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Rakennetaan yhdessä oma
palvelu- ja hyvinvointitarjotin
Toisin kuin moni muu yhdistys, MLL:n Kuusamon
osasto toivoo mukaan
varttunutta väkeä. Perhekahvilaan Winssille
ovat tervetulleita ukit ja
mummit leikittämään,
laulattamaan ja pitämään
sylissä. Jenny Halvari
toivottaa ikäihmiset tervetulleiksi sylissään pieni
Ahti-poika.
SIVU 3

Myyttinen siänkärsämö
kuvaa Koillismaan Äitien
Lomahuollon toimintaa.
Yhdistys etsii harmaantuvien kukkien tilalle
nuoria, innokkaita äitejä
jatkamaan toimintaa.
SIVU 8
– Teissä on voimaa ja jokainen teistä tekee tahollaan tärkeää työtä. Yhdessä tekemällä voisitte olla vielä enem-

män, sanoo Saimi Hoyer. Kirjailija ja hyvinvointikouluttaja johdatti Rukalla syyskuussa koolla olleen yhdistysväen
miettimään mahdollisuuksia nykyistä laajempaan yhteistyöhön ja uudenlaisten palvelujen tuottamiseen. Koillismaalla toimivien yhdistysten edustajat kokosivat iltapäivän aikana tarjottimen, johon kerättiin lähiympäristön
luonnonelementtejä symboloimaan yhdistyksiä ja niiden toimintaa. Varvut, kivet, oksat, marjat ja kirkas vesi kertovat eteenpäin katsovasta, jäsentensä näköisestä kolmannen sektorin toiminnasta, joka tekee arvokasta työtä.

Uusia syttöjä järjestötyöhön
JÄRJESTÖYHTEISTYÖN kehittämisprojekti JÄKE:n projektivastaava
Mairit Toppi tarjoaa jo toista vuotta
uusia syttöjä järjestötyöhön Koillismaalla. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään ja osallisuutta lisätään Koillismaalla JÄKE-projektilla vielä reilun
vuoden ajan.
Syykuussa kokoonnuttiin jo toisille Järjestötreffeille. Rukalla olivat teemana yhdistysten palvelutuotanto ja

sen kehittäminen.
– Tavoitteena on saada alueen
ihmisten tarpeet ja yhdistysten palvelutarjonta kohtaamaan. Yhteistyössä alueen järjestöt voivat luoda
kolmannen sektorin palvelu- ja hyvinvointitarjottimen. Rukalla vireille
saatiin jo monta hanke-ideaa, Toppi
iloitsee.
Palvelutuotannon kehittämisen
tarkoituksena on täydentää – ei kor-

vata – julkista palveluita sekä vahvistaa yhdistysten toimintaedellytyksiä.
AIEMMIN TÄNÄ VUONNA JÄKE-projektin toimesta on järjestetty
isoja ja pieniä tapahtumia sekä tehty
monenlaista yhteistyötä.
– Koillismaan järjestöille saatiin
yhteinen tapahtuma- ja toimintakalenteri. Toukokuussa jaettiin
todistukset vapaaehtoistoiminnan

peruskoulutukseen osallistuneille ja
uudet vapaaehtoiset tekevät nyt vapaaehtoistyötä alueen yhdistyksissä
ja kaupungin eri toimipisteissä.
Seuraavaksi on suunnitteilla yhteinen opinto- ja tutustumisretki
Ouluun, Kemiin ja Rovaniemelle.
Pikkujouluja viritellään uuteen
muotoon: miltä kuulostaisi iltapäivän mittainen pikkujouluvaellus Korouoman huikeisiin maisemiin?

Veikko Rontti tietää, että
vierivä kivi ei sammaloidu. Vireän ikämiehen arkeen kuuluu muunmuassa senioritanssi.

SIVU 8

2

KELLOKAS

Rukan Järjestötreffeiltä jäi osallistujien reppuihin
monta uutta ideaa ja mielenkiintoista kumppania

Kannustusta ja rahoitustietoa
– ÄLKÄÄ KYSYKÖ, MITÄ yhteiskunta voi minulle antaa vaan mitä
minä voin antaa yhteiskunnalle, siteeraa Vesa Isoviita Yhdysvaltain
edesmennyttä presidentti John F.
Kennedyä. Rukan Järjestötreffeille
osallistuneen Kuusamon perusturvajohtajan viesti oli, että järjestöjä ja
yhdistyksiä tarvitaan tänään enemmän kuin koskaan.
– Suomalaiseen kulttuuriin on
aina kuulunut yhdessä tekeminen ja
kuntakentältä katsottuna tätä kumppanuutta järjestöjen kanssa tarvitaan
juuri nyt.
Kuusamon kaupunki haastaa yhdistyksensä kolmannen sektorin
yhteistyöhön muun muassa tarjoamalla uudenlaista työllistämismahdollisuutta.
Niin sanottu passiivitukien aktiivikäyttö tarkoittaa rahanarvoisia
etuja yhdistyksille, joilla on tarvetta
ja halua työllistämiseen. Yhdistykset voivat toimia työnantajina myös
yhdessä.
Kun Isoviita aloitti Kuusamon perusturvajohtajana kuusi vuotta sitten, yhdistykset toimivat, mutta aika
lailla yksinään. Pantiin pystyyn esiselvityshanke, jolla kartoitettiin yhdessä tekemisen tarpeita ja kun niitä
löytyi, haettiin rahoitus järjestöjen
kehittämisprojektille. Järjestötreffit
olivat osa tätä toimintaa.

– Yhteiskunta tarvitsee sitä työtä, mitä te teette. Vastuunne tulee
olemaan vastaisuudessa entistä suurempi kun kolmannen sektorin rooli
ihmisten arjessa ja hyvinvoinnissa
korostuu.
Isoviita rohkaisi yhdistyksiä ideoimaan suuresti ja kehittämään toimintojaan ennakkoluulottomasti.
– Kukaan ei sano ulkopuolelta,
mitä nämä keinot ovat, vaan ne pitää löytyä meistä itsestämme. Ihminen on onnellinen silloin, kun
pääsee toteuttamaan itseään. Mikä
olisi parempi keino kuin toimia yhdistyksessä ja auttaa siten itseään ja
läheisiään.
KANNUSTUKSEN LISÄKSI Järjestötreffit olivat konkretiaa, kun Raha-automaattiyhdistyksen valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen kertoi
suurten rahavirtojen jakamisesta.
RAY rahoittaa yleishyödyllistä, terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia tukevaa toimintaa.
– Järjestökenttä on murroksessa ja niin on organisaatiommekin.
Perustehtävä kuitenkin säilyy: me
haluamme rahoittaa toimintaa, jolla
on merkitystä. Se voi olla pientä tai
se voi olla suurta.
Tervosen neuvo oli tuulettaa yhdistyksiä säännöllisesti. Jos asioita
tehdään samalla tavalla vuosikym-

koillismaanjarjestot.com
Tervetuloa Koillismaan järjestöjen
tapahtumiin!
Katso kalenteri:
www.koillismaanjarjestot.com

JÄKE-projekti Koillismaa
Kesto
2014-2016
Hallinnointi
Koillismaan Omaishoitajat
ja Läheiset ry
Rahoitus
Raha-automaattiyhdistys

Yhteystiedot
Koillismaan Omaishoitajat
ja Läheiset ry
Keskuskuja 6, Atimotalo,
93600 Kuusamo
Mairit Toppi
JÄKE -projektin projektivastaava
mm.toppi(at)gmail.com
p. 040 6538008

JÄKE-projektin yhdistyslehti marraskuussa 2015.
Toimitus ja taitto: Viestintätoimisto Lyygia, www.lyygia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani.

menestä toiseen, uupuvat tekijät ja
uupuvat jäsenet.
– Pitää muistaa se, että yhdistystoiminta perustuu aina vapaaehtoisuuteen eikä kenenkään tarvitse uupua
kohtuuttoman taakan alle. Tässäkin
mielessä yhdistysten kannattaa etsiä
toisia yhdistyksiä kumppaneikseen.
Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin.
Raha-automaattiyhdistyksen
avustukset ovat haettavana kaksi
kertaa vuodessa. Uudet hakemukset
jätetään toukokuussa ja jatkohakemukset lokakuussa. Yksityiskohtaiset hakuohjeet löytyvät RAY:n nettisivuilta.

mukaan hyvinvointia turvaavat luontosuhteet ovat yhä käytetympiä sosiaali- ja terveydenhuollon saralla.
– Suomeksi green care tarkoittaa
vihreää hoivaa ja voimaa, hyvinvointiamme turvaavia luontosuhteita.
Luontovoiman palveluita voivat tuottaa monet tahot. Ennalta ehkäiseville
ja terveyttä tukeville hyvinvointipalveluille on jatkuvasti kasvava tarve.
Virkistyminen, elpyminen ja voimaantuminen, työssäkäyvien jaksamisen tukeminen, mielenterveyden
ongelmilta suojaaminen tai ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitäminen
ovat esimerkkejä, joihin luonnosta
voimaantuminen sopii oivallisesti.

