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Inhimillisiä kohtaamisia
Uusi vuosi tuo mukanaan tuoretta vertaisvoimaa, 
inhimillisiä tarinoita ja uudistuneen ilmeen 

Hyvän mielen lähettilään 
rooli siirtyi  

Janilta Jennylle  
s. 3

Mielenterveysmessujen 
tunnelmaa  

Kulttuuritalolla 
s. 6–9

Joogaohjaaja Lotta 
Leiwo: Terapiasta ei 

tarvitse valmistua
s. 14–15



Kun jotain tiettyä sanaa tai sanontaa 
hoetaan paljon, se usein arkipäiväistyy. 
Siksi esimerkiksi erilaisia iskulauseita 

käytetään tietyn sanoman levittämiseksi ja 
asenteisiin vaikuttamiseksi. Joskus voi käydä 
myös niin, että sanan hokeminen vahvistaa-
kin sen negatiivista merkitystä ja se kääntyy-
kin itseään vastaan.

Mielenterveyden keskusliiton vuoden 2019 
pääteemana on mielenterveyden häiriöihin 
liittyvän stigman poistaminen. Stigmasta pu-
hutaan paljon, mutta auttaako sanan hoke-
minen oikeasti – vai onko se itse asiassa en-
nemminkin stigman ylläpitämistä? Samaan 
kysymykseen törmätään, kun puhutaan diag-
nooseista. Onko se vähentänyt stigmaa, 
kun sairauksista ja diagnooseista puhutaan 
enemmän? 

Mielestäni olennaisinta ei aina ole se, että 
mitä sanoja käytetään. Eri ihmiset hätkähtävät 
eri sanoja – niiden merkitys ja arvosävyt tule-
vat kontekstista, jossa sanoja käytetään. Sana-
valintoja olennaisempaa on se, miten niitä käy-
tetään. Stigman poistamisen lähtökohtana on 
se, että jokaista ihmistä kohdeltaisiin yhden-

vertaisesti ja ihmisarvoisesti, oli sairautta tai 
ei. Siksi meidän ei pitäisikään ensisijaisesti pu-
hua diagnooseista tai sairauksista, vaan ihmi-
sistä, jotka elävät niiden kanssa. Jos ihminen 
on sairastunut, psyykkisesti tai fyysisesti, sai-
raus on vain yksi osa hänen elämäänsä. Yhtä 
lailla sairastuminen on myös osa ihmisyyttä. 
Elämme ajassa, jossa sairastuminen on lähel-
lä kaikkia tavalla tai toisella. Hyväksytään se, 
mutta ei nosteta sairautta keskiöön eikä mää-
ritetä ketään sen kautta. 

Mielenterveyden keskusliiton juuri uudis-
tetun brändin ydinajatuksena on sanoittaa 
uudelleen sitä tapaa, miten puhumme mielen-
terveyden häiriöistä. Haluamme puhua ihmi-
sistä, jotka ovat itse kokeneet mielenterveyden 
ongelmia. Haluamme kertoa, miten he elävät, 
millaista on heidän arkensa ja juhlansa. Ih-
misten tarinoilla kerromme, että 
vaikka sairastut, et ole yksin ja elä-
mä voi olla hyvää sairaudesta huo-
limatta. Mutta se, mikä sairaus 
kenelläkin on, ei ole olen-
naista. Sillä ihminen ei 
ole yhtä kuin sairaus.

Ihminen ensin

Olavi Sydänmaanlakka
Toiminnanjohtaja

Mielenterveyden keskusliitto

HELSINKI  Malmin kauppatie 26, 4 krs., 00700 Helsinki
Aarnio Mirja ---------------------Viestinnän suunnittelija -------------------- 050 493 4433
Alen Raili -------------------------Kuntoutusneuvoja ----------------------------046 851 4128
Hane Kimmo --------------------Kuntoutuspäällikkö --------------------------050 599 6519
Hämäläinen Jari ---------------- ICT-asiantuntija------------------------------ 040 551 4046
Hämäläinen Riitta --------------Koulutus- ja markkinointikoordinaattori 050 529 9729
Härkönen Wille -----------------Kouluttaja ------------------------------------ 050 538 4333
Jalava Janne --------------------Vt. kehitysjohtaja ----------------------------040 350 1538
Jantunen Pirkko ----------------Sosiaalineuvoja ------------------------------- 040 513 6213
Kantoluoto Isko ----------------Kuntoutussuunnittelija ---------------------050 306 8379
Karinen Merja -------------------Lakimies --------------------------------------- 050 561 7416
Kimmelma-Paajanen Terhi ---Kuntoutussuunnittelija ---------------------- 040 572 9119
Laakso Arja ---------------------Yhdistyssihteeri ------------------------------046 851 4980
Lempinen Sirpa -----------------Toimistoemäntä----------------------------- 050 522 8653
Lepistö Silja ---------------------Tapahtumakoordinaattori --------------- 040 500 0822
Matilainen Merja ----------------Kouluttaja ------------------------------------040 450 8256
Myrskylä Henna-Riikka --------Vt. viestintäpäällikkö ----------------------- 050 574 3586
Numminen Sirpa ---------------Henkilöstösihteeri -------------------------- 0400 508 351
Paloheimo Paula ---------------Kehittämiskoordinaattori------------------ 050 355 6389
Piensoho Anne -----------------Taloussihteeri -------------------------------0400 507 857
Puusaar Maie -------------------Yhdistyssihteeri ------------------------------ 040 512 0125
Rinta-Jouppi Jyrki -------------Kouluttaja ------------------------------------ 046 850 7587
Rissanen Päivi ------------------Sosiaalityöntekijä-kehittäjä ----------------050 433 6518
Sarkama Tuija-------------------Talous- ja hallintojohtaja -------------------040 829 5331
Ståhlberg Outi ------------------Kuntoutussuunnittelija ----------------------050 375 9199
Sydänmaanlakka Olavi -------Toiminnanjohtaja ---------------------------050 363 9920
Tirronen Marja ------------------Toimistoemäntä------------------------------045 1206 303
Tonteri Päivi---------------------Verkkokuntoutussuunnittelija ------------050 308 8980
Tuominen Eija-------------------Johdon assistentti -------------------------- 040 525 7252

IISALMI
Kainulainen Johanna -----------Voimavaravalmentaja -----------------------050 515 0734
Nissinen Tuija -------------------Voimavaravalmentaja ----------------------046 923 0770
Pöllönen Anna ------------------Voimavaravalmentaja ------------------------050 331 8177

JYVÄSKYLÄ   Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä
Rantonen Kati ------------------Liikuntasihteeri ------------------------------046 920 6427
Savolainen Henri ---------------Kuntoutussuunnittelija ----------------------046 851 4583

KUOPIO  Microkatu 1 F, 70210 Kuopio
Koskelo-Suomi Helena ----------- Yhdistyskoordinaattori ---------------------050 362 7637
Laine Mirva ----------------------Kuntoutusneuvoja --------------------------040 557 9505
Markkanen Irmeli ---------------Kuntoutusneuvoja -------------------------- 050 592 0419
Rihti Jenni -----------------------Kouluttaja ------------------------------------040 820 0597 
Smahl Merja ---------------------Kuntoutussuunnittelija ----------------------046 851 2284

OULU   Kirkkokatu 23 B 1, 90130 Oulu
Hyry Sanna ----------------------Kuntoutussuunnittelija --------------------- 040 827 2665
Tikkanen Tarja ------------------Kuntoutussuunnittelija ---------------------040 450 8630

TURKU  Verkatehtaankatu 4, 5. krs, 20100 Turku
Laitinen Tuula -------------------Kouluttaja -------------------------------------050 383 1938
Metsäranta Pirjo ----------------Kuntoutussuunnittelija --------------------- 040 562 4773
Ristolainen Milla ----------------Neuvontatyön koordinaattori ------------040 450 6884
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Jani Toivola ehti vuoden aikana olla muka-
na monessa tapahtumassamme, ja hänen 
kanssaan tehtiin hienoa ja uudenlaista 

yhteistyötä mm. podcast-tuotannon merkeissä. 
Mielenterveyden keskusliitto kiittää lämpimäs-
ti Jani Toivolaa hänen panostuksestaan lähetti-
lään rooliinsa ja kyvystään ihmisten kohtaami-
seen sekä hänen tavastaan sanoittaa ja puhua 
rehellisesti mielenterveysasioista niihin liitty-
vän leimautumisen vähentämiseksi. 

Odotamme innolla myös vuoden 2019 yhteis-
työtä Jenny Lehtisen kanssa, jonka rooli lähetti-
läänä näyttäytyy varmasti hänen omalle persoo-
nalleen luontevalla tavalla mm. sosiaalisessa me-
diassa sekä radiojuontajana Yle Puheella. Monen-
laista yhteistyötä onkin jo suunnitteilla.

Haastattelimme sekä väistyvää että uutta lä-
hettilästämme, ja kysyimme heidän kokemuksi-
aan ja odotuksiaan.

Kiitos Jani,  
tervetuloa Jenny!

  AJANKOHTAISTA |  Koonnut Mirja Aarnio

Vuosi vaihtui, ja samalla päättyi myös 
Hyvän mielen lähettilään 2018, 
kansanedustaja Jani Toivolan 
lähettiläsvuosi ja vuoden 2019 
lähettilään, toimittaja Jenny Lehtisen 
kausi alkoi. 

Tekst i  Mirja Aarnio

Mitkä ovat päätavoitteesi ja sanoma-
si Hyvän mielen lähettiläänä 2019? 
Haluan olla mukana poistamassa stig-
maa kaikista mielenterveyteen liittyvistä 
ongelmista, olipa kyse sitten vakavam-
mista häiriöistä, neurologisista poikkea-
vuuksista tai ihan vaan jokaisen elämän 
varrelle osuvista mielenterveyden hor-
jahduksista. Mitä paremmin me opimme 
näistä puhumaan ja ennen kaikkea uskal-
lamme näistä puhua, sen vähemmän ne 
enää elämiämme hallitsevat. 

Haluan myös auttaa ihmisiä kiinnittä-
mään paremmin huomiota mielentervey-
den hoitamiseen jo ennen kuin sen  
kanssa on ongelmissa.  Meille opetetaan 
pienestä pitäen, miten on tärkeää syödä 
terveellisesti ja liikkua, jotta keho pysyy 
kunnossa. Mutta kuka on saanut oikeasti 
hyviä neuvoja ja oppia mielenterveyden 
hoitamiseksi? Toivottavasti moni, koska 
itse en ainakaan ole, ja siksi haluan täs-
täkin asiasta puhua.

Miten erilaiset mielenterveyden 
haasteet näkyvät omassa arjessasi? 
Olen kertonut avoimesti olevani edelleen 
toipumisprosessissa syömishäiriöstä. 
Kun on sairastanut yli puolet 
elämästään, ei toipuminen tapahdu 
hetkessä, ja se on tärkeää hyväksyä. 
Enää syömishäiriöstä on jäljellä onneksi 
vain rippeet.  Toinen asia, jonka kanssa 
tällä hetkellä kipuilen on uupumus. Viime 
vuosien pyöritys on ollut sen verran 
hurjaa, että henkisellä puolella takki on 
aika tyhjä. Ja tässä astuu kuvaan 
mielenterveyden ja omien voimavarojen 
hoitaminen: miten se tehdään? Tällaisten 
asioiden tärkeyden huomaa usein vasta 
silloin, kun ollaan jo vähän liian syvällä.

Toisaalta mielenterveyden haasteet 
ovat tuoneet erittäin paljon positiivista-
kin elämääni. Koen osaavani olla ny-
kyään paljon herkempi ihmisille, heidän 
tunteilleen ja tarinoilleen. Osaan nähdä 
ympäristössämme ja tavoissamme  
toimia paljon sellaisia rakenteita, jotka 
ovat vahingollisia mielenterveydelle, ja 
pyrin tuomaan niitä aktiivisesti esille ja 
muuttamaan toimintaamme ja puhe-
tapojamme näihin asioihin liittyen. 

Millaista palautetta olet saanut valintasi 
jälkeen? 
Ihanan paljon onnitteluja ja positiivista 
palautetta. Parhaalta tuntuu, kun joku 
sanoo, että tässä on nyt nainen 
paikallaan. Siihen pyrin, ihan omana 
itsenäni omien haasteideni kanssa.  
Silti oman elämäni supernaisena.

Jani Toivola,  
Hyvän mielen lähettiläs    2018

Jenny Lehtinen,  
Hyvän mielen lähettiläs    2019

Seuraa Instagramissa Jania ja Jennyä: 
@janitoivo   @lehtinenjenny

Millainen kokemus Hyvän mielen  
lähettiläänä toimiminen sinulle oli?
Todella hieno kokemus, tehtävä tuntui 
todella tärkeälle. Olin jo aikaisemmin 
osallistunut mielenterveyteen liittyviin 
keskusteluihin, mutta lähettilään rooli toi 
siihen huomattavan paljon uusia mahdol-
lisuuksia, ja ehkä ihmiset kokivat, että 
heillä oli lupa lähestyä ja jakaa omia ko-
kemuksiaan mielenterveyteen liittyen. 

Mitä vuodesta jäi erityisesti mieleen ja 
millaisia uusia kokemuksia ja tilanteita 
kohtasit?
Erityisesti jäi mieleen Kehataan Kemissä 
-tapahtuma eli Mielenterveyden 
keskusliiton vuosittaiset kulttuuri- ja 
yleisurheilupäivät. Kirjaimellisesti vallattiin 
koko kaupungin keskusta. Se oli hieno 
tunne. Oli koskettavaa tavata jäseniä ja 
aktiiveja ympäri Suomea. Tapahtuma 
muistutti siitä, miten tärkeää on, että 
jokaisen elämä on näkyvä ja että kukaan 
ei joutuisi kantamaan häpeää, vaan voisi 
luottaa omaan tarinaansa. 

Millaista palautetta sait vuoden  
aikana ja keneltä?
Ihmiset tulivat juttelemaan yllättävän 
paljon niin eri tapahtumissa kuin 
sosiaalisessa mediassakin. Moni puhui 
mielenterveyteen liittyvästä häpeästä ja 
arvottomuuden kokemuksista. Ja 
toisaalta siitä, että miten voimauttavalta 
on tuntunut, kun asioista uskalletaan 
jatkuvasti puhua enemmän. Moni oli 
myös kokenut arvokkaaksi, että olin 
kertonut avoimesti myös omista 
mielenterveyteen liittyvistä haasteistani 
– masennuksesta ja uupumuksesta. 

Mitä haluat sanoa uudelle lähettiläälle  
ja millaiset terveiset lähetät kaikille  
suomalaisille?
Jenny Lehtinen, olet huikea ja teet niin 
rohkeaa ja arvokasta työtä. Synnytät  
uudenlaista puhetta ihmisenä olemisesta 
ja annat vallan takaisin ihmisten omiin kä-
siin – oli kyse sitten mielestä tai kehosta. 

Omasta puolestani haluan sanoa kii-
tos kuluneesta vuodesta ja kaikista koh-
taamisista. Vaalin sydämessäni kaikkia 
niitä tarinoita, joita olette jakaneet. 

Kuuntele Janin ja Jennyn 
yhteinen podcast-keskustelu 
sekä muut Toivola-
podcastin kahdeksan jaksoa 
Soundcoudissa, iTunesissa 
tai Spotifyissa. Linkit 
kaikkiin jaksoihin löytyvät 
myös verkkosivuiltamme 
www.mtkl.fi. Hyvän mielen 
lähettilään Toivola-podcast 
toteutettiin yhteisyössä 
Kukunorin ry:n ja Mental 
Beauty Recordsin kanssa.
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  AJANKOHTAISTA

5066 
ihmisten kohtaamista  

vuonna 2018  
asiakastyössä  
mielenterveys - 

neuvonnassamme.

2745 
puhelua 

vertaistukipuhelimeen 
vuonna 2018.

Kevään kurssit kiinnostavat laajasti
  Mielenterveyden keskusliiton kevään 2019 Uusi alku -kurssiopas ilmestyi tammikuun 
alussa ja samalla käynnistyi ilmoittautuminen kursseille. Kolmen ensimmäisen viikon  
aikana kursseille ehti ilmoittautua jo noin 450 ihmistä, ja moni kurssi täyttyi saman  
tien. Ammattilaisille suunnatut koulutukset näyttävät kiinnostavan kovasti sote-alan  
toimijoita sekä työllisyyspalveluiden ammattilaisia.

Kurssien ja koulutusten sisällöt tarjoavat käytännön työkaluja, tukea ja tietoa 
mielenterveyden ongelmista toipuville, heidän perheilleen, alan ammattilaisille 
sekä heille, jotka ovat itse jo toipuneet ja haluavat auttaa toisia mielenterveyden 
häiriöitä kokeneita. Valikoimassa on lisäksi verkkokursseja heille, jotka tuntevat 
etäosallistumisen kotoa käsin omaksi tavakseen.

Kaikille avoimia Hyvinvoinnin iltakoulu -luentoja järjestetään kevään aikana 
Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa ja Turussa. Iltakouluissa aiheina ovat mm.  
häpeä, itsemyötätunto, jaksaminen, parisuhde ja vanhemmuus. Alueellisissa  
seminaareissa Kajaanissa ja Kokkolassa otsikolla Jos sun käsi murtuu, jos  
sun mieli murtuu taas käsitellään mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa eri 
näkökannoilta.

Erilaisia luentoja ja kursseja on keväällä yli 50 yhteensä 33 paikkakunnalla 
ympäri Suomea. Suuri osa tapahtumista toteutetaan yhteistyössä paikallisten, 
alueellisten tai valtakunnallisten mielenterveysyhdistysten kanssa.

Mielenterveyden keskusliiton Mielen-
terveyden keskusliiton brändi ja visuaali-
nen ilme uudistuivat vuoden alussa. Kaikki 
liiton ja jäsenyhdistysten käyttöön tarkoite-
tut materiaalit uusitaan vähitellen uuden 
brändin mukaisiksi. Suurin lanseeraus-
päivä koittaa 5.3.2019, jolloin täysin uusi 
verkkopalvelumme avautuu osoit-
teessa www.mtkl.fi

Myös käsissäsi oleva Revans-
si-lehti uudistettiin uuden brän-
din mukaiseksi. Lehden fyysi-
nen koko hieman pieneni, jotta 
lehteä olisi helpompi käsitellä, 
mutta sisällön määrä on pyritty 
pitämään samana kuin ennenkin.

Uuden visuaalisen ilmeemme on 
suunnitellut luova toimisto Sherpa. Heidän 
suunnittelemansa uusi logomme rakentuu 
yksilöllisistä sormenjäljistä, joista kosketuk-
sen myötä muodostuu hehkuva ja herkkä in-
himillinen kosketusjälki.

Uuden brändimme ydinajatus on, että 
mielenterveys ja sen häiriöt ovat yksilöllisiä 
kokemuksia eikä niitä ole syytä lokeroida. 
Mielenterveys on meillä kaikilla jatkuvassa 
muutoksessa, ja mielenterveysongelmat voi-
vat koskettaa ketä tahansa meistä.

Mielenterveyden keskusliitto on kaikkien 
mielenterveysongelmia itse kokenei-

den ihmisten järjestö –  kukaan ei 
siis ole yksin. Tarjoamme tietoa, 
tukea ja neuvontaa sekä kokemuk-
sia, koulutuksia ja tapahtumia. 
Kun tarvitset asiantuntijaa tai kai-

paat yhteisöä, löydät ne meiltä. 
Yhteiskunnallinen tehtäväm-

me on mielenterveyden häiriöitä itse 
kokeneiden henkilöiden edunvalvonta 

sekä päätöksentekoon ja asenteisiin vaikut-
taminen ennakkoluulojen ja leimautumisen 
vähentämiseksi. 

Kuka tahansa voi osallistua toimintaam-
me ja jättää inhimillisen jälkensä. 

Jokainen voi jättää jälkensä

BRÄNDI
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Merkkipäivät
Mielenterveyden keskusliiton 
kunniapuheenjohtaja, sosiaali-
neuvos Tapani Rissanen  
täyttää 80 vuotta toukokuun  
8. päivänä 2019. Syntymäpäivän 
johdosta järjestetään  
kahvitilaisuus Iisalmen Mielen-
terveystuki ry:n Louhentuvalla 
(Kirkonsalmentie 29, Iisalmi) 
torstaina 6.6. klo 13. 

Yhdistysten edustajat ovat 
lämpimästi tervetulleita 
tilaisuuteen. Ilmoittautumiset 
sähköpostilla 24.5.2019 
mennessä: louhentupa@meili.fi. 

Lue Tapani Rissasen juhla-
haastattelu toukokuun  
Revanssista, joka ilmestyy 9.5.

Uusi verkkopalvelu 
www.mtkl.fi 
avautuu 5.3.!

mailto:louhentupa@meili.fi
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Jouduin viime vuonna kolmen viikon sairauslomalle töistä. Onneksi en 
pidemmäksi aikaa, sillä siihen minulla ei olisi ollut varaa. Huonom-
min kävi toissa vuonna, kun kaularangan välilevypullistuman aiheut-

tama hermosärky piinasi viikosta toiseen. Silloin kuukausipalkkani muuttui 
pitkän sairausloman aikana Kelan päivärahoiksi, ja yhtäkkiä tuloni olivat vain 
60 prosenttia normaalista. Musertava tilanne taloudessa, jossa on kaksi 
kouluikäistä lasta ja yksi aikuinen – ja vain yksi palkka, joka normaalistikaan 
ei meinaa riittää arjen pyörittämiseen.

Saman pulman eteen joutuu moni muukin. Se, kuinka pitkältä ajalta voit 
saada täyttä palkkaa sairauslomalla, riippuu muun muassa työnantajasta, 
työehtosopimuksesta ja työsuhteen pituudesta. Kun palkka muuttuu päivä-
rahoiksi, moni joutuu pohtimaan, palatako puolikuntoisena töihin. Järki sanoo 
tietysti, että terveys edellä: pitää uskoa lääkäriä ja toipua kaikessa rauhassa.

Mutta entä, jos siinä kaikessa rauhassa toipuessa taloudellinen tilanne ro-
mahtaa niin, että vuokrat ja laskut jäävät maksamatta? Pahimmillaan sairas-
tuminen voi ajaa ihmisen velkakierteeseen. Harval-
la kun oikeasti on säästötilillä sitä talousneuvojien 
suosittelemaa kolmen kuukauden palkkaa kaiken 
varalta.

Osa sairastuneista on onnekkaassa asemassa: he 
saavat täyttä palkkaa, kesti sairausloma kuinka kauan 
hyvänsä, ja osalla on säästöjä tai tukiverkostoja, jot-
ka voivat auttaa. Mutta osalla ei ole mitään, mihin 
turvautua taloudellisesti sairauden kohdatessa. Ku-
kaan ei tietenkään itse päätä sairastumisestaan eikä 
siitä, kauanko toipuminen vie aikaa. Vakava sairaus 
– on kyse sitten fyysisestä tai psyykkisestä, syövästä tai masennuksesta – on 
useimmiten huonoa tuuria, sattumaa. Se voi osua kehen tahansa.

Suurimpaan osaan sairauksista pätee tämä: mitä aiemmin se havaitaan, sitä 
parempi ennuste ja nopeampi toipuminen. Siksi meillä on esimerkiksi mam-
mografiat ja kohdunkaulansyövän seulonnat. Mutta psyykkiset sairaudet jää-
vät usein huomaamatta ajoissa, sillä moni ei myönnä edes itselleen saati muil-
le, ettei voi hyvin. Että on masentunut, uupunut tai ahdistunut. Tai saa päivit-
täisiä paniikkikohtauksia, jotka lusitaan työpaikan vessassa. Tai että on päih-
de- tai peliriippuvainen. Mielenterveyshäiriöt on usein helppo piilottaa pitkäk-
sikin aikaa.

Mitä aiemmin tilanteen uskaltaa ottaa esille esimerkiksi työterveyshuol-
lossa, sitä nopeampi ja parempi toipumisennuste. Ja sitä suuremmalla toden-
näköisyydellä sairausloman kesto ei romahduta taloutta ja työhön palaaminen 
aikaistuu. Masennuksen tai muun mielenterveyden häiriön puhkeaminen joh-
tuu usein monesta tekijästä, eikä se ole koskaan ihmisen oma syy, 
että sairastuu. Siksi kenenkään ei pitäisi hävetä sairastumis-
taan, vaan puhua ääneen voinnistaan ja hakea ajoissa apua. 
Se ei ole keneltäkään pois, päinvastoin. Jos sairauslomat ly-
henevät, on se kaikkien etu. 

Ai niin, sen kolmen viikon sairauslomani syy oli kroo-
ninen unettomuus ja keskivaikea masennus. Onneksi ta-
jusin mennä ajoissa lääkäriin. Sain heti apua ja tukea, ja 
hoito pääsi alkamaan välittömästi. Kolmen viikon aika-
na palauduin työkykyiseksi, eikä laskujenmaksu ollut 
sairastumisen vuoksi uhattuna – vaikka sitä hetken 
ehdin jo pelätäkin.

Mirja Aarnio
Viestinnän suunnittelija
Mielenterveyden keskusliitto

Entä, jos ei ole 
varaa sairastaa?

KOLUMNI

HENKILÖSTÖ

Vakava sairaus 
on useimmiten 
huonoa tuuria, 
sattumaa.
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Henna-Riikka Myrskylä 
aloitti vt. viestintäpäällikkönä 4.2.2019 
Sirkku Immosen jäädessä opintovapaalle 
31.10.2019 saakka.

”Taustaltani olen toimittaja (medianomi, 
AMK) ja tehnyt pääasiassa radiossa suoria 
lähetyksiä ja uutistyötä. Tämän lisäksi olen 
kouluttanut mediataitoja erilaisissa 
projekteissa, joista mielenkiintoisin on 
Betlehemin yliopistossa toteutettu 
Palestiina-projekti. 

Viimeiset kaksi vuotta olen keskittynyt 
yritysten kehittämiseen strategioiden ja 
johtamisen kautta sekä tehnyt asiakastyötä 
strategisen viestinnän parissa ja käytännön-
läheistä tuottajan työtä erilaisiin 
kampanjoihin. Olen ikuinen opiskelija, ja 
alkuvuodesta valmistuin yritys johtamisen 
erikoisammatti tutkinnosta. Olen myös 
suorittanut psykologian ja kasvatus tieteiden 
perusopinnot Turun avoimessa yliopistossa. 
Ihmisen käyttäytyminen ja mielen toiminta 
kiinnostavat. Odotan yhteisiä kahvipöytä-
keskusteluja, sillä epävirallisista 
keskusteluista syntyy usein parhaimmat 
ideat viestintään.”

Janne Jalava 
Janne Jalava aloitti vt. kehitysjohtajana 
4.2.2019 Heini Kapasen siirtyessä 
virkavapaalle kesäkuuhun 2019 saakka. 

”Olen 43 vuotta maailmaa katsellut 
miehentynkä Lohjalta. Koulutukseltani olen 
valtiotieteiden tohtori, ja toimin myös 
sosiaalipolitiikan dosenttina Helsingin 
yliopistossa. Pitkään toimin tutkijana Helsingin 
ja Bielefeldin yliopistoissa, ja sieltä suuntasin 
Net Effect Oy:hyn tutkimus päälliköksi, ja 
tämän jälkeen siirryin Kuntoutus säätiöön. 
Viitisen vuotta toimin RAY:n seuranta-
päällikkönä kehittäen järjestöjen tulosten ja 
vaikutusten arviointia. Viimeiset vuoteni 
toimin kehitysjohtajana Rambollilla, ja 
erityinen painopiste oli järjestöjen toiminnan 
kehittämisessä. Mielen terveyden edistäminen 
on lähellä sydäntäni ja varsinkin alan 
kuntoutus toiminta on tuttua. Kehitysjohtajan 
työ on minulle kanssaelämistä rautaisten 
ammattilaisten kanssa, heidän tukemistaan ja 
toimintojen sisältöjen kehittämistä. Erityistä 
uutta painopistettä aion siirtää jäsen-
järjestöjen työn kehittämiseen. Tässä koen 
olevani vahvimmillani. Pyrin olemaan ja 
näkymään kentällä mahdollisimman paljon ja 
auttamaan kaikessa, mitä kollegat ja jäsen-
järjestöt toivovat.”
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Mielenterveysmessut järjestettiin viime marraskuussa ensimmäistä kertaa 
Helsingin Kulttuuritalolla. Messukävijät löysivät hienosti uuden 
tapahtumapaikan, ja kävijöitä oli paikoittain ruuhkaksi asti. Onnistunut 
messupaikka pysyy samana myös tänä vuonna. 

Tekst i  Sil ja Lepistö Kuvat Anna Autio

Messukuhinaa 
Kulttuuritalolla

M
ielenterveysmessut 20.–21.11.2018 koostuivat 
puheensorinasta, uudesta tiedosta, vilinästä käy-
tävillä ja esittelypisteillä sekä ennen kaikkea 
ainutlaatuisista kohtaamisista. 

Kivelän Kymppi -musiikkiryhmä toivotti 
messuvieraat tervetulleiksi messuille. Kivelän 
Kymppi kuuluu vuonna 2009 aloitettuun Hel-
singin kaupungin psykiatrian musiikkiryhmä-
toimintaan.

Sosped Säätiön hankkeen Mielettömän messu-
radion toimittajat haastattelivat tapahtumassa 
mielenterveyden ammattilaisia, esiintyjiä ja ohi-
kulkijoita. Messupäivien lähetyksiä voi kuunnella 

verkossa jälkikäteenkin hakusanalla: mieletön 
messuradio.

Messuklubilla pelattiin perinteistä bingoa, vi-
sailtiin messutrivialin parissa ja Open Stage -lava 
houkutti messuyleisöä esiintymään ja laulumaan. 
Elämäni kuvat -näyttelyn omakerralliset valoku-
vat koristivat messuklubin seiniä. 

Kokemuskirjaston elämän makuiset kokemus-
puheenvuorot houkuttelivat kuulijoita salin täy-
deltä. Salissa oli esillä myös Kuvaan sen ulos -näyt-
tely. Yleisöllä oli mahdollisuus tutustua teoksiin, 
jotka esittelivät seksuaalista hyväksikäyttöä koke-
neiden henkilöiden kokemuksia.

  MIELENTERVEYSMESSUT
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Aalto-pääsalissa luentoja pitivät mm. Maaret 
Kallio ja Hyvän mielen lähettiläs 2018 Jani Toi-
vola, ja siellä esiintyi myös Mielenterveyden kes-
kusliiton puheenjohtaja Tarmo Raatikainen Sinä 
olet valo –levynjulkistuskeikallaan. Toisen kerrok-
sen seminaarisiiven auditoriot täyttyivät lukuisiin 
kiinnostaviin seminaareihin osallistuvista ammat-
tilaisista ja muista seminaariaiheista kiinnostu-
neista kävijöistä.

Myös vuonna 2019 Mielenterveysmessut jär-
jestetään Helsingin Kulttuuritalolla – toivottavas-
ti tapaamme jälleen siellä 19.–20.11.2019!

1

4

3

4 5

4370
Kävijää

430
seminaari-
osallistujaa

45
tietoiskua

14
yleisöluentoa

51
näytteille-
asettajaa

7
kokemuskirjaston 

puheenvuoroa

8
seminaaria ja kaksi 
keynote-luentoa

2
miniseminaaria

Mielenterveysmessut 2018

1.  Toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka kävi Mielettömän messuradion haastateltavana.
2.  Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry luovutti Hannu Lauermalle pronssisen 

Simpukka-veistoksen. Merkittäväksi mielenterveysvaikuttajaksi valittu Lauerma on 
psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti ja dosentti, THL:n 
tutkimusprofessori ja psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri. 

3.  Suomen Uusperheiden Liiton toiminnanjohtaja, psykoterapeutti Kirsi Heikinheimo 
puhui Koti kahdessa paikassa -seminaarissa siitä, millaisia haasteita uusperheet usein 
kohtaavat ja mitä uusperhettä suunnittelevien tulisi ottaa huomioon jo etukäteen.

4.  Dosentti ja korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Miikka Peltomaa piti 
yleisöluennon uniapneasta ja kuorsauksesta, jotka hoitamattomina saattavat pitää yllä 
masennukselle tyypillisiä oireita.

5.  VTT, sosiologian dosentti Sari Näre luennoi Seksuaalisuus mielenterveystyössä 
-seminaarissa.

6. Psykoterapeutti ja tietokirjailija Maaret Kallio puhui luennollaan tunteista.  
Kallion mukaan tunteet ovat kuin maatuskanukke: päällimmäinen kerros  
on vasta se ensimmäinen tunnetila, mutta sen alla piilee vielä monta  
kerrosta erilaisia tunteita.

Myös vuoden 2019 
Mielenterveysmessut 
järjestetään 
Kulttuuritalolla!

6
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Positiivisen mielenterveyden käsite 
lähtee siitä, että mielenterveys ei ole 
vain häiriön poissaoloa, vaan koko-

naisvaltainen käsitys ihmisestä. Tämän 
psykologian tohtori ja THL:n kehittämis-
päällikkö Esa Nordling palautti kuulijoi-
den mieliin seminaaria avatessaan. Nord-
lingin mukaan mielenterveyttä tulisi näistä 
lähtökohdista arvioida kaksiulotteisesti sekä 
hyvinvoinnin kokemuksen ja 
oireiden kautta. Kovin usein 
mielenterveyttä arvioidaan klii-
nisesti vain oireiden kautta. 
Tällöin huomioimatta jää, että 
ihminen voi kokea elämässään 
paljonkin hyvinvointia sairau-
den oireista huolimatta.

Mielenterveyttä vahvistavat 
omien vahvuuksien tunnista-
minen, taitojen ja asioiden op-
piminen, kokemus osallisuudesta, elämän 
kokeminen mielekkääksi, toiveikas olo sekä 
se, että saa elämässään onnistumisen koke-
muksia. Kaikki nämä tekijät ovat läsnä myös 
Mielenterveyden keskusliiton useilla kurs-
seilla.

JOKAINEN KEHO ON ARVOKAS

Vuoden 2019 Hyvän mielen lähettiläs, toi-
mittaja Jenny Lehtinen pohti värikkäässä 
puheenvuorossaan mielenterveyden ja ke-
hokuvan yhteyksiä. Lehtisen tausta ei ole 
niinkään tieteellisessä tutkimuksessa, vaan 
30 000 ihmisen Facebook-ryhmässä ”Keho-
myytin murtajat”. Ryhmässä käytyjen kes-
kustelujen perusteella Lehtinen pohti sitä, 
miten yhteiskunnassamme nykyään suh-
taudutaan lihavuuteen ja lihaviin ihmisiin 
ja kuinka tuo suhtautuminen vaikuttaa 
myös mielenterveyteen. Jatkuva laihdutta-
minen ajaa ihmiset elämään epäelämää, 
”sitten kun” -elämää, jossa varsinainen elä-
mä jää jäihin odottamaan, kunnes ihminen 
on laihtunut. Tällainen epäelämä verot-
taa ilman muuta ihmisen mielenterveyttä. 

Voisiko siis terveyttä hoitaa koko ajan, pai-
nosta riippumatta?

Kehopositiivisuus nojaa ajatukseen, että 
jokainen keho on arvokas, juuri sellaisena 
kuin se on, ei vain ihannepainossa. Ihmisel-
lä on aina oikeus nauttia omasta kehostaan 
ja elää sen kanssa täyttä elämää. Pysäyttäisi-
kö ihmisen tyytyväisyys omaan kehoon pai-
nonlaskun tavoittelun? Jenny Lehtinen ki-

teytti räväkästi terveydenhuollon 
pelkäävän, että lihavan ihmisen 
tyytyväisyys omaan kehoonsa 
aiheuttaisi sen, että ”lihava syök-
syy pullalaarille ja kermavaahto-
kasoihin”. Hän peräänkuulutti 
Health at every size - ajattelua, 
jonka mukaan voisimme painon 
seurannan sijaan siirtyä seuraa-
maan tekoja – jokainen teko on 
merkittävä ja itsessään tärkeä. 

Esimerkiksi liikuntaa ei harrasteta painon-
hallinnan vuoksi, vaan koska se on kivaa. Ja 
jokainen teko lasketaan, myös jokainen kä-
vely kauppaan tai postilaatikolle. 

KEHO VIESTII TUNTEITA

Karita Palomäen puheenvuoro pureutui 
tunteiden kehollisuuteen ja siihen, miten 
tärkeää on oppia tunnistamaan kehollisia 
tuntemuksia. Keholliset tuntemukset ovat 
kehon tapa viestiä meille asioita, joita mieli 
ei aina heti tunnista. Psykofyysisenä fysio-
terapeuttina ja NLP-työnohjaajana työsken-
televä Palomäki sanoi, että kun oppii tunte-
maan kehoaan, on helpompi ymmärtää, 
mitä tunteet haluavat sanoa. 

Jokainen meistä ilmaisee tunteita: hengi-
tyksen, ilmeiden ja kehon asentojen kautta. Ja 
tunteet myös tarttuvat ihmiseltä toiselle – tun-
nistamalla tämän voi opetella säätelemään tois-
ten tunteiden siirtymistä. Oma keho myös hei-
jastelee koko ajan sitä, mitä elämässä tapah-
tuu. Esimerkiksi hengityksen kautta reagoim-
me tapahtumiin heti. Meillä onkin olemassa 
noin 20 eri tapaa hengittää eri tilanteissa.

Kehon ja mielen vahva yhteys
Positiivinen mielenterveys, kehopositiivisuus, tunteiden kehollisuus sekä motivaation 
merkitys elämänmuutoksessa puhuttivat Keho ja mieli – kohti kokonaisvaltaista 
hyvinvointia -seminaarissa Mielenterveysmessuilla.

Tekst i  Paula Paloheimo

 y pohtii, onko elämä nyt sellaista kuin 
haluaa sen olevan 

 y rakentaa päivän niin, että 
muutokselle on varattu aikaa 

 y muistaa, että yksi hyvä teko on 
parempi kuin nolla, se pienikin asia 
riittää.

 y ajattelee myös muuta
 y tunnistaa omat uskomukset ja pelot 
 y hakee apua
 y uskoo siihen, että muutos on 
mahdollinen ja huomaa pienet asiat 
matkalla

 y käytännössä priorisoi muutosta
 y tekee oleellisia asioita
 y toistaa asioita uudelleen ja 
uudelleen

Lähde: Satu Kaski

Pysyvä muutos on 
mahdollista, kun:

OMAA MIELTÄ VOI OHJATA KOHTI MUUTOSTA

Psykologian tohtori Satu Kasken motivaa-
tioon keskittyvässä puheenvuorossa poh-
dittiin, mitä elämänmuutos oikeastaan tar-
koittaa ja miten se tehdään. Mitä elämän-
muutos ikinä sinulle merkitseekään, oiko-
teitä ei ole. Muutos vaatii aina työtä ja sinni-
kästä yrittämistä. Helpommin muutos 
syntyy, jos asia on itselle oikein merkityk-
sellinen. Jokainen meistä on valmis työs-
kentelemään merkityksellisten asioiden 
vuoksi, ja merkityksellisyys saa meidät 
myös ylittämään itsemme. 

Omaa mieltään voi kuitenkin ohjata ja sitä 
kannattaakin tehdä: pohtia, mikä auttaa mi-
nua saavuttamaan omat tavoitteeni, mikä es-
tää minua ja osaanko sivuuttaa hankaloittavat 
tekijät ja ennen kaikkea voinko sietää hetken 
sitä epämukavuutta, jonka muutos tuo tulles-
saan? Omalla mukavuusalueella pysyminen 
on normaali reaktio ihan meillä kaikilla, ja sen 
vuoksi epämukavuuden sieto on erityisen tär-
keää, jos päättää tehdä muutoksia.

  MIELENTERVEYSMESSUT

Jatkuva 
laihduttaminen 
ajaa ihmiset 
elämään "sitten 
kun" -elämää.
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Muut ovat jo lukeneet tekstin loppuun, 
enkä vielä ole edes puolivälissä. 
Aineen kirjoittaminen on työtä ja 

tuskaa. Ja sitten vielä täynnä punakynää. 
Matematiikan kaavat ja kertotaulut eivät 
vain pysy päässä. Tuntuu siltä, että olen hi-
taampi ja tyhmempi kuin kaikki muut. 
Opettajakin kutsui laiskaksi, vaikka tank-
kasin kielten sanoja koko illan.”

Erilaiset oppimisvaikeudet, esimerkiksi 
lukivaikeus tai matematiikan vaikeudet ovat 
yleisiä. Jos koulussa ei suju, vaikeudet näyt-
täytyvät helposti oppijan itsetunnossa ja mi-
näkuvassa. Yhteyksiä myöhempään elämän-
kulkuun ja hyvinvointiin ei kuitenkaan ole 
juurikaan tutkittu. Aihetta ja tuoreita tutki-
mustuloksia valotti PsM, psykologi ja väitös-
kirjatutkija Anna-Kaija Eloranta Niilo Mäki 
Instituutista ja Jyväskylän yliopistosta.

Jyväskylässä Niilo Mäki Instituutin Las-
tentutkimusklinikan oppimisvaikeustutki-
muksissa on seurattu 509 henkilöä, joilla on 
lapsuudessa todettu lukivaikeus, matematii-
kan vaikeus tai näiden yhdistelmä. Henki-
löiden myöhempää elämänkulkua on seu-
rattu aina 80-luvulta asti. Iältään he ovat nyt 
20–39-vuotiaita. Verrokkiryhmässä on hen-
kilöitä samalta koulunaloituspaikkakunnal-
ta ja samasta ikäryhmästä. 

Sekä koulutustasossa että työllistymises-
sä näkyi selviä eroja verrokkien ja oppimis-
vaikeuksia kokeneiden välillä. Kun verrok-
kiryhmäläisistä 12,8 prosentilla oli vain pe-
ruskoulun päästötodistus, vas-
taava luku oli oppimisvaikeuksia 
kokeneilla 27,2 prosenttia. Oppi-
misvaikeuksia kokeneiden ryh-
mästä 27,9 prosenttia oli ollut 
työttömänä yli 258 päivää, kun 
verrokkiryhmässä määrä oli 12,8 
prosenttia. Molemmissa tapauk-
sissa matematiikan vaikeuksien 
rooli korostui: kouluttautumi-
nen oli jäänyt peruskouluun 31,1 
prosentilla seuratuista. Sama määrä oli pit-
kään työttömänä. 

OPPIMISVAIKEUDET EIVÄT ESTÄ KOULU-
TUSTA, TYÖLLISTYMISTÄ JA HYVINVOINTIA

Koulutuksen puute ja työttömyys taas ovat 
usein yhteydessä sosiaaliseen toiminta-
kykyyn ja elämäntyytyväisyyteen. Tutki-
mus osoittaakin, että oppimisvaikeudet tar-
koittavat suurempaa riskiä mielenterveys-
ongelmiin, esimerkiksi masennukseen ja 
ahdistuneisuuteen nuorena. Eloranta esitteli 
oppimisvaikeuksien yhteyksiä masennus-
lääkkeiden käyttöön. Heistä, joilla lapsena 

Lapsuudessa todetuilla 
oppimisvaikeuksilla yhteyttä 
elämänkulkuun ja hyvinvointiin
Mielenterveysmessuilla kuultiin maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisia ja tuoreita tutkimustuloksia 
oppimisvaikeuksien yhteyksistä mielenterveyteen, kouluttautumiseen ja työllistymiseen. 

Tekst i  Riitta Hämäläinen

oli todettu oppimisvaikeuksia, 20,9 pro-
senttia käytti masennuslääkitystä ja mate-
matiikan vaikeuksia kokeneista peräti 29,2 
prosenttia, kun verrokkiryhmäläisistä vain 

15 prosenttia. 
Kohonneesta riskistä huoli-

matta huomattavaa oli, että 
myös oppimisvaikeustaustaisista 
henkilöistä suurin osa kuiten-
kin kouluttautui, työllistyi ja voi 
hyvin. 

Eloranta korosti suojaavien 
tekijöiden merkitystä, joita voivat 
olla perheen, ystävien, opettajan 
ja oppimisvaikeutta tutkineen ja 

kuntouttaneen erityisopettajan tai psykologin 
tuki, vahva itsetunto ja sinnikkyys. Itse oppimis-
vaikeuden lisäksi on tärkeää tukea myös lap-
sen tai nuoren psyykkistä hyvinvointia.

LIIKE, MUSIIKKI, UNI JA DIGILAITTEET 
APUNA OPPIMISVAIKEUKSISSA

Tuen erilaisia näkökulmia esittelivät semi-
naarissa aivotutkija Minna Huotilainen, 
koulupsykologi Anne Lakkavaara sekä 
erityisopettaja, apuvälineasiantuntija Pauli 
Sarsama. Heidän mukaansa yhä nuorem-
mat oppilaat ovat huonovointisia jo perus-
koulussa ja liian usein taustalla vaikutta-
vat diagnosoimattomat ja huomioimattomat 
oppimisvaikeudet. 

Minna Huotilainen korosti musiikin ja 
tanssin sekä unen merkitystä aivojen oppi-
miskykyä ja muistia parantavina tekijöinä. 
Liikkuminen tunnetusti ennalta ehkäisee ja 
vähentää masennuksen oireita, mutta liike 
myös auttaa muistamaan. Huotilainen ke-
hotti tanssimaan ja liikkumaan samalla, kun 
kuuntelemme opittavaa asiaa ja tekemään 
muistettavista asioista kokonaisuuksia ja 
miellekarttoja – ja miellekartoista puolestaan 
tanssiaskelia. Vaikeita opittavia asioita voi 
kokeilla sovittaa laulunsanoiksi. 

Sarsama otti kantaa paljon keskusteltuun 
digilaitteiden käyttöön oppimisen tukena. 
Liika on aika liikaa, mutta liika varovaisuus 
taas usein tarkoittaa, että digilaitteiden hyö-
dyt jäävät saamatta. Nykyisin voimme näet 
muuttaa melkein minkä tahansa tekstin ääni-
muotoon ja kuunnella sen lukemisen sijaan 
tai tuottaa tekstiä puhumalla – kone siis kir-
joittaa puolestasi puheesi tekstiksi. Hidas 
lukija tai kirjoittaja ei ehkä enää olekaan hidas, 
eikä oppiminen jää kiinni luku- tai kirjoitus-
nopeudesta. Oppimisvaikeudet kun eivät 
tarkoita tyhmyyttä eivätkä oppimiskyvyttö-
myyttä.

  MIELENTERVEYSMESSUT

Liikkuminen, 
musiikki ja 
riittävä uni 
parantavat 
aivojen oppimis- 
kykyä ja muistia.
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LAKIMIES NEUVOO

Vuodenvaihteen 2019 
keskeisimmät uudistukset

Talous- ja velkaneuvonnan 
palveluita saa jatkossa 
oikeusaputoimistoissa
Vuodenvaihteen jälkeen talous- ja velka-
neuvonnan palveluita tuottavat kaikki 22 
oikeusaputoimistoa sekä Ahvenanmaan 
oikeusapu- ja velkaneuvontatoimisto.

Uudistuksessa talous- ja velkaneuvonnan 
tehtävät säilyvät ennallaan ja palvelut ovat 
myös jatkossa asiakkaille maksuttomia. 
Talous- ja velkaneuvonnan asiakas voi 
kuitenkin jatkossa kääntyä minkä tahansa 
oikeusaputoimiston puoleen kotikunnastaan 
riippumatta. Palveluja on myös mahdollista 
saada etäpalveluna videoyhteyden 
välityksellä.

Lääkekatto laskee
Lääkekustannusten vuosioma-
vastuu, ns. lääkekatto pienenee yli 
30 euroa ensi vuonna. Vuonna 
2019 se on 572 e/kalenterivuosi. 
Kun vuosiomavastuu ylittyy, asia-
kas maksaa loppuvuoden ajan jo-
kaisesta korvattavasta valmistees-
ta vain 2,50 euron omavastuun.

Sairauspäivärahan 
odotusaika poistuu
Sairauspäivärahasta poistuu 55 
päivän odotusaika. Sairauspäivä-
rahaa maksetaan 1.1.2019 lähtien 
vähimmäismääräisenä (27,86 e/
arkipäivä) omavastuuajan (1 + 9 
päivää) jälkeen ilman odotusaikaa.

Nuorten pääsy am-
matilliseen kuntou-
tukseen helpottuu
Kela voi jatkossa myöntää 
ammatillista kuntoutusta ilman 
lääkärinlausuntoa 16–29-vuotiaalle 
nuorelle, jolla ei ole opiskelu- tai 
työpaikkaa tai jonka opinnot ovat 
keskeytyneet tai vaarassa keskeytyä. 
Arvion nuoren toimintakyvystä voi 
jatkossa tehdä esimerkiksi sosiaali-
toimen, etsivän nuoristyön tai 
Ohjaamon työntekijä. Myös terveyden-
huolto voi ohjata nuoren kuntoutukseen 
kuten aikaisemminkin. Kirjallisen 
hakemisen sijaan kuntoutukseen voi 
hakea suullisesti.

Lyhytkestoinen 
opiskelu 
työttömyysetuuden 
aikana helpottuu
1.1.2019 lähtien 25 vuotta täyttänyt 
työtön työnhakija voi opiskella lyhyt-
kestoisesti menettämättä työttö-
myysetuutta. Lyhytkestoinen opiske-
lu voi kestää enintään 6 kuukautta. 
Lisäksi opintojen pitää antaa amma-
tillisia valmiuksia tai tukea yritystoi-
mintaa. TE-palvelut tutkii, täyttyvät-
kö nämä ehdot. Jatkossa lyhytkes-
toinen opiskelu myös kerryttää  
aktiivimallin mukaista aktiivisuutta.

Takuueläkkeeseen 
ja eläketukeen 
korotus, muut 
eläkkeet ennallaan
Takuueläkkeen täysi määrä ja 
samalla eläketuki suurenevat 9,25 
euroa. Vuonna 2019 niiden määrä 
on 784,52 e/kk. 
Kansaneläkeindeksiin sidottu 
kansaneläke säilyy ennallaan, 
samoin Kelan maksamat perhe-
eläkkeet.

Nuorten kuntoutusraha ja Kelan 
ammatillisessa kuntoutuksessa 
olevan kuntoutusraha korotetaan 
takuueläkkeen tasolle.

Tekst i  Merja Karinen
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LAKIMIES NEUVOO

Tulorekisteri on sähköinen 
tietokanta tulotiedoille
Tekst i  Merja Karinen

Verohallinnon tulorekisteriyksikkö 
ylläpitää tulorekisteriä ja toimii 
vastuuviranomaisena. Tulorekiste-

riin ilmoitettavia tietoja ovat palkat, luon-
taisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut 
ansiotulot. Myös siis verovapaat ja veron-
alaiset kustannusten korvaukset on ilmoi-
tettava. 

Ilmoitettaville tiedoille ei ole mitään 
euromääräistä alarajaa eikä ylärajaa vaan 
kaikki palkkatiedot on ilmoitettava riippu-
matta summasta tai tulonsaajan iästä.

Vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin il-
moitetaan tiedot palkoista ja ansiotuloista. 
Vuodesta 2020 lähtien ilmoitetaan myös eläke- 
ja etuustiedot. Tietojen ilmoittaminen tulo-
rekisteriin koskee kaikkia palkkatiedon mak-
sajia heti 1.1.2019 alkaen ja kaikkia etuuden 
maksajia 1.1.2020 alkaen. 

TULOREKISTERIN KÄYTTÄJÄT

1.1.2019 lähtien tulorekisterin tietoja käyt-
tävät Verohallinto, Kansaneläkelaitos (Kela), 
Työllisyysrahasto, sekä työeläkelaitokset ja 
Eläketurvakeskus (ETK). Vuodesta 2020 al-
kaen tiedon käyttäjiä ovat muun muassa 
työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnon-
ala, Tilastokeskus, Työllisyysrahasto (ai-
kuiskoulutusetuudet), vahinkovakuuttajat, 
työttömyyskassat ja työsuojeluviranomai-
nen. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät 
saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mi-
hin he ovat oikeutettuja ja mitä he tarvitse-
vat toiminnassaan. Tulorekisteri ei luo mi-
tään uusia oikeuksia saada tietoja.

Yhdistyksille

Tulotiedot kootusti ja reaaliaikaisesti
Tiedot ovat tulorekisterin sähköisessä 
asiointipalvelussa kootusti ja reaaliaikai-
sesti. Näin tulonsaaja saa ensimmäistä  
kertaa reaaliaikaisen kokonaiskuvan  
palkka-, eläke- ja etuustiedoistaan.

Tulorekisterin tiedon käyttäjät, kuten 
Kela tai työeläkelaitokset hakevat yksit-
täistä tulonsaajaa koskevia tulotietoja  
suoraan tulorekisteristä. Käyttäjät saavat 
tiedot siinä aikataulussa, jolla ne kyseisiä 

tietoja omassa päätöksenteossaan tar-
vitsevat. Tulorekisteristä välitetään vain 
ne tiedot, joihin kullakin tiedon käyttäjällä 
on oikeus.

Kansalaisen näkökulmasta tämä  
helpottaa asioiden hoitamista, koska 
omat tulotiedot ovat ajan tasalla tulo-
rekisterissä eikä niitä koskevia tietoja  
tarvitse itse toimittaa viranomaisille  
esimerkiksi hakemuksen liitteenä. 

Tulorekisteriote Tulonsaaja voi myös tilata tulorekisteristä omia tulotietojaan koskevan tulorekisteriotteen.

Lakimies Merja Karinen  
palvelee oikeusturva-asioissa.
merja.karinen@mtkl.fi  |  050 561 7416

Tulorekisteri koskee kaikenlaisia yhdistyksiä, jotka maksavat palkkoja tai muita 
ansiotuloja. Tiedot tulee ilmoittaa tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman 
jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa.

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta. Sähköinen asiointi on tulorekisterin 
perusedellytys. Tiedot voidaan ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisen 
painavasta syystä.

Ilmoitettavat tiedot
Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, 
luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja 
veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Tulorekisteriin ilmoitetaan 
maksetut päivärahat, ateriakorvaukset ja kilometrikorvaukset. Myös luontoisedut, 
kuten puhelinetu tai autoetu, on ilmoitettava. 

Jos tulonsaajalle maksetaan sekä rahapalkkaa että luontoisetuja, ilmoitetaan 
kaikki tiedot viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Jos tulonsaajalle ei kuitenkaan 
makseta rahasuorituksia eli rahapalkkaa vaan ainoastaan esimerkiksi luontoisetuja, 
ilmoitetaan tiedot tulorekisteriin kuukausittain viimeistään edun saamiskuukautta 
seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Matkakorvaukset ja päivärahat
Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava tulo-
rekisteriin. Verovapaista kustannusten korvauksista ilmoitetaan kilometrikorvauk-
set, päivärahat ja ateriakorvaukset. Matkakustannusten korvaukset on ilmoitetta-
va, vaikka rahapalkkaa ei maksettaisi.

Huomioitavaa
 y tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa
 y verovapaat kustannusten korvaukset on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei 
maksettaisi

 y sähköinen asiointi on perusedellytys
 y tiedot on annettava viiden päivän kuluessa maksupäivästä
 y tulorekisteri ei muuta apurahojen ja stipendien ilmoittamista
 y tutustu tulorekisteriin  www.tulorekisteri.fi 

Tulonsaaja
Tulonsaajan omat palkkatiedot, eläketu-
lojen tiedot sekä tiedot maksetuista 
etuuksista ovat helposti saatavilla yhdes-
tä paikasta reaaliaikaisesti. Tulorekisterin 
sähköisessä asiointipalvelussa tulonsaaja 
voi katsoa omia tulotietojaan tai tietoja, 
joihin on saanut valtuutuksen. Yksityis-
henkilön ei tarvitse ilmoittaa tulorekiste-
riin omia tietojaan. Tiedot ilmoittaa aina 
työnantaja.

Yksityishenkilöille
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http://www.tulorekisteri.fi
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Vertaistuki ja vertaisohjaajana toimiminen ovat tärkeitä vapaaehtoistoi-
minnan muotoja. Vapaaehtoistoiminnassa tapahtuvaa oppimista sekä 
vapaaehtoistoiminnan hyötyjä on tutkittu paljonkin. Vähemmälle 

huomiolle on kuitenkin jäänyt vertaisohjaajana toimivan oppiminen sekä 
vertaisohjaajuuden hyödyt nimenomaan vertaisohjaajan itsensä näkökulmasta. 

Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2017 valmistunut pro gradu -tutkielmani 
”Vertaisohjaajina toimivien mielenterveyskuntoutujien oppiminen ja vertais-
ohjaajana toimimisen hyödyt” pyrkii tuomaan lisätietoa vertaisohjaajuudesta eri-
tyisesti mielenterveyskuntoutujataustaisten vertaisohjaajien näkökulmasta tar-
kasteltuna. 

Tutkielmani tapauksena oli yksi Mielenterveyden keskusliiton alainen paikal-
lisyhdistys ja sen 13 vertaisohjaajaa. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella sekä 
kahdella ryhmähaastattelulla. Tulosten perusteella vertaisohjaajana toimiminen 
on vaikuttavaa toimintaa paitsi oppimisen myös hyötyjen osalta. 

Tulokset jakoivat vertaisohjaajien oppimisen kolmeen keskeiseen osa-alueeseen: 
ryhmän ohjaamiseen, ryhmän ohjaajana toimimiseen sekä ihmissuhdetaitoihin. 
Vertaisohjaajana toimiminen synnytti oppimisen lisäksi hyötyjä sekä yksilö- että 
yhdistys- ja yhteiskuntatasolla. Hyödyt liittyivät merkittävästi yksilötasoon. 

Vertaisohjaajana toimiminen 
vahvistaa psyykkistä hyvinvointia

Tekst i  Sanna Turunen

Ryhmän hallinta
Ryhmien toimintaa suunniteltiin osallistujien 
toiveiden ja tarpeiden mukaisesti, 
kuunnellen samalla itseään ja omaa 
jaksamista. Vertaisohjaajat huomioivat 
ryhmiin osallistuvia ihmisiä tasapuolisesti 
antamalla tilaa puheenvuoroille tai 
kuulumisten ja ajatusten kertomiselle. 
Erityisesti harrasteryhmien vertais-
ohjaajat kuvasivat oppineensa löytämään 
ryhmäläisiltä sairastumisen myötä piiloon 
hautautunutta osaamista. 

Vertaisohjaajien ymmärrys ryhmän 
käytännön toimintaan liittyvistä asioista 
oli vahvistunut. He olivat myös oppineet 
pitämään paremmin kiinni ryhmien aika-
tauluista, vaikka se olikin innostumisen 
vuoksi joskus haasteellista. Yleisesti ver-
taisohjaajat kokivat oppineensa, miten 
tärkeää on pitää kiinni yhdessä sovituista 
pelisäännöistä. Ryhmissä syntyi myös 
monia tilanteita, jotka kehittävät vertai-
sohjaajien ongelmaratkaisukykyä. 
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Ryhmänohjaajana 
toimiminen
Vertaisohjaajat kokivat kehittäneensä 
ryhmänohjaajan ominaisuuksia, kuten 
rauhallisuutta, jämäkkyyttä ja 
rehellisyyttä. Tärkeää oli myös omista 
rajoista huolehtiminen tiedostamalla 
omat rajat sekä ulkoistamalla itsensä 
ryhmäläisten haastavilta elämäntilanteilta. 

Ryhmänohjaajana toimiminen oli 
myös tuonut rohkeutta esimerkiksi 
ihmisjoukon edessä olemiseen. 
Vertaisohjaajat kokivat, että he 
pystyivät hyödyntämään omia 
kokemuksia ja oppimiaan asioita eri 
ryhmänohjaustilanteissa. Vertais-
ohjaajana toimiminen toi myös 
mahdollisuuden oppia enemmän 
psyykkisistä sairauksista, niihin 
liittyvistä haasteista ja kuntoutuksesta. 

Psyykkisen 
hyvinvoinnin 
lisääntyminen
Vertaisohjaajat kuvasivat, miten heidän 
itsevarmuutensa ja -luottamuksensa oli-
vat vahvistuneet vertaisohjaajaksi ryh-
tymisen myötä. Tämä näyttäytyi siinä, 
miten vertaisohjaajat uskoivat itseensä 
ja näkivät oman osaamisensa. Lisäksi 
heidän toimintakykynsä kohentui, kos-
ka heillä oli säännöllistä, vastuullista  
tekemistä. Elämänlaadun parantuminen 
näkyi henkilökohtaisessa elämässä, kun 
vertaisohjaaja oli reipastunut ja muuttu-
nut sosiaalisemmaksi. 

Moni vertaisohjaaja koki saaneensa 
positiivisia ja omaa merkityksellisyyttä 
lisääviä kokemuksia. Toisten auttami-
nen ja vertaistuen antaminen toivat  
hyvää mieltä itselle. Tärkeää oli myös 
kokemus siitä, että oli sairastumisesta 
huolimatta hyvä ihminen. 

Vertaisohjaajat toivat esille yhteisöl-
lisyyden merkityksen oman hyvinvoin-
nin tukena. He kokivat tulevansa hyväk-
sytyksi yhdistyksessä sellaisena kuin 
on. Yhdistyksen kautta vertaisohjaajat 
olivat myös itse saaneet uusia tutta-
vuuksia, joiden kanssa keskustella pait-
si samankaltaisista kokemuksista myös 
muista aiheista. Tämä oli laajentanut 
heidän omaa sosiaalista verkostoaan ja 
tehnyt elämästä siltä osin rikkaampaa.

Vapaaehtoistoiminnan 
mahdollistaminen
Yhdistys- ja yhteiskuntatason hyödyt 
jakautuivat yhdistyksen toiminnan mah-
dollistamiseen sekä työhön paluun ja 
opiskelemaan lähtemisen mahdollista-
miseen. Vertaisohjaajat kokivat teke-
vänsä yhteiskunnallisesti arvokasta työ-
tä vapaaehtoisena ruohonjuuritasolla 
lähellä ihmistä. He halusivat antaa 
eteenpäin omaa osaamistaan yhtei-
seen hyvään, mahdollistaen samalla  
yhdistyksen toiminnan.

Osa vertaisohjaajista koki vertais-
ohjaajuuden olevan hyvä mahdollisuus 
tunnustella omaa jaksamistaan ja osaa-
mista työhön paluuta ajatellen. Osa 
vertaisohjaajista päätyi vertaisohjaaja-
na toimimisen myötä opiskelemaan.

Ihmissuhdetaidot
Moni vertaisohjaaja kuvasi oppineensa 
taitoja, joita tarvitaan ollessa vuoro-
vaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. 
Näitä taitoja olivat muun muassa kyky 
kuunnella, olla läsnä ja myötäelää 
toisen rinnalla. Suvaitsevaisuus 
erilaisuutta ja erilaisia ihmisiä kohtaan 
ei noussut aineistosta suuremmalti 
esille. Tämä johtunee yhteisöllisyyden 
tunteesta, jota vertaisohjaajat kuvasivat 
tunteneensa ollessaan mukana 
yhdistyksen toiminnassa.

Olen voinut havainnoida itseäni ja tunnustella 
voimavarojani ryhmänohjaamisessa myös mahdollista 
työhön paluuta silmällä pitäen.

Antaahan tämä hirveesti 
merkitystä elämälle. Joku 
tehtävä, miksi elää, miksi 
olla olemassa.

Pro gradu ”Vertaisohjaajina toimivien mielenterveyskuntoutujien oppiminen 
ja vertaisohjaajana toimimisen hyödyt” on luettavissa kokonaan Itä-Suomen 
yliopiston E-publications -palvelimelta verkosta. 

Kirjoittaja on kasvatustieteen maisteri, jonka intohimona on oppiminen. 
Hän on erikoistunut aikuiskasvatuksen, (erityis-)pedagogiikan sekä 
henkilöstön kehittämiseen liittyviin osa-alueisiin. Tällä hetkellä kirjoittaja 
on kuntouttavassa työkokeilussa vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina 
Kuopion Mielenterveyden Tuki ry:ssä vaikean työuupumuksen jälkeen.

Etelä-Pohjanmaan Seinäjoella sijait-
seva Olkkari eli Kokemus- ja vertais-
toimijat ry:n kaikille avoin matalan 

kynnyksen kohtaamispaikka tarjoaa ihmi-
sille tasavertaisen ja hyväksyvän ilmapiirin 
tilan, jossa viettää vapaa-aikaa. Olkkarin 
toimintatilat ovat avoinna joka arkipäivä ja 
tarjoavat kävijöilleen ympäristön ideoida ja 
toteuttaa eri tapahtumia juhannustansseista 
karaokeen ja ulkoilupäiviin.

Olkkarissa järjestetään viikoittain avoin 
kokemusasiantuntijatilaisuus, jossa kävijöi-
den kanssa yhteistuumin valitusta aiheesta 
käydään keskustelua. Kokemusasiantuntija 
alustaa keskustelun kertomalla valitusta ai-
heesta oman kokemustarinan.

Maanantaisin pidettävässä toimintatii-
missä yhdistys kannustaa kävijöitä osallis-
tumaan tulevien tapahtumien suunnitteluun. 
Tällä tavoin toiminnan kehittäminen pysyy 
kävijälähtöisenä ja heille mieluisana.

Viime vuonna Olkkari täytti viisi vuotta, 
ja samoihin aikoihin sai käyttöön uudet ti-
lat. Vuosipäivä- ja avajaisyhteisjuhlan avasi 
eduskunnan puhemies Paula Risikko. Lau-
lullaan Siru Airistola kohotti juhlatunnel-
man kattoon.

Tarkemmin yhdistyksen toimintaan ja 
periaatteisiin pääsee tutustumaan verkko-
sivuilla www.olkkari.net ja tulevia tapahtu-
mia voi seurata helposti Facebookin ja Insta-
gramin kautta. 

Olkkarilaiset ovat leiriytyneet Seinäjoen 
kaupungin kesäsiirtolaan nauttimaan kesän 
viimeisiä lämpimiä päiviä. Ajatus reissuun tuli 
yhdeltä kävijöistä.

Lähtökohtana 
vertaisuuden 
kokeminen
Tekst i  Pentti  Savolainen Kuva  Hel i  Arslan
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Vuosi sitten talvella Lotta Leiwo, 36, irtisanou-
tui palkkatyöstään hyvinvointipalveluiden 
ohjaajana ja ryhtyi jälleen yrittäjäksi jooga-

ohjaajana. Hän oli juuri palannut töihin pitkältä 
sairauslomalta, jolla hän oli ollut toipumassa vaikeas-
ta masennuksesta – jo kuudennen kerran elämänsä 
aikana. 

Tällä kertaa masennus oli iskenyt lujempaa kuin kos-
kaan aiemmin. Kuukausitolkulla mieli pyöri synkissä, 
mustissa pohdinnoissa, ja itsetuhoiset ajatukset piina-
sivat aina Lotan seistessä metrolaiturilla. Masennuksen 
syvyydestä huolimatta Lotta oivalsi, että tie toipumiseen 
saattaisikin tällä kertaa löytyä jostain muualta kuin aiem-
min: masennuksen hyväksymisestä ja rehellisesti oman 
pimeyden kohtaamisesta. 

– Oikeastaan koko viime vuoden kantava teemani oli 
pimeyteen katsominen. Kun hyväksyin sen, että elämäs-
säni on aina jollain lailla läsnä myös pimeä puoleni, aloin 
vähitellen toipua. 

Irtisanoutumisensa jälkeen Lotta alkoi yhdessä joo-
gaohjaajaystävänsä kanssa järjestää Helsingin Hertto-
niemessä KehoLataamolla kursseja ja tunteja, jossa he 
ohjaavat erilaisia jooga- ja meditaatioharjoituksia, 
kuten yin-joogaa ja metsäjoogaa. 

HULLUT NAISET KOOLLA

Uudessa elämänvaiheessa Lotta sai idean. Hän oli pit-
kään miettinyt, kuinka voisi ohjaajana yhdistää joo-
gan ja omat masennuskokemuksensa. Syntyi Hullujen 

”Jokaisen eläm ässä on myös ripaus pimeyttä”
Joogaohjaajana ja verkkovertaisena toimiva 
Lotta Leiwo ei halua hyssytellä, vaan puhua 
vaikeistakin asioista ääneen ja ravisuttaa 
ennakkoluuloja. Hän itse selviytyi pahimmasta 
masennusjaksostaan vasta, kun hyväksyi 
pimeyden läsnäolon elämässään.

Tekst i  Mirja Aarnio Kuva Sini  Kononen

  HENKILÖ 

Minäkin iskin 
uuden ystävän 
ja 10 minuutin 
kuluttua meillä 
oli jo yhteisiä 
harrastuksia.

Illan hämärtyessä kylpylän auditorioon kerääntyi joukko toisilleen tun-
temattomia lomalaisia. Hotellin vapaa-ajanohjaajat esittelivät loma-
ohjelmansa. Mahdollisuuksia oli kuntoiluun yksin tai yhdessä, ulkona 

tai sisällä sekä kevyttä iltaohjelmaa joulun odotus tunnelmissa. Myös 
loman kolme vertais ohjaajaa kertoivat ajatuksiaan ja kokemuksiaan, 
joilla nämä äitihahmot loisivat tuntemattomista yhden vertaisvoimalla 
toimivan ryhmän.

Loma alkoi Vesileppiksen elämän tahdilla. Toinen iltapäivä oli tutus-
tumisen lähtölaukaus. Siinä tilaisuudessa karistettiin turha ujous. Jokai-
nen valitsi henkilön, josta pikatreffeillä tuli loman ensimmäinen uusi ys-
tävä. Minäkin iskin ystävän ja kymmenen minuutin kuluttua meillä oli 
yhteisiä harrastuksia ja mielenkiinnon kohteita. Niin helppoa siellä oli 
tutustuminen. Piti vain uskaltaa sanoa ensimmäiset sanat, ja sitten aika 
loppui kesken – kerrottavaa ja kysyttävää jäi tuleville sattumatreffeille.

Ohjaajat järjestivät myös terapiaistunnon, jossa jokainen sai purkaa 
haluamansa ilot ja murheet. Osasimme luottaa toisiimme ja uskalsim-
me kertoa vaikeistakin hetkistä. Tilaisuuden purkukin onnistui niin hy-
vin, että kaikki pääsivät jatkamaan joulun odotusta kevyellä mielellä.

Jatkuva vapaa-ajan yhteisö ja ryhmäterapia oli 
aulan sohvaryhmässä. Vertaiset jaksoivat olla kai-
ken aikaa paikalla pohtimassa maailmanmenoa 
ja pienen ihmisen omia seikkailuja. Kutovia nai-
sia katsellessa jäin pohtimaan, voisiko sohvapala-
vereissa olla miestenkin käsillