PÄÄKIRJOITUS

Rohkeasti katse kohti
uusia mahdollisuuksia

S

anonta Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen aukeaa
voisi liittyä huonosti rakennettuun taloon,
mutta ei liity. Vaikka sanonta on hiukan klisee, se on totta.
Yhden tien umpeutuessa toisia avautuu,
mutta näitä uusia mahdollisuuksia ei aina huomata,
koska jäädään murehtimaan suunnitellun reitin tukkeutumista. Unohdetaan, että asioilla on tapana järjestyä. Että elämä kantaa.
Rikkaaseen suomen kieleen vakiintuneet sanonnat
eivät juuri lohduta sillä hetkellä, kun omalle suunnitellulle tielle on ilmaantunut jokin este. Valitettavan moni
meistä joutuu jossain elämänsä vaiheessa muuttamaan
omia suunnitelmiaan sairauden takia, usein varsin suurestikin. Uusia valintoja on ehkä tehtävä työn, harrastusten, liikkumisen ja joskus lähes kaiken suhteen. Valinnat ovat tällöin enemmän tai vähemmän pakotettuja, mutta siitä huolimatta ne hyvin usein osoittautuvat
uusiksi mahdollisuuksiksi. Ne eivät olleetkaan vain se
välttämätön paha, vaan voivat tuoda ihan uudenlaista,
odottamatonta sisältöä ja iloa elämään.
Tässä lehdessä on hienoja kertomuksia ihmisistä,
joiden suunnitelmat ovat sairauden vuoksi muuttuneet, mutta jotka ovat nähneet muutoksen luomat uudenlaiset mahdollisuudet. Heille lienee yhteistä rohkeus katsoa eteenpäin ja joustava asenne, joiden avulla he ovat elämänmuutoksensa käsitelleet. Ehkä heillä
on myös ollut ympärillään ihmisiä, jotka ovat oikealla
tavalla olleet tukena. Saattaa toki olla niinkin, että he
eivät ole kokeneet itseään vähimmässäkään määrin
rohkeaksi saati joustavaksi juuri silloin, kun tietoon
sairaudesta on pitänyt sopeutua, mutta myöhemmin
voimavaroja on taas löytynyt. He ovat sopeutuneet,
mutta eivät alistuneet elämään sairauden kanssa, ja
siinä jos missä on viisautta.

Uusien mahdollisuuksien teemalla on mainostanut
itseään myös vuodenvaihteessa toimintansa aloittanut
uusi Veikkaus Oy. Entiset Raha-automaattiyhdistyksen peliautomaatit ja pelit ovat kaikki nykyään Veikkauksen nimissä, ja jatkossa myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusvarat kertyvät Veikkauksen tuotoista.
RAY:n avustusosaston tilalle tuli STEA, sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskus. Suuria muutoksia
ei avustusvaroihin tai niiden myöntämiseen näyttäisi olevan tulossa, joten järjestönäkökulmasta suurin
haaste taitaakin loppujen lopuksi olla tuon uuden nimen opettelu.
Itsenäisen Suomen satavuotisjuhlavuosi on käynnistynyt. Juhlavuoden teema on Yhdessä. Neuroliitto on toteuttanut samaa teemaa aina: vuosien varrelta muistiin on varmasti jäänyt muun muassa sellaisia
liiton käyttämiä tunnuslauseita kuin Yhdessä olemme
vahvempia, Yhdessä yhteiseksi hyväksi, Yhdessä olemme enemmän. Samat tunnuslauseet ovat ajankohtaisia
yhä edelleen ja tulevaisuudessakin. Yhdessä eteenpäin.
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