”Ihminen on onnellinen silloin,
kun pääsee toteuttamaan itseään.
Mikä olisi parempi keino
itsensä toteuttamiselle
kuin toimia yhdistyksessä
ja auttaa siten itseään ja läheisiään.”
Vesa Isoviita
MAHDOLLISIA RAHOITTAMISkohteita voisivat olla esimerkiksi
yhdistysten uudenlaiset luontoon
pohjautuvat Green Care -hyvinvointipalvelut ja -tuotteet. Luontohoiva-asiantuntija Tarja Takala-Hotin

Green care -toiminta ei saa Takala-Hotin mukaan olla puuhastelua,
vaan sitä toteutetaan eettisesti, vastuullisesti ja ammattimaisesti.
– Yhdistyksille toiminnassa olisi
valtavasti mahdollisuuksia, Taka-

Luonto antaa voimaa
Saimi Hoyer kannustaa yhdistyksiä
ennakkoluulottomaan yhteistyöhön
JÄRJESTÖTREFFEILLÄ RUKALLA
mukana ollut Saimi Hoyer ihastui
koillismaalaiseen järjestökenttään.
Palvelutarjotinta yhdessä yhdistysten edustajien kanssa koonnut
hyvinvointikouluttaja, kirjailija ja
julkisuuden moniottelija sanoi, että
harva paikkakunta voi ylpeillä samanlaisella osaamisella.
– Täällä kolmas sektori tekee
tavattoman arvokasta työtä myös
sellaisilla aloilla, jotka olivat minulle entuudestaan vieraita. Voi kunpa
meillä Savonlinnan seudulla olisi samanlaista toimintaa.
Saimi Hoyerin mukaan yhdistystoiminnassa kannattaa kuitenkin
yhdistää voimia. Haastatellessaan
yhdistysten edustajia hän löysi monta tarttumapintaa, jotka auttaisivat
paitsi yksittäisiä yhdistyksiä, myös
koko kolmatta sektoria entistä vaikuttavampaan työhön.
– Yhdistäkää voimianne ja etsikää
ennakkoluulottomasti uudenlaisia
tapoja toimia yhdessä. Tutustukaa
toisiinne. Teissä on voimaa ja jokainen teistä tekee tahollaan tärkeää
työtä. Yhdessä tekemällä voisitte olla

vielä paljon enemmän, hän kannusti.
SAIMI HOYER, JOS KUKA, tietää
mikä voima yhteistyössä on. Kymmenen vuotta mallina maailmalla
kiertänyt punkaharjulainen sanoo,
että ei olisi selvinnyt elämästään yksin.
Vakavan sairauden voittanut
kahden pojan äiti kertoo saaneensa voimaa paitsi läheisiltään, myös
maisemasta. Sairastaessaan elämänsä kovimman paikan edessä ollut
Hoyer kertoi tarinaansa avoimesti
Rukalla.
– En olisi selvinnyt ilman minulle
rakasta metsää ja luontoa. Sairastumisen jälkeen minut nostivat takaisin elämään metsän tuoksut ja maut,
sateen tuntu iholla. Kun pääsin vuoden kierteen jälkeen pois sairaalasta, istuin kannonnokassa ja tunsin
voimaantuvani. Nyt tiedän, että
tälle kokemukselle on nimi, green
care, jossa myös Koillismaalle olisi
iso mahdollisuus. Pelkästään nämä
Rukan maisemat ovat mykistäneet
minut syvyydellään.

la-Hotti kannusti.
PÄIVÄN PÄÄTTEEKSI kultiin vielä
Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan terveiset. Neuvottelukunnan sihteerinä toimiva Ilpo
Tapaninen kertoi toiminnan tavoitteena olevan maakunnallisen painoarvon tuominen järjestöjen laajalle ja
monipuoliselle toiminnalle.
– Tehtävämme on tiedottaa järjestötoiminnan vaikuttavuudesta,
edistää yhteistyötä ja verkostoitumista, kouluttaa ja valmentaa toimijoita
sekä kehittää toiminnan käytäntöjä ja
osallistumisen tapoja.
Neuvottelukunnan kautta maakunnan kaikki järjestöt voivat viedä
yhdessä yhdistysten asioita eteenpäin, vaikuttaa yhteisesti kuntiin ja
maakunnalliseen päätöksentekoon
sekä edistää kansalaisnäkökulman
kuulumista yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Järjestöneuvottelukunta on Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen
nimeämä ja ylläpitämä maakunnallinen yhteistyörakenne ja yhteinen
toimintaelin. Maakuntahallitus nimeää neuvottelukunnan kunnallisvaalikaudeksi.
Kuluvalla kaudella Koillismaata
neuvottelukunnassa edustajaa Koillismaan Leader ry:n toiminnanjohtaja Pirjo Jaakkonen.
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Lapsiperheet etsivät
mummoja ja vaareja
MANNERHEIMIN Lastensuojeluliiton missio on yksinkertainen: myös
Kuusamossa halutaan edistää kansalaisjärjestötyöllä lapsen oikeutta
hyvään ja onnelliseen elämään.
Kuusamon paikallisyhdistyksen
puheenjohtaja Jenny Halvarin sylissä on muutaman viikon ikäinen
Ahti-vauva ja kädessä 2-vuotiaan
Raita-tytön poimima pieni risu.
– Lapsen löytämä aarre, joka on
oikeasti risu, kuvaa tosi hyvin toimintaamme, Halvari sanoo.
Kuusamossa Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminta on muun
muassa viikoittaisia perhekahviloita,
erityislasten vertaistukiryhmiä, kirppiksiä, retkiä ja erilaisia tapahtumia
lapsille ja lapsiperheille.

Juuri nyt toimintaan kaivataan mukaan kylämummoja ja -vaareja.
– Kun muut etsivät nuoria toimijoita, me kaipaamme joukkoomme aktiivisia
seniori-ikäisiä kuusamolaisia. Kutsumme heitä perhekahvilaamme hyssyttelemään, ottamaan syliin,
juttelemaan, kuuntelemaan,
laulamaan ja leikkimään
pienten lasten kanssa.
Perhekahvilaan kokoonnutaan nuorisotalo Winssille keskiviikkoisin klo 9.30–
11.30.

Mannerheimin
Lastensuojeluliiton
Kuusamon
paikallisyhdistys
Yhteyshenkilö
Jenny Halvari,
puh. 040 575 3773.
sähköpostiosoite
mll.kuusamo@gmail.com
Nettiosoitteesta
www.mll.fi. hakusanalla
”Kuusamo” löytyy
yhdistyskortti, jossa a
jankohtaista tietoa tapahtumista ja toiminnasta.
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Taimi tarhassa kasvaa
KUUSAMOSSA vajaan vuoden toiminut Kansallisen Lastenliiton paikallisyhdistyksen toiminta pohjautuu erilaisuuden hyväksymiseen, vastuuntuntoisuuteen ja omanelämän hallintaan.
Yhdistyksen puuhanainen Milja Hokkanen valitsi toiminnan symboliksi koivuntaimen, sillä hänen mielestään se kertoo parhaiten yhdistyksen
alkuvaiheesta. – Taimi tarhassa kasvaa, Hokkanen sanoo.
Kansallisen Lastenliiton toiminta Kuusamossa on tällä hetkellä erilaisia
kerhoja. – Meillä on kolme teemakerhoa: liikuntakerho liikuntakeskuksessa
sekä kokkikerho ja monitoimikerho Vanhassa Pappilassa 7-12-vuotiaille
tytöille ja pojille.
Tapahtumia on myös kesäisin. Viime kesänä kokoonnuttiin koko perheen piknik-konserttiin, tehtiin luontoretkiä ja matkustettiin Ouluun.
– Olemme mukana myös messuilla ja muissa tapahtumissa kuten Kuusamon Karhujuoksussa ja Karhujuhlissa. Lisäksi Lastenliiton Kuusamon
paikallisyhdistys järjestää Lastenkirjatorin, kirppiksen ja joululahjakeräyksen vähävaraisten perheiden
lapsille, kertoo Hokkanen nuoren
yhdistyksen toiminnasta.
Toiveena on, että lähivuosina yhdistys saa ympärillään tilaa kasvaa ja
kehittyä monimuotoisia ja laadukkaita palveluja tuottavaksi yhdistykseksi.
Tällä hetkellä jäseniä on 32.
– Kumppaneiksi toivomme
sellaisia yhdistyksiä ja tai seuroja,
jotka ovat mukana nuorisotyössä ja
järjestävät tapahtumia ja toimintaa
lapsille ja nuorille sekä lapsiperheille.
Yhteistyötä tarvitaan esimerkiksi
Piknik-konsertin ja muiden tapahtumien järjestämisessä.

Kansallinen
Lastenliitto
Kuusamon
paikallisyhdistys
Yhteyshenkilö Milja Hokkanen, puh. 041 7003534.
milja.hokk@gmail.com
www.kansallinenlastenliitto.fi
facebook.com/Kansallinen Lastenliitto/
Kuusamon paikallisyhdistys ry

Retkiä kotiseudun kohteisiin
Suomen Mielenterveysseuran alainen paikallisyhdistys toimii vapaaehtoisvoimin ja lahjoitusten turvin matalan
kynnyksen kohtaamispaikalla Kuusamon keskustassa osoitteessa Kitkantie 25.

NoSe:n nuoret kaipaavat
kannustavia kumppaneita
Kuusamolaisen nuorten oma yhdistys
tekee ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä
MUSTIKANVARPU KUVAA hyvin
kohderyhmäämme eli meitä on paljon ja kaikki me olemme erilaisia ja
eri elämäntilanteissa, sanoo Kuusamoon vastikään perustetun Nuorten
oman mielenterveysseura NoSe:n
puheenjohtaja Hanna Haataja.
– Jokainen kypsyy eriaikaan: niin
mustikat kuin me ihmisetkin. Kun
olosuhteet ovat suotuisat, kasvamme
ja kypsymme hyvin, nuori nainen
tietää.
NoSe:n toiminnan kohderyhmänä ovat 15–29-vuotiaat nuoret,
joiden kanssa tehdään pääsääntöisesti ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä.

– Meillä on tuki- ja vertaistukihenkilö, ryhmänohjaaja sekä mielenterveydenensiapukoulutusta ja
toimintaa.
Suomen
Mielenterveysseuran
alainen paikallisyhdistys toimii
vapaaehtoisvoimin ja lahjoitusten
turvin matalan kynnyksen kohtaamispaikalla Kuusamon keskustassa
osoitteessa Kitkantie 25.
Viiden vuoden kuluttua NoSe
haluaa olla laaja ja toimintansa vakiinnuttanut yhdistys, jossa kaikilla
nuorilla on hyvä olla ja toimia.
– Yhteistyökumppaneiksi toivomme avoimia, suvaitsevaisia ja
kannustavia ihmisiä, jotka toimivat

ennakkoluulottomasti nuorten parissa, Henna Haataja sanoo.

Nuorten oma
mielenterveysseura NoSe ry
Puheenjohtaja
Henna Haataja
hennahaata@gmail.com.
Varapuheenjohtaja
Kira Karjalainen
kikatavu@hotmail.com.
Vapaaehtoiset/hallitus,
puh. 044235 4207.
Facebookissa nimellä NoSe

KOTISEUTURETKILLÄ Kuusamon
ja Posion kylien historia ja nykypäivä avautuvat uudella tavalla oppaan
kertomana, tietää Kuusamon
Matkailuoppaiden sihteeri Riitta
Virolainen.
– Kotiseuturetkiä ja kyläkierroksia suunnittelevat voivat ottaa meihin yhteyttä, kun tarvitsevat opasta
tai apua retken suunnittelussa.
Meillä on myös valmiita retkipaketteja, jotka löytyvät kotisivuiltamme.
Kuusamon Matkailuoppaat valitsivat toimintaansa kuvaamaan ruskavärien kirjoman pihlajan lehden. Erikokoiset pienet lehdet kuvaavat opastettavien ryhmien erilaista kokoa.
– Ruskavärit vivahteineen viestivät siitä, että ryhmiin mahtuu monenlaisia osallistujia niin tiedoiltaan kuin taidoiltaankin. Meidän oppaiden tulee
opastaessamme ottaa huomioon kaikki mukana olijat. Sitä tuo värien kirjo
kertokoon, Virolainen sanoo.
Suomen Opasliiton auktorisoimat matkailuoppaat tarjoavat opastuksia
retkille ja kiertoajeluille Kuusamon ja Posion luontokohteisiin sekä kävelykierroksia ja kohdeopastuksia matkailijoille ja paikallisille. Vuonna 1985
perustetussa yhdistyksessä toimii 11 opasta, joista kaksi Posiolla.

Kuusamon Matkailuoppaat
Sihteeri Riitta Virolainen, puh. 040 567 6308.
kuusamonmatkailuoppaat@gmail.com
www.kuusamonmatkailuoppaat.fi
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Posion nuorekas
4H-yhdistys toivoo
yhteistyötä myös
ikäihmisten kanssa
POSION 4H-YHDISTYKSEN TOIMINNANJOHTAJA Tuija Suonnansalon kädessä on tuttu, mutta harvemmin esiin nostettu kasvi.
– Tässä on useita haaroja, kuten on yhdistyksessämmekin monenmoista
toimintaa. Erikokoisia lehtiä on runsaasti, kuten meilläkin, pieniä ja isoja
jäseniä. Runko on kokoon nähden vahva (varpu) niin kuin on meidän
historiamme. Kasvi marjoo kerran vuodessa, ja marjat ovat meidän
nuorisotyömme hedelmiä. Tämä kasvi menestyy vaatimattomalla paikalla,
niin myös me yhdistyksessämme teemme hyvää ja arvokasta työtä erittäin
pienellä budjetilla.
Kasvi oli siis juolukka, jonka 53-vuotiaan ja 146-jäsenisen yhdistyksen
toiminnanjohtaja poimi kuvaamaan Posion 4H-toimintaa.
Posion 4H-yhdistys järjestää monipuolista kerho- ja ryhmätoimintaa,
leirejä, työpalvelukoulutuksia ja metsä- ja luontoretkiä nuorille.
– Työllistämme myös nuoria sekä opastamme ja kannustamme nuoria
yrittämiseen. Nuorisotilapalvelut tuotamme kunnalle ostopalveluna, Suonnansalo kertoo.
Aikuisväestölle yhdistys tarjoaa muun muassa työpalveluja piha-, puutarha- ja kotitöissä sekä lasten ja lemmikkien hoitoa.
– Meillä on palstamaa Kotitiellä ja lisäksi monenlaisia kädentaito ja muita
koulutuksia sekä tapahtumia kuntalaisille, Suonnansalo listaa.
Posiolla kuten muissakin Koillismaan kunnissa haasteena on väen
väheneminen. Siitä huolimatta 4H-yhdisys haluaa olla tulevinakin vuosina
virkeä ja toimiva yhdistys, jonka
talous olisi vakaalla pohjalla.
– Tarvitsemme yhteistyön muita
nuorisotoimijoita Posion alueelta.
Näin voisi löytyä aivan uusia mahdollisuuksia. Yhteistyö vanhusväestön
kanssa voisi olla perinteiden, tietojen
siirtämistä esimerkiksi kättentaitoihin,
metsään ja luontoon liittyen.

Posion 4H-yhdistys
Hallituksen puheenjohtaja Laura Suojärvi.
Toiminnanjohtaja Tuija Suonnansalo, puh. 045 634 5697.
tuija.suonnansalo@4h.fi
www.posio.4h.fi, www.facebook.com/Posion4H

Eteenpäin
työntävän
voiman turvin
toimiva
yhdistys
puuhaa
Kuusamoon
yhdistysten
Kumppanuustaloa

Ksakkilaiset hiovat
hiilestä timantteja
– HIILI ON ALKUAINE, josta on
moneksi. Muiden alkuaineiden
kanssa saadaan uusia yhdisteitä aikaiseksi. Hiili on hyvä polttoaine
muille, tehtävämme onkin toimia
eteenpäin toimivana voimana, perustelee Ksakki ry:n palvelupäällikkö Anne Multas yhdistyksen valitsemaa symbolia.
– Tuottamamme energia muutetaan ihmisten toiminnaksi. Hiilestä
muotoutuu ajan kanssa timantti,
tavoitteemme on jalostaa omaa toimintaamme ja vastata alueen palvelutarpeisiin.
Ksakki ry:n tehtävänä on tuottaa
ja kehittää sosiaalisen työllistämisen
palveluja. Yhdistyksen tarkoituksen
on aktivoida nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä ja muita epäedullisessa
asemassa olevia henkilöitä työtoimintaan. Yhdistys edistää myös osatyökykyisten henkilöiden kuntou-

tusta. – Toteutamme monenlaisia
valmennuksia ja ammatillisia kuntoutuspalveluita Koillismaan lisäksi
Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja
Kainuussa.
Yhteistyötä yhdistys tekee kaupunkien ja kuntien sosiaalitoimen,
TYP:ien kanssa sekä TE-toimistojen
kanssa. Yritysyhteistyö sekä kolmannen sektorin työnantajatuntemus on
vahva.
– Työelämälähtöinen työskentelytapa on vahvuutemme, sanoo Multas.
Yhdistyksen henkilökunta koostuu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja
koulutusalan osaajista ja se toimii
tiiviissä yhteistyössä Koillis-Suomen
Aikuiskoulutus Oy:n kanssa.
Tulevina vuosina Ksakki on Multaksen mukaan vakiinnuttanut toimintansa ja tietoisuus sen palveluista on lisääntynyt.

– Haluamme olla aktiivinen kehittäjä sosiaalisen työllistämisen
kentällä.
Myös yhteistyö muitten toimijoitten kanssa kiinnostaa. Ksakki ry on
hakenut Raha-automaattiyhdistykseltä rahoitusta Kuusamon kumppanuustalo-hanketta varten.
– Olemme hakeneet alustavasti
yhteistyökumppaneita monenlaisista yhdistyksistä ja toivomme kumppanuutta kaikkien halukkaiden
kanssa, jos pääsemme rakentamaan
Kumppanuustaloa yhdistyksien tarpeita varten.

Ksakki ry
Palvelupäällikkö Anne Multas,
puh. 0400 225 587.
anne.multas@ksak.fi
www.ksakki.fi

Iloa alakitkalaisten arkeen
– Olemme myös kunnostaneet
laavun yhteisiä tapahtumia varten.
Talvella pilkimme kilpaa, kesällä
kokoonnumme rantakalailtoihin.
Joskus lauletaan porukalla karaokea.
Myös erilaiset retket ja koulutussekä tiedotustilaisuudet ovat luonteva osa kyläyhdistyksen toimintaa.

Puhtaan veden äärellä Kitkalla
KYLÄSEURA REIMAN ELEMENTTI ON VESI. Se kuvaa hyvin Kitkan
rannoilla Pohjois-Kuusamossa toimivan yhdistyksen luonnetta ja tekemistä:
talvella pilkitään ja kesällä järjestetään rantakalatapahtumia.
– Olemme kohtuullisen pieni toimija, jolla ei ole palkallista toimintaa,
vaan toimimme vapaaehtoisuuden pohjalta. Pidämme huolta yhteisen
ympäristömme siisteydestä ja pyrimme järjestämään erilaisia tilaisuuksia
jäsenistömme sekä ympäristön ihmisten viihdyttämiseksi, kertovat Kaarina
Sarajärvi ja Raija Korva.
Vaikka toiminta on pienimuotoista, sitä tarvitaan. Jatkossa Kyläseura
Reima toivoo olevansa edelleen tärkeä tekijä kulmakunnalleen ja toiminnan
jatkuvan hyväksi havaitulla mallilla.
– Kumppaneiksemme haluaisimme samanhenkisiä yhdistyksiä, joiden
kanssa toimintamme saisi uusia ulottuvuuksia, kaksikko sanoo.

Kyläseura Reima ry
Yhteyshenkilöt:
Kaarina Sarajärvi, puh. 0400 282 040.
Raija Korva, puh. 040 775 5160.

RUKALTA POIMITTU KIVI symboloi hyvin Alakitkan kyläyhdistyksen toimintaa. Vierivä ja liikkuva
kivi ei sammaloidu ja samalla periaatteella toimelias kyläyhdistys liikuttaa Pohjois-Kuusamossa asuvia
ihmisiä.
– Haluamme tuoda vireyttä ja terveyttä ihmisten tavalliseen arkeen,
kiteyttää rahastonhoitaja Kaisa
Kurtti.
Kivi symboloi hyvin myös alueen
elinkeinorakennetta, sillä moni seudulla asuva saa toimeentulonsa Rukalta, tunturijärkäleen juurelta.
Kyläyhdistys toimii näkyvästi
Alakitkan ja Piiloperän alueella. Se
muun muassa huolehtii seudun latujen kunnosta omalla latuhöylällä
ja järjestää jumppaa kerran viikossa.

KAISA KURTIN MUKAAN alueen
asukkaat ovat pääosin ikääntyneitä
ja se näkyy myös yhdistyksen jäsenistössä.
– On hienoa, että kylällä asuvat
ikäihmiset pääsevät osallistumaan
erilaiseen virkistys- ja palvelutoimintaan kimppakyydeillä ja kaupungin avustuksen turvin, hän
sanoo. Myös seurakunta on diakoniatyön kautta tiiviissä yhteistyössä
kylän toimijoiden kanssa.
– Yhteistyö eri järjestöjen kanssa
on hyödyksi meille kaikille. Eri sairaudet ja harrastukset aktivoivat samanhenkisiä yhdessä toimimaan ja
toisiamme tukemaan.
Kurtin mukaan kyläyhdistys haluaa lietsoa toiminta-alueelleen
me-henkeä. Yhteenkuuluvuus vah-

vistuu, kun kaikki huolehtivat toisistaan.
– Alakitkan kyläyhdistys on vireä
toimija viiden vuoden kuluttuakin.
Puheenjohtaja ja sihteeri ovat nuoria. Toiminta vireytyy kesäasukkaiden ja kylään muuttavien asukkaiden myötä.
Ruka on kohtuullisen lähellä, ja
sen antaa edelleen nuorille työskentelymahdollisuuksia. Täällä ihmisen
on hyvä olla ja elää, tietävät alakitkalaiset.

Alakitkan
kyläyhdistys ry.
Puheenjohtaja Jari Hannula,
puh. 040 828 5306.
jari.hannula@tee.jii.fi
Sihteeri Taija Hannula,
puh. 0400 381 358.
Rahastonhoitaja Kaisa Kurtti,
puh. 0440 438 502.
kaisakur@gmail.com
ala-kitka@luukku.com ja
Facebook-ryhmä.
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Yhteistyöstä uutta
voimaa omaishoitajille
JÄRJESTÖTREFFEILLÄ RUKALLA
Koillismaan Omaishoitajien ja Läheisten toiminnan kuvaajaksi valikoitui mustikanvarpu.
– Mustikanvarpu haarautuu kolmeen osaan eli toimimme Posiolla, Taivalkoskella ja Kuusamossa.
Yksittäinen mustikka kuvastaa
omaishoitajaa ja hänen perhettään,
joka vuoksi olemme olemassa. Muut
haarat kuvastavat meidän yhteistyökumppaneitamme, joita ovat
Posion, Taivalkosken ja Kuusamon
kunnat, seurakunnat, eri järjestöt,
Raha-automaattiyhdistys,
säätiöt
ja eri oppilaitokset. Varsi on vankka, koska se kuvastaa yhdistyksessä
toimivia vapaaehtoisia, jotka luovat
tuen yhdistyksen toimintaan, sekä
aiemmat projektit, joita meillä on
ollut. Syysväri kertoo elämän väreistä, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja
Saila Käsmä-Karjalainen.
KOILLISMAAN Omaishoitajat ja
Läheiset ry on perustettu toimimaan
omaishoitajien sekä heidän hoidettaviensa elämänlaadun parantamiseksi ja tukemiseksi.
– Tavoitteenamme on kehittää
omaishoitajien ja heidän hoidettavien palveluja ja tukitoimia yhteistyössä muitten toimijoitten kanssa.
Palveluita Käsmä-Karjalaisen mukaan ovat esimerkiksi Taivalkosken
ja Posion liikuntaryhmät sekä Kuusamossa toimivat vertaistukiryhmät
nais- ja mieshoitajille.
– Pyrimme olemaan omaishoitajien äänenä kentällä ja toimimaan edunvalvojana yhteistyössä
Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n
kanssa, kertoo puheenjohtaja.

Omaishoitajat katsovat tiukasti
tulevaan, sillä kotona hoidettavien
määrä ei varmasti vähene.
– Mukaan on tullut uusia toimijoita, jotka haluavat kehittää
omaishoitoperheiden
tukemista.
Iloitsemme myös siitä, että yhdistystoiminta nähdään mielekkäänä harrastuksena ja näin myös me saamme
mukaan uusia vapaaehtoisia.
Haaveissa on myös palkattu henkilö, joka tehostaisi toimintaa, yhteydenpitoa ja näkyvyyttä yhteistyössä
jäsenistön, omaishoitajien ja muitten
toimijoitten kanssa.
OMAISHOITAJIEN VERKOSTO
on jo nyt tiivis, mutta lisää yhteistyökumppaneita etsitään koko ajan. Järjestöyhteistyö kaikissa toimialueen
kunnissa kiinnostaa.
– Yhdistämällä voimavaroja voisimme järjestää nykyistä enemmän
retkiä ja erilaisia koulutuksia. Yh-

teistyötä kaivataan myös hankehakemusten tekemiseen Raha-automaattiyhdistykselle. Vapaaehtoisia,
aktiivisia toimijoita ei heitäkään ole
koskaan liikaa, Käsmä-Karjalainen
sanoo.

vuoden kuluttua mahdollisimman
moni koillismaalainen yhdistys ja
yritys on yhteistyökumppanimme ja
yhdessä olemme toteuttaneet erilaisia maaseudun elinvoimaisuutta parantavia hankkeita. Yhdessä suunnittelemme myös tulevaisuuden
kehittämistoimia.
Jotta tavoite toteutuu, tarvitaan

Isänmaan ja
veteraanien asialla
OKSA KERTOO ISÄNMAASTAMME, jota
sotiemme veteraanit menestyksekkäästi puolustivat ja kivi puolestaan vanhenevista veteraaneistamme, jotka ovat erityinen kohderyhmämme, sanoo Kuusamon
Reserviläisten puheenjohtaja Jarmo Käkelä.
Oksan ja kiven lisäksi yhdistyksen toimintaa kuvaavat käpy ja sammal.
– Käpy symboloi verkostoitumista ja yhteistyöhalukkuuttamme. Sammal
kuvaa tekeviä käsiä ja yhteistyötaitoja.
Kuusamon Reserviläiset ry ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisinä sekä tiedottaa mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi.
– Järjestämme kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluammuntaa, erilaista kuntoilu-, kilpailu- ja retkeilytoimintaa sekä maanpuolustuskoulutusta ja muuta maanpuolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa, kertoo puheenjohtaja.
Yhdistyksen 84 jäsentä saavat myös mahdollisuuden ammuntaan, kuntoiluun, retkeilyyn sekä monipuoliseen koulutus- ja kilpailutoimintaan.
– Erityisenä avustamisen kohteenamme ovat vielä joukossamme elävät
sotiemme veteraanit.
RESERVILÄISET TOIVOVAT rinnalleen ja yhteistyökumppaneikseen yhdistyksiä elämän kaikilta osa-alueilta.
– Yhteistyötä tarvitaan, jotta olisi riittävästi tekeviä käsiä ja jotta jokaisessa
yhdistyksessä olevaa omaa erikoisosaamista saadaan jaettua mahdollisimman laajalti, Käkelä sanoo. Viiden vuoden kuluttua Kuusamon Reserviläiset
haluavat olla edelleen aktiivinen, tunnettu, tarpeellinen, verkostoitunut ja yhteisölleen hyödyllinen yhdistys.

Kuusamon Reserviläiset ry
Koillismaan
Omaishoitajat ja
Läheiset ry
Puheenjohtaja
Saila Käsmä-Karjalainen,
puh. 0400 654 227.
santtu.sisko@gmail.com
Sihteeri Mia Marsch,
puh. 040 413 3670,
mia.marsch@khh.fi
Jäke-projekti: Mairit Toppi,
puh. 040 653 8008.
mm.toppi@gmail.com
koillismaanomaishoitajat.com

Puheenjohtaja Jarmo Käkelä, puh. 040 518 2436.
jarmo.kakela@netti.fi
Sihteeri Janne Korva, puh. 040 578 4443, janne.korva60@gmail.com
www.kuusamon resevilaiset.fi

Allergia- ja astmayhdistys
haluaa sammaleen kukoistamaan

KOILLISMAAN ALLERGIA- JA ASTMAYHDISTYKSELLÄ on yksi toive
tuleville vuosille. – Haluaisimme saada sammalen kukoistamaan ja koivun
jättämään rauhaan allergiasta kärsivät jäsenet, kiteyttää yhdistyksen puheenjohtaja Tuula Nevala.
Yhdistys valitsi Rukan järjestötreffeillä symboleikseen sammaleen ja
koivunoksan.
– Sammal kuvaa vähän vaatimatonta, näkymätöntä toimintaamme.
Tarkoituksemme onkin saada sammal kukoistamaan. Koivunoksa taas
kuvaa neljää vuodenaikaa. Kevät saa koivun puhkeamaan kukkaan, joka
saa allergisille aikaan erilaisia, eriasteisia ongelmia. Kesällä koivu kukoistaa
ja syksyllä kylpee erivärisessä loistossaan. Koivu saa talven lumen myötä
lumipeitteen oksien päälle. Oksat taipuvat lumen painosta, eivät kuitenkaan
katkea, kuten allergiatkaan eivät häviä talven myötä, Nevala kuvailee.
Yhdistyksen yksinkertaisena tavoitteena on kaksinkertaistaa jäsenmääränsä. Myös vertaistukiryhmän toiminta halutaan käyntiin.
rinnalle entistä monipuolisemmin
– Paikkakunnalta pyrimme etsimään yhdistykseemme asiantuntijan,
eri toimijatahoja edustavia, uusia
joka olisi helposti tavoitettavissa, antamassa tietoa ja ohjausta allergia- ja
ratkaisuja ja yhteistyömuotoja etsiastmasairauksiin liittyvissä kysymyksissä. Tällä hetkellä asiantuntijat ovat
viä, aktiivisia ja innostavia kumppavielä Helsingissä Allergiatalossa, josta he kyllä mielellään vastaavat saineita. – Tässä työssä tarvitaan meitä
rauksia koskeviin kysymyksiin.
kaikkia, Tuomivaara kannustaa.
Tällä hetkellä yhdistyksen jäsenmäärä on 60. Kuusamon lisäksi toimintaa
Tällä hetkellä jäseniä on 145.
on Taivalkoskella, Pudasjärvellä, Posiolla ja Ala-Sallassa.
Yhteistyö toisten järjestöjen kanssa on tärkeää, sanoo puheenjohtaja.
– Toivomme, että saamme yhdistyksemme yhteistyöhön eri järjestöjen
kanssa, ennen kaikkea Hengitysyhdistyksen kanssa olisi tärkeää päästä
Koillismaan
saumattomaan yhteistoimintaan. Poissuljettuja eivät ole mitkään yhdistykLeader ry 		 set, kunhan yhdessä toimimalla saamme hyvää aikaan. Erilaiset kerhot ja
hyvinvointiluennot on helpompi järjestää, kun kuluja voidaan jakaa.
Toiminnanjohtaja
Koillismaan Allergia- ja Astmayhdistys ry parantaa allergiaa ja astmaa
Pirjo Jaakkonen,
sairastavien sekä heidän läheistensä elämänlaatua tarjoamalla jäsenille verpuh. 0400 126 778.
taistukea, kokemusasiantuntijuutta ja tietoa allergiaan ja astmaan liittyvissä
pirjo.jaakkonen@koillismaanasioissa.
leader.fi
Hankevastaava
Marja Tuomivaara,
Koillismaan Allergia- ja Astmayhdistys ry
puh. 0400 126 779, marja.tuomivaara@koillismaanleader.fi
Puheenjohtaja Tuula Nevala,
www.koillismaanleader.fi
puh. 040 567 0929, tnevala@gmail.com .

Samasta puusta kasvavat
isot ja pienetkin hankkeet
KOILLISMAAN LEADERIN toimintaa kuvaavat eriväriset ja kokoiset
pihlajanlehdet. Ne kertovat alueellisen yhdistyksen toiminnan monimuotoisuudesta.
– Samasta puusta saavat alkunsa
niin isot kuin pienetkin hankkeet.
Toiset tähtäävät korkeammalle ja
pidemmälle, toisille riittää pienempi koko ja vaikuttavuus lähialueella.
Kaikki ovat kuitenkin yhtä tärkeitä kokonaisuuden kannalta, sanoo
hankevastaava Marja Tuomivaara.
Koillismaan Leader ry on Taivalkosken, Kuusamon ja Posion kuntien alueella toimiva Leader- ryhmä,
joka rahoittaa, neuvoo ja kehittää
maaseutua yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Yhdistys myöntää rahoitusta yritysten ja yleishyödyllisten
yhteisöjen investointi- ja kehittämishankkeisiin.
– Tavoitteenamme on, että viiden
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Hengitysyhdistys
toivoo terveyttä
METSÄ ON MAAPALLON keuhkot
ja siksi naavainen kuusenoksa kuvaa
hyvin Kuusamon Hengitysyhdistyksen
toimintaa.
– Naava puussa kertoo siitä, että
ilma on puhdasta. Hengityssairaille puhdas ilma ulkona ja sisällä on
elintärkeää, sanoo puheenjohtaja Irene
Suoraniemi.
Metsä on tärkeä paikka hengityssairaille myös siksi, että liikkuminen
vahvistaa keuhkoja ja metsästä saa myös henkistä voimaa.
– Vertaistukea saa ihan huomaamatta yhdessä liikkumalla.
Yhdessä tekemistä yhdistys toivoo myös muita terveysalan järjestöiltä.
– Yhteistyössä toisten aktiivisten yhteisöjen kanssa saamme aikaan enemmän ja näkyvämpää. Myös esimerkiksi yhteiset liikuntavuorot ja tapahtumat olisivat meille mieleisiä. Jaetut kustannukset olisivat iso asia monelle
pienelle toimijalle. Tulevilta vuosilta yhdistys toivoo terveyttä sekä uusia,
nuoria ja aktiivisia jäseniä.
Hengitysliitto edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää.
Näitä hengityssairauksia ovat esimeriksi uniapnea, astma, allerginen nuha,
homeesta ja sisäilmasta johtuvat sairaudet, keuhkoahtaumatauti asbestisairaudet, tuberkuloosi ja harvinaiset hengityssairaudet.
Kuusamon yhdistys tarjoaa vertaistukea ja neuvontaa teemapäivien ja
maksuttomien liikuntavuorojen (kuntosali, hengitysjooga ja lasten uimakoulu) muodossa jäsenille. – Käymme kesällä teatteriretkellä ja järjestämme pilkkikilpailut keväisin. Tieto tuo hyvinvointia ja voi ennalta ehkäistä
hengityssairauksia, sanoo 310-jäsenistä yhdistystä luotsaava puheenjohtaja.

Kuusamon hengitysyhdistys
Puheenjohtaja Irene Suoraniemi, puh. 0400 213 824.
irene.suoraniemi@gmail.com
Jäsenasiat Sisko Niskala, puh. 050 400 8141.
www.hengitysyhdistys.fi/kuusamo

Puhdas poropallerojäkälä
kuvaa keliaakikoiden työtä
POROPALLEROJÄKÄLÄ KUVAA
hyvin Oulun seudun keliakiayhdistyksen toimintaa, sillä se on puhdas ja
puhdistaa sekä ilmaa että vettä.
Yhdistyksen tehtävänä on gluteenittomasta terveydestä asiantuntijoiden
toimesta sekä omissa talouksissaan
että gluteenittomien tuotteiden osalta.
Oulun seudun keliakiayhdistys ry on Keliakialiitto ry:n jäsenyhdistys,
joka on avoin kaikille eri keliakiasairauksia (ihokeliakia) sairastaville yli
18-vuotiaille keliaakikoille, heidän perheenjäsenilleen ja gluteenitonta
ruokavaliota noudattaville. Tällä hetkellä jäseniä on 1.100. Tulevien vuosien yhdeksi tavoitteeksi yhdistys nimeää jäsenmäärän kasvattamisen yli
2.000:een.
Toivomme, että yhdistyksen tarkoituksena on edelleen järjestää keliaakikoille vertaistukitoimintaa, ensitietopäiviä ja tiedotusta jäsenille sekä edistää
keliakianuorten fyysisistä, sosiaalista että psykofyysistä terveyttä kokonaisuutena. Yhdistyksessä on jäseniä, jotka sairastavat muitakin sairauksia,
esimerkiksi nivelreumaa, diabetesta ja sydän- ja verisuonitauteja. Yhdistys
voisi suunnata keliakian hyvään ja huolelliseen hoitoon ja sen tärkeyden
ymmärtämiseen. Yhdistystoiminnan runsas päällekkäisyys voisi olla motiivina siihen, että paikallinen Keliakiayhdistys olisi tarkoituksenmukaisessa
yhteistyössä muitten kansaterveysjärjestöjen kanssa.
Keliakia on autoimmuunisairaus, jonka mahdollisesti laukaisee gluteeniproteiini. Gluteenia on vehnässä, ohrassa ja rukiissa. Kun keliaakikko syö
gluteenia, niin ohutsuolen seinämässä oleva mikrovillus eli ohuet sormimaiset rakenteet tulehtuvat. Vaurioituneet mikrovillukset eivät voi enää
toimia normaalisti, vaan se johtaa aliravitsemukseen ja moniin ongelmiin,
kuten syöpiin, kilpirauhassairauteen, osteoporoosiin, hedelmättömyyteen ja
autoimmuunisairauksien puhkeamiseen.

Oulun seudun keliakiayhdistys ry
Yhdistyksen puhelinnumero 040 701 2501.
Yhdistyksen nettiosoite: oulu.keliakiayhdistys.fi

Iloa uusista toimitiloista
MIELEKÄSTÄ MIELENTERVEYStyötä Kuusamossa tekevän Kuusamon Mielenterveyden Tuki ry:n
jäsenistöllä on aihetta iloon: pitkään
jatkunut sopivien toimitilojen etsiminen on ohi ja Hyvän mielen palveluaseman toiminta jatkuu vastedes
Kitkantiellä nuorisotaloa vastapäätä.
– Ehkä tämä risu kuvaa parhaiten meitä ja meidän toimintaamme.
Yksi oksa on katkennut ja muutama
kiinni tukevasti rungossa. Samasta
varresta ne kaikki kuitenkin ovat
kasvaneet, ihan kuten me ihmisetkin, kuvaa yhdistyksen varapuheenjohtaja Ilkka Malinen löytämäänsä
luonnonsymbolia.
Risu käy myös mielenterveyden
vertauskuvaksi. Joillakin se on parempi, ja joillakin huonompi. Mielenterveyden Tuki ry tekee töitä
kaikkien kanssa.
MUKANA TOIMINNASSA on niin
mielenterveyskuntoutujia ja heidän
omaisiaan kuin mielenterveys- ja
vapaaehtoistyöstä muuten kiinnostuneita kuusamolaisia.
– Meidän toiminnassamme, jos
jossakin, korostuu yhdessä tekemisen periaate. Yhdessä olemme aina
enemmän, Malinen sanoo.
Yksi kärki yhdistyksen työssä on
asenteiden muuttaminen. Malisen
mukaan yhteydenottamisen ja mukaan tulemisen kynnys on vielä liian
korkea.
– Leimautumisen pelko pitää pois
sieltä, mistä löytyisi vertaistukea ja
mielekästä tekemistä. Turhan usein
vierastamme sitä, mitä emme tunne.
Me haluamme edistää kuusamolaisten mielenterveyttä.
KUUSAMON
Mielenterveyden
Tuki Ry on vapaaehtoista mielenterveystyötä tekevä, mielenterveyden

palveluja käyttävien edunvalvontayhdistys, joka tarjoaa mahdollisuuden omaehtoiseen kansalaistoimintaan.
Yhdistyksen kumppaneita ovat
kaikki paikkakunnan toimijat. Tärkeimmiksi kumppaneiksi Malinen
nostaa kaupungin ja seurakunnan
sekä Kuusamoon vastikään perustetun Nuorten oman mielenterveysseura NoSe:n.
VAPAAEHTOISTA mielenterveystyötä on tehty Kuusamossa jo puolenvuosisadan ajan. Tekeminen ei
tuleviin vuosiin lopu, vaan jatkuu
entistä pontevampana.
– Toivon, että olemme viiden
vuoden kuluttua ihan kirjaimellisesti matalan kynnyksen talo, jossa käy
paljon toimijoita, niin kuntoutujia,
heidän omaisiaan kuin vapaaehtoisiakin. Yhdistyksen järjestämä toiminta puhuttelee jäsenistöä ja koko
yhteisöä, Malinen sanoo.

Kuusamon
Mielenterveyden
Tuki ry
Puheenjohtaja
Tarmo Raatikainen,
varapuheenjohtaja
Ilkka Malinen,
puh. 044 010 1220,
toiminnanjohtaja Kaija Polo,
puh. 040 7220 363, kaija.polo@
hyvanmielentukea.fi
Kuusamon Mielenterveyden
Tuki Ry:n ylläpitämä Hyvän Mielen Palveluasema toimii vapaaehtoisen mielenterveystyön
keskuksena: toimisto-, ryhmä-,
kokous-, vapaa-ajanvietto-,

harrastus-, ruokailu-, kahvila-,
alihankinta- ja työtoimintatilana
sekä Koillismaan alueen vapaaehtoisen mielenterveysjärjestötoiminnan tukipisteenä.
Kierrätysmyymälä Löytölä on
myös näkyvä osa yhdistyksen toimintaa. Löytölä ottaa
lahjoituksina vastaan puhtaita
ja ehjiä vaatteita, astioita,
huonekaluja yms. tavaroita.
Lahjoittamalla Löytölään
käyttökelpoisia ja vanhoja
tavaroita, jokainen voi samalla
tukea vapaaehtoista mielenterveystyötä.
www.hyvanmielentukea.fi

Musiikki saa liikkeelle
myös mielihyvähormonit
MUSIIKISTA ON MONEKSI, tietää Suomen Rytmimusiikin Ystävät
ry:n toiminnanjohtaja Risto Laitinen.
– Elintoimintojamme säätelevät
hormonit. Yleensä mielihyvähormonit olla jöllöttävät yläpäässä,
mutta annahan olla, kun alkaa kuulua mielimusiikkia, niin jo hormonit
lähtevät liikkeelle. Ne sinkoilevat
ympäri kehoa ja saavat aikaan paitsi
mielihyvää, myös paljon muuta, Laitinen kuvailee.
Rytmimusiikin Ystävät ry toimii
Oulusta käsin elävän rytmimusiikin
edistäjänä ja puolestapuhujana. Keskeisenä tavoitteena on tarjota kaiken
ikäisille musiikinharrastajille tukea
ja mahdollisuuksia erilaisen rytmimusiikin harrastamiseen ja esittämiseen.
– Järjestämme alan koulutusta ja
rytmimusiikkitapahtumia. Tuemme

monipuolisesti rytmimusiikin harrastusmahdollisuuksia ja teemme
matkoja erilaisiin rytmimusiikkitapahtumiin.
KUUSAMOSSA YHDISTYKSEN
Rytmiä elämään -teemaviikonloppuja on vietetty Rukalla ja Ravintola
Hotkussa. Vastaanotto on ollut erinomainen, toiminnanjohtaja iloitsee.
– Tuomme arkeen hyvää oloa
musiikin avulla. Se voi olla joko
kuuntelemista tai itse soittamista,
mausteena on aina hersyvä huumori
sekä asiapitoista ohjelmaa ihmisen
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.
Eri puolilla Suomea vietettävien
viikonloppujen rinnalla keskeistä
toimintaa ovat kesäiset musiikkileirit. Ensi kesänä kokoonnutaan
Ouluun soittamaan, laulamaan ja
oppimaan uutta. Leiriläiset ovat
pääasiassa peruskouluikäisiä lapsia

ja nuoria. Aiempaa soittotaitoa ei
tarvita.
Laitisen ehdotuksena Rukalle kokoontuneelle järjestöväelle oli yhteisen juhlatapahtuman järjestäminen
Kuusamossa vuonna 2017, kun Suomi täyttää sata vuotta.
– Alueellinen juhlatapahtuma,
jonka järjestämisessä olisimme mukana me kaikki ja jossa vieraat näkisivät mitä kaikkea täällä tehdään.
Kokeillaan ja lähdetään tekemään
maaleja, syöttelijöitä tässä maassa
on riittävästi.

Suomen
Rytmimusiikin
Ystävät Ry
Toiminnanjohtaja Risto
Laitinen, puh. 040 822 5286.
rislaitinen@gmail.com
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Syöpädiagnoosi on aina kova isku

Taide kuuluu kaikille
TAIDE KUULUU KAIKILLE, sanovat
Taiteilijaseura Koillisen jäsenet.
Rukalla taiteilijat etsivät maastosta
lumen alla nukkuneen kiven. Se kuvaa
seuran työtä ja taiteilijoita; kivessä yhdistyvät kaikki taiteilijan sielunmaiseman ainekset.
– Me olemme tällaisia kummallisia
kulkijoita. Haluamme tehdä taidetta ja
tuoda sitä esille siten, että se on kaikkien nähtävillä, sanoo puheenjohtaja
Lea Iso-Möttönen.
Taiteilijaseura Koillisen tarkoituksena on edistää suomalaista kuvataidetta
ja taiteen harrastusta ja siten tukea ja
helpottaa Koillismaan kuvataidetekijöiden työtä Kuusamon, Taivalkosken,
Posion ja Pudasjärven sekä Sallan
alueella. Mukana on reilut 30 taiteen
tekijää.
Yhdistys järjestää vuosittain näyttelyitä ja muuta taidetoimintaa pääasiassa Koillismaalla. Vuosinäyttely
järjestetään Kuusamotalon Kaamosgalleriassa. Ensi kesänä lähdetään jou-

kolla Ylivieskaan.
–Tänä vuonna olemme aloittaneet
yhteistyön Kuusamon kaupungin
vanhusyksiköiden kanssa. Sattumalta
käyntiin lähtenyt yhteistyö on saanut aikaan useita taidenäyttelyitä niin
Porkkapirillä kuin asumisyksiköissäkin. Taiteilijalle näyttely on aina merkittävä asia ja toivomme, että nämä
näyttelyt ilahduttavat myös kuusamolaisia ikäihmisiä, kertoo Iso-Möttönen.
Koillisen taiteilijoilla on kokemusta
myös kansainvälisestä yhteistyöstä.
Vuonna 2012 yhdistyksen toiminta
laajeni kansainväliseksi hankkeeksi
Saksan Bad Kissingeniin. Saksalaisten
vaihtonäyttely toteutui Kuusamotalossa vuotta myöhemmin. Jatkotavoitteena kansainvälistymiseksi on saada
Taiteilijaseuralle nettisivut myös englanniksi. Taiteilijat, jotka haluavat kansainvälistyä, laativat omat sivut myös
englannin kielellä.
Myös uusi hanke on vireillä: taiteilijaseuran edustajat ovat olleet mukana

Paikallisuus vahvuudeksi -yhteisö- ja
ympäristötaidehankkeen esiselvitysvaiheessa.
Yhteistyöllä halutaan luoda virtauksia alueellisten kulttuuri- ja taideperinteiden arkeen. – On paljon mahdollisuuksia, kun vain näkee rutiinien yli.
Haluamme olla mukana tukemassa
toinen toisiamme taiteilijoina ja toisaalta rakentamassa Kuusamoon uudenlaista yhdessä tekemistä. Taiteen
kieli on universaali ja siksi niin kiehtova. Se ei katoa koskaan, Iso-Möttönen
sanoo.
Toimintansa tukemiseksi Taiteilijaseura ja taiteilijat tarvitsevat mesenaatteja ja kummeja.

Muistiperheille toimintaa,
yhdistyksemme tarjoaa.
Vaikutamme, välitämme,
aivoterveyttä edistämme.
Muistisairaus koskettaa
Koillismaalla asuvaa,
yhä useampaa ihmistä
sekä hänen perhettä.

Puheenjohtaja
Lea Iso-Möttönen,
puh. 040 736 0785.
lea.isomottonen@gmail.com
www.taitelijaseurakoillinen.fi

Oikeus hyvään elämään
on Muistiliiton Teema.
Laitamme hakemuksen vetämään,
RAHIKSELLE, sen teemme!
Muistiliitto Muistiluotseineen
meitä auttaa edelleen.
Pian viisi vuotta täytämme,
lapsuusvuosia vietämme.
Yhteistyölle haluamme

avata ovia uusia,
että tuloksia saamme
luotua suuria.
Haaveemme on suuri,
luoda muistiperheille
vahva turvamuuri.
Kaltio, M., Kinnunen, L. ja Lohilahti, K.

Koillismaan
seudun Muisti ry
Toimii Kuusamon, Posion ja
Taivalkosken alueella.
Perustettu muistisairautta sairastavien ja omaisten tueksi.
Järjestää muun muassa
vertaistukitoimintaa, retkiä,
juhlia, yleisöluentoja ja eri tapahtumia. Tekee vaikuttamistyötä, tiedottaa muistiasioista
sekä toimii yhteistyössä eri
tahojen kanssa. Perustettu
kesäkuussa 2011.

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys
Kuusamon kerho
Yhteystiedot:
Esko Törmänen, puh. 0500 294 174, ektormanen@gmail.com.
Liisa Kela, liisa.kela@pp1.inet.fi.

Taiteilijaseura Koillinen

Oi, muistatko puolukan?
Punainen kuin puolukka,
on osa luonnon kauneutta.
Väri on yhdistyksen,
muistat varmaan sen.

ESKO TÖRMÄSEN KÄDESSÄ on pyöreä kivi. Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen Kuusamon kerhon puuhamies sanoo,
että kivi kuvaa hyvin sitä törmäystä ja kovaa iskua, kun syöpädiagnoosi tulee.
– Pyöreä siksi, että se voi laittaa pyörimään kohti selviämistä ja paranemista.
Noin 250-jäsenen kerho edistää
Kuusamon alueella syöväntorjuntatyötä
ja toimii syöpäpotilaiden fyysisen, psyykkisen, ja sosiaalisen tilan parantamiseksi.
– Toiminnan tarkoitukseksi edistetään paikallisten syöpäpotilaiden ja
heidän perheittensä virkistys-, loma- ja kuntoutustoimintaa sekä pyritään
parantamaan syöpäpotilaiden sosiaalista asemaa. Harjoitamme myös
terveyskasvatus- ja ennaltaehkäisytyötä.
Viiden vuoden kuluttua Syöpäyhdistyksen Kuusamon kerho haluaisi olla
toimija, jonka tuntevat kaikki syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä.
– Toiminnassamme ovat tärkeintä tukihenkilöt, jotka ovat kiinteässä
yhteydessä Kuusamon Terveyskeskuksen henkilöihin. Haluamme olla
Kuusamon terveysyhdistysten, osastojen ja kerhojen vaikuttava yhteistyökumppani.
Yhdistykset ovat Törmäsen mielestä valtava potentiaali koko kaupungille, kunhan kolmannen sektorin toimintaan saataisiin vielä tiiviimpää
yhteistyö- ja toimintaa.

Puheenjohtaja
Reijo Ronkainen,
puh. 0400 778 454.
reijo.rronkainen@
gmail.com
Muistiluotsiohjaaja
Minna Kaltio,
puh. 044 7848 434.
minna.kaltio@osmy.fi
www.osmy.fi

Sydänyhdistykseltä ei työ lopu
KUUSAMON SYDÄNYHDISTYS on viiden vuoden kuluttua suurella todennäköisyydelle edelleen yksi suurimmista Kuusamossa toimivista yhdistyksistä, sillä työtä riittää. Tällä hetkellä jäseniä on noin 300.
– Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on terveiden, sydän- ja verisuonitautien riskiryhmiin kuuluvien sekä sairastuneiden fyysisen, psyykkisen
ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen. Haluamme edistää terveyttä siten,
että sydän - ja verisuonitaudit vähenevät, sanoo yhdistyksen yhteyshenkilö
Tapio Leväniemi. Yhdistys toimii sydänterveyden vaikuttajana ja edunvalvojana.
Rukalla Sydänyhdistyksen miehet nappasivat pihalta nipun mustikanvarpuja. Se symboloi sydänpotilaiden suurta määrää.
– Marjat olivat osin varsin pieniä ja kertovat vertauskuvauksellisesti sydänsairaista vauvoista ja lapsista. Osa marjoista oli suuria ja kuihtuneita,
ne kuvaavat ikääntynyttä polvea. Suurin osa oli kuitenkin hyvin reheviä ja
jotkut varvut kantoivat jopa marjoja vertauksena valtaväestöön. Tällaisia
me olemme.
Kuusamon Sydänyhdistys järjestää erittäin tärkeäksi koettua vertaistukitoiminta. – Sen lisäksi meillä on kerho-, liikunta- ja luentotoimintaa.
Järjestämme myös retkiä, ulkoilutapahtumia, pilkkikilpailuja ja vuodenkierto päättyy aina pikkujoululounaaseen.
Myös Kuusamon Sydänyhdistys kaipaa tukea ja yhdessä tekemistä toisista yhdistyksistä. Jo nyt Sydänyhdistys järjestää luentoja yhdessä muun
muassa Diabetesliiton ja Aivoyhdistyksen kanssa.
– Tarvitaan lisää käsipareja ja vähemmän päällekkäisiä toimintoja. Tässä
on haastetta meille kaikille, Leväniemi sanoo.

Kuusamon Sydänyhdistys ry
Yhteyshenkilö Tapio Leväniemi, puh. 0400 199 000.
tapio.levaniemi@gmail.com
Yhdistyksen sähköpostiosoite kuusamo@sydan.fi
Facebookissa Kuusamon Sydänyhdistys ry
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Pyörivä kivi ei sammaloidu
PYÖRIVÄ KIVI ON PARAS mahdollinen luonnosta löytyvä materiaali kuvaamaan Kuusamon Senioritanssijoiden toimintaa.
– Valitsimme pyörivän kiven, sillä se ei sammaloidu, sanoo vuonna
2001 perustetun yhdistyksen puheenjohtaja Pentti Kurvinen.
Rukalla kiven löysi Veikko Rontti, yhdistyksen varapuheenjohtaja.
Hän itse on esimerkki siitä, kuinka
säännöllinen liikunta ja myönteinen
elämänasenne tuovat hyvää mieltä ja
oloa ikäihmisten arkipäivään.
– Kivi kuvaa myös tavoitettamme:
aiomme pyörittää toimintaamme
Kuusamon Senioritanssijoissa siten,
että mahdollisimman moni kuusamolainen pystyy liikkumaan vielä
100-vuotiaana. Jokainen, joka oppii
kävelemään, pystyy tanssimaan!
Kuusamon Senioritanssijat tarjoaa jäsenilleen ohjattua senioritanssitoimintaan ja edistää liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman
monella olisi mahdollisuus harrastaa
senioritanssia edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.
– Koulutamme jatkuvasti uusia
ohjaajia senioritanssiryhmiimme
sekä järjestämme täydennyskoulutusta jo toimiville ohjaajillemme.
Olemme myös aktiivinen toimija
järjestökentässä ja haluamme kehittää Kuusamosta entistä paremman
paikan ikäihmisten olla ja asua.
Tänä syksynä Senioritanssijat
tarjoavat ohjattua senioritanssitoimintaa Kuusamossa viidessä eri
ryhmässä, joista neljä harjoittelee
Kuusamo-opistolla ja yksi Porkkapirtillä. Mukana on noin 100 seniori-ikäistä liikkujaa, jotka saavat tanssista voimaa arkeensa.
– Sosiaalisen liikuntamuotona senioritanssi ylläpitää sekä fyysistä että
henkistä hyvinvointia. Tanssiminen
on iloista ja hauskaa yhdessäoloa ja
ennen kaikkea ikäihmisille sopivan
tehokasta liikuntaa. Mukaan voi tulla yksin tai yhdessä tanssiparin kans-

sa. Senioritanssia voi tanssia kuka
tahansa, sillä siihen kuuluvat myös
istumatanssit.
Viiden vuoden kuluttua Kuusamon Senioritanssijat on puheenjohtajansa sanoin edelleen iloinen,
avoin ja elinvoimainen yhdistys,
joka onnistuu liikuttamaan mahdollisimman suurta joukkoa kuusamolaisia seniorikansalaisia.
– Koulutamme jatkuvasti uusia ohjaajia ja toivomme, että senioritanssi löytäisi paikkansa yhä
useamman yhdistyksen tapaamisiin. Toukokuussa järjestettävä Senioritanssijat Atimoissa on edelleen
talven harjoitusten huipentuma ja
siitä on kasvanut kansainvälinen
senioritanssijoiden
tapaaminen.
Kuusamosta on tullut suomalaisen
senioritanssin sykkivä sydän.
Kuusamon Senioritanssijat tekee
tiivistä yhteistyötä jo muun muassa
Kuusamo-opiston sekä kaupungin
ja eri yhdistysten kanssa, esimerkiksi Kuusamon Harmonikkakerhon
kanssa tanssimme säännöllisesti Ravintola Hotkussa.
– Piakkoin Kuusamossa on rat-

kaistava yhdistysten kokoontumispaikka-asia, sillä Kuusamo-opiston
salista on tulossa Näyttämön tila ja
myös me jäämme vaille harjoituspaikkaa. Olisi hienoa, jos uudeksi
tilaksi löytyisi talo, missä monet yhdistykset voisivat kokoontua, tehdä
asioita yhdessä ja tutustua syvemmin toisiinsa. Yhdessä me kaikki
olemme enemmän, Kurvinen sanoo.

Kuusamon
Senioritanssijat ry
Puheenjohtaja Pentti Kurvinen,
puh. 0400 202 121.
pentti@ayskari.fi
Ohjaajana senioritanssin
aluekouluttaja Erja Paakkari,
puh. 040 593 2154.
erja.paakkari@kuusamo.fi
Yhdistyksen nettisivut osoitteessa www.senioritanssijat.fi.
Facebookista yhdistys löytyy
hakusanalla Kuusamon Senioritanssijat.

Ikihongat näyttävät
mallia nuoremmilleen
ELÄKELIITON KUUSAMON YHDISTYKSEN
puheenjohtaja Kauko Määtän kädessä on pieni
pala ikihonkaa. Pystyyn kuivunut kelo on kova
kuin kivi ja se kestää mitä tahansa.
– Kyllä tämä ikihongan oksa kuvaa meitä
oikein hyvin. Toivottavasti puu on pystyssä vielä
30 vuoden kuluttuakin, jäsenmäärältään yhtä
Kuusamon suurimmista yhdistyksistä luotsaava
66-vuotias Määttä sanoo.
Eläkeliiton paikallisyhdistyksen tarkoituksena on Kuusamossa eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen valvominen
sekä heidän asemassaan ilmenevien epäkohtien korjaaminen.
– Toimintaamme ohjaavat arvot ovat inhimillisyys, oikeudenmukaisuus,
tasa-arvo, yhteisvastuu ja vuorovaikutus.
Käytännössä arvot tarkoittavat monipuolista yhdessä tekemistä ja vaikuttamista. Yhdistyksellä on useita liikuntakerhoja ja kerran viikossa tiistaisen
parisensataa eläkeikäistä kokoontuu yhteen kuulemaan alustuksia ajankohtaisista asioista. Usein puhujana on kuusamolaisen yrityselämän edustaja.
– Haluamme pysyä ajan tasalla siitä, mitä kotikunnassamme tapahtuu.
Sekin on virkistäytymistä ja sosiaalista toimintaa, Määttä sanoo.
Eläkkeelle jääminen on iso muutos ihmisen elämässä. Ei kannata jäädä
miettimään menneitä, vaan pitää lähteä nopeasti hakemaan virikkeitä
ja etsimään uudenlaista tekemistä. Eläköityminen on myös yhdistyksen
haaste. Kuusamossa lähivuosina eläköityviä kuntalaisia on enemmän kuin
koskaan, mutta toisaalta jäsenistöä nukkuu pois ikähaitarin toisesta päästä.
Kauko Määttä haluaa kehittää Eläkeliiton toimintaa Kuusamossa siten,
että mahdollisimman moni eläkkeelle siirtyvä löytäisi oman paikkansa
yhdistyksestä.
Yksi ongelma yhdistyksellä kuitenkin on. Omaa kokoontumistilaa ei ole
lukuisista etsinnöistä huolimatta toistaiseksi löytynyt. Viikoittaiseen kerhoon kokoonnutaan nyt Ravintola Hotkuun, mutta tila on auttamatta liian
pieni ja sen äänestoisto riittämätön kuulolaitteita tarvitseville ikäihmisille.
– Unelma on, että jospa Kuusamosta löytyisi tila, jossa yhdistykset
voisivat toimia yhdessä ja johon myös me mahtuisimme. Yhteistyö eri toimijoitten kanssa on elintärkeää, voima tulee yhdessä tekemisestä ja toisilta
oppimisesta.
Sellaisessa paikassa voisi elää todeksi vaikka Kauko Määtän haavetta:
iltapäivää omassa tilassa tanssimalla senioritansseja, laulamalla yhteislauluja
ja seuraamalla kahta teatteriesitystä. Toisen aiheena olisi Eläkeliiton Kuusamon yhdistys ja toisen Euroopan Unioni.

Eläkeliiton Kuusamon yhdistys ry
Puheenjohtaja Kauko Määttä, puh. 050 400 8136.
maatta.kau2@gmail.com
Sihteeri Ritva Karkama, puh. 0400 617 934.
ritva.karkama@gmail.com
http://pohjois-pohjanmaa.elakeliitto.fi/yhdistykset/kuusamo

Topakat äidit etsivät joukkoonsa nuorempia
SYKSYÄ KOHTI HARMAANTUVA, kesällä kirkkaan valkoisena
kukkiva siankärsämö on Koillismaan Äitien Lomahuollon valinta
yhdistyksen toimintaa kuvaavaksi
kasviksi.
– Siankärsämössä kiteytyy koillismaalaisen perheen elämänkaari.
Arkisesta kukasta löytyy myös tuoreen vihreän sävyjä ja sen monet
haarat kuvaavat suuriakin perheitä.
Kukkia on aina valtavasti, kuvailee
yhdistyksen puheenjohtaja Anneli
Murtovaara.
56 vuotta sitten suurten perheiden äideille virkistystä tuomaan perustettua yhdistystä tarvitaan yhä.
Ruuhkavuosia elävät äidit tarvitsevat
oman hetkensä. Koillismaan Äitien
Lomahuollon tarkoituksen on tarjota nimensä mukaan äideille sosiaalista kanssakäymistä.
– Äideille, perheen koosta riippumatta, on tärkeää, että tulee läh-

dettyä kotoa. Tämä on vapaaehtoistoimintaa, jossa parasta on yhdessä
oleminen, Murtovaara kiteyttää.
Yhdistyksen perustivat aikoinaan
Koillismaalle topakat vaikuttajanaiset, jotka olivat havahtuneet suurperheitten äitien uupumiseen. Heille
haluttiin tarjota lomia, sosiaalista
toimintaa ja virkistysiltoja. Nykyisin
myös avioparit osallistuvat lomille
ja joillekin retkille pääsevät mukaan
myös lastenlapset isovanhempiensa
seurassa.
Ollaan kuitenkin tultu tilanteeseen, missä toimijoita, ja varsinkaan
nuoria, ei tahdo enää saada mukaan,
puheenjohtaja harmittelee.
– Alamme itsekin jo olla hoivaiässä, ja siksi joukkoomme pitäisi joukkoon löytää nuoria, aktiivisia äitejä.
Minusta olisi tärkeää, että toiminta
jatkuu, sillä meitä tarvitaan.
Myös yhteistyöstä muiden yhdistysten kanssa olisi Murtovaaran mu-

taisten kokoontumisten ympärille.
Yhdessä lauletaan, voimistellaan,
muistellaan menneitä ja vieraillaan
säännöllisesti muun muassa kehitysvammayksiköissä. Keila- ja liikuntahalleilla ylläpidetään fyysistä kuntoa.
Kesäisen lomaillaan yhdessä ja jokavuotiset joulu- ja äitienpäivälounaat
ovat monella toiminnan kohokohtia.
– Kiikkutuolivieraina meillä käy
asiantuntijoita esimerkiksi seurakunnasta, terveyskeskuksesta sekä
vanhus- ja kotipalveluista.

kaan apua. Uutta intoa tekemiseen
voisi löytyä yhteisistä tapahtumista
ja retkistä.
Koillismaan Äitien Lomahuollon
haaveissa olisi myös palkata siivous-

ja muuta apua sitä tarvitseville.
– Jos rahaa olisi, myös ystäväpalvelutoimintaa kehitettäisiin varmasti, puheenjohtaja sanoo.
Nyt toiminta keskittyy viikoit-

Koillismaan
Äitien
Lomahuolto
Yhteyshenkilö
Anneli Murtovaara,
puh. 040 771 1328.
anneli.murtovaara@gmail.com

