotenkin heikkouden merkki, mutta toivottavasti tämä kevät on antanut meille

uudenlaista mielikuvaa tähänkin asiaan. Olemme joutuneet tulemaan toimeen

itseksemme, mutta toisaalta olemme joutuneet myös turvautumaan tarjottuun apuun

arkisissa toimissamme.. Avun pyytäminen ei ole merkki heikkoudesta, vaan vahvuus

välittämisestä!

Ja muistakaa, että me täällä muistiluotsissakin olemme teitä varten. Saa soittaa, vaikkei aina niin asiaa olikiaan



Digiloikka on ollut meille työntekijöille haastavaa, mutta ymmärrämme, että muistisairauteen

sairastuneiden ihmisten perheille loikka ...ilman digiäkin ...on haastavaa. Olemme menossa

kohti uutta normaalia, mitä ikinä se sitten tarkoittaakin.

Kun syksy tulee, pyrimme toiminnoissamme palaamaan takaisin kasvokkain kohtaamisiin ja

löytämään kaiken keskeltä sen normaalin arjen.

Digiloikka on kuitenkin tehty ja osa oppimastamme jää voimaan tulevan uuden normaalin ajan

pyörteisiin. Mutta älkäämme kokeko sitä liian vaikeaksi asiaksi, ottakaamme se seikkailuna.

Elämähän on vaikeuksista huolimatta suuri seikkailu.

 

Jos miettii omaakin elämää taaksepäin, niin onhan se ollut kaikkine haasteineen kriisistä

toiseen vaeltamista. Jos ei ole itsellä ollut kriisiä päällä, niin aina on löytynyt läheinen, josta

välittää. Tai jos ei ole löytynyt, niin kyllä maailmassa kriisejä piisaa.

Mutta elämä on kuitenkin lopulta ollut suuri seikkailu, kaikesta on selvitty ja eteenpäin menty.

 

Tärkeintä tässä työssä, tässä elämässä on kuitenkin se, että elää arvojensa ja

oikeudenmukaisuuden puolesta ja ennen muuta tekee parhaansa. Ei siihen sen enempää

tarvita.

 

Ja se nauru, ilo, siinä sitä on reseptiä tämän uuden normaalinkin kohtaamiseen. Nyt nautitaan

kesästä, tehdään asioita, joista tulee hyvä mieli, murehditaan, jos on sen aika ja taas jatketaan

matkaa. 

VAIKUTTAVAA TYÖTÄ MUISTIYHDISTYKSISSÄ

vertaistoiminnanohjaaja Tarja Kesälahti

Vaikka voimavaramme täällä muistin tehtävissä on tänä keväänä kovasti keskittynytkin

uuden oppimiseen, digiloikkaan, niin emme ole unohtaneet sitä, miksi tätä työtä teemme.

Työtämme ohjaavat tavoitteet, joiden keskiössä on ihminen. 

Muistiliiton teesien mukaan vaikuttavaa työtä tehdään muistiyhdistyksissä ympäri Suomen; 
 
1) OMANNÄKÖISTÄ ELÄMÄÄ JA OSALLISUUTTA
– Muistisairaan ihmisen ja läheisen oikeus aktiiviseen elämään muistiystävällisessä Suomessa
 
2) AIVOTERVEYTTÄ JA ARJEN MUUTOKSIA
– Aivoterveyden edistäminen, muistisairauksien ehkäisy, tuki, hoiva ja kuntoutus kotona ja yhteisökodissa
 
3) YHDESSÄ VAIKUTTAEN
– Muistiliitto jäsenyhdistyksineen tekee vaikuttavaa yhteistyötä

Vaikutetaan yhdessä oikeudenmukaiseen ja tasavertaiseen elämään!



JUHANNUS

Vertaistoiminnanohjaaja Kaija Valta

Juhannus, tuo keskikesän ja valon juhla. Juhannusta

kutsutaan myös yöttömän yön juhlaksi, viitaten siihen, että

Napapiirin pohjoispuolella ei aurinko laske koko yönä.

 Juhannusta kutsutaan joissakin murteissa mittumaariksi.

 

Vuodesta 1955 lähtien  juhannusta on vietetty Suomessa

kesäkuun 20. ja 26. päivien välisenä lauantaina. Alunperinhän

juhannus on ollut muinaisuskontoon liittyvä juhla Suomessa,

Ruotsissa ja Baltian maissa ja monet kristilliset kirkkokunnat

viettävät juhannusta Johannes Kastajan syntymäpäivän

juhlana.

 

Suomalaiseen juhannuksen perinteeseen ja viettoon liittyvät

juhannussauna koivuvastoineen/vihtoineen, juhannuskokko ja

juhannustanssit. Juhannuskoristeet ovat olleet kukkia ja

lehviä. Ja ainakin maaseudulla ja kesämökeillä portaiden,

ovien ja ikkunoiden pieliin pystytetään juhannuskoivuja.

 

Juhannukseen liittyy niin uskomuksia kuin myös taikoja, joilla

pyrittiin varmistamaan tuleva sato ja naimaonni.

Juhannuspäivänä katsottiin ja ennustettiin tulevaa säätä,

satovuotta ja karjaonnea. Juhannustaioista tunnetuimpia

lienevät lemmentaiat, joilla pyrittiin takaamaan naimaonni,

näkemään tuleva puoliso tai saamaan haluttu henkilö

puolisoksi.  

 

Sääennustuksen mukaan on luvattu samanlaisia helteitä, mitä

saatiin vuonna 1999, mutta mikä parasta, oli keli mikä tahansa,

niin juhannusta vietetään ja nautitaan kesästä.
 

Lähde: Suomalaisen kirjallisuuden seura ja Wikipedia 

HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE


