Joulukuu 2007
Katsaus toimintaamme
Yhdistyksemme on toiminut nyt noin viisi vuotta. Tänä aikana on
ollut tuhansia erilaatuisia kontakteja kärsivien ihmisten kanssa. On
tapahtunut paljon, ja tieto narsistisesta persoonallisuushäiriöstä on
levinnyt kiitettävällä tavalla. Nyt tiedostetaan tämän ongelman
olemassaolo, eivätkä lukemattomat ihmiset enää kuvittele olevansa
ainoita tämän vaikeuden kanssa painiskelevia. Voitaneen kuitenkin
melkoisella painotuksella todeta, että tietyntasoinen tieto ja käsitys
ovat vallanneet alaa, mutta siitä huolimatta etenkin viime viikkojen
puhelut kertovat surullista kieltään: ongelman olemassaolo
tiedostetaan ammattilaispiireissä, mutta sen todellisesta syvyydestä
on selvillä vain hyvin harva ammattilainen niin sosiaali- kuin
muillakin aloilla. Ymmärretään tiettyyn rajaan asti, mutta sitten
näyttää tulevan jyrkkä uskottavuuden raja. Apua hakeva kertoo niin
uskomattomia asioita elämästään piinaavan ihmisen kanssa, että
aletaan epäillä kertojan mielenterveyttä.
Yhdistyksemme
pyrkii
tekemään
parhaansa
ihmisten
auttamiseksi. Auttamisemme kuitenkin jää pakostakin internetsivujen
ja
puhelinkeskustelujen
varaan,
sillä
ainoa
aktiivinen
toimihenkilömme on ihmissuhdekouluttaja Markku Vuori, joka parin
viimeisen vuoden ajan on tehnyt työtä ilman mitään korvausta
vapaaehtoistyöntekijänä. Tammikuussa 2007 hän oli hyvin vaikeassa
leikkauksessa, kun vasemmasta alaleuasta poistettiin osa ja korvattiin
pohkeesta otetulla siirrännäisellä. Pahalaatuinen kasvain saatiin
kokonaan poistettua ja ennuste on erittäin hyvä. Jalkaan kuitenkin jäi
leikkauksen jälkeen hermoratavaurio, minkä johdosta Markku Vuori
joutunee väliaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle vuoden 2008
alusta. Hän siis jatkaa toimintaa voimiensa mukaan.
Yhdistyksemme ei ole hakenut rahankeräyslupaa eikä saa
avustusta miltään viralliselta taholta. Noin 2000 euron
vuosibudjettimme koostuu kirjoista saaduista varoista sekä
muutaman henkilön lahjoituksista. Asiamme luonteen johdosta emme
voi pitää mitään varsinaista postituslistaa, mikä merkitsee myös sitä,
että emme voi lähettää vuosittain kannatusjäsenmaksukehotuksia (On
suuri määrä ihmisiä, jotka toivovat pysyvänsä salassa, ja posti
saattaisi joutua väärän ihmisen käsiin). Niinpä toivomme
halukkaiden pitävän huolen kannatusjäsenmaksuistaan (10,00 euroa)

ilman muistutusta. Yhdistyksemme ei ole varsinaisesti jäsenyhdistys,
vaan on tarkoitettu toimimaan kannustajana muiden samaa asiaa
edistävien
yhdistysten
ja
järjestöjen
keskellä.
Silti
kannatusjäsenmaksut ovat tarpeen välttämättömien kulujen
peittämiseksi.
Viidestä toimintavuodestamme huolimatta ei meillä ole tarjota
varsinaista tukiverkostoa, jonka luominen on täysin kesken.
Sivustomme alareunassa on lista linkeistä, joista uskomme löytyvän
asianmukaista apua ainakin rajallisesti. Yhdistyksellämme ei ole tällä
hetkellä yhtään toimivaa vertaistukiryhmää. Kaipaamme myös tietoa
luotettavista lakiasiantuntijoista ja terapeuttisista henkilöistä, joihin
voisimme kehottaa ottamaan yhteyttä. Jos siis Sinulla on tietoa
tällaisista paikoista tai henkilöistä, ole hyvä ja kerro meille niistä.
Emme varmastikaan julkaise näitä tietoja internetissä (tarvitsemme
luvan asianomaisilta), mutta puhelinkeskusteluissa voimme antaa
vihjeitä minne voi soittaa.
Meillä on runsaasti Markku Vuoren ensimmäistä kirjaa:
”Kauhistuksen kanahäkki – eli mitä luonnehäiriöisen uhri joutuu
kokemaan.” (8,00 euroa kappale postikuluineen). Tätä ja muita
kirjoja ostamalla vaikkapa jollekin tutulle annettavaksi voit parhaiten
tukea työtämme. Tilaukset yksinkertaisimmin tekstiviestinä
numeroon 045- 1314180.
Toivotamme kaikille rauhallista ja levollista joulua ja toivorikasta
Uutta Vuotta.
Ihminen tavattavissa ry
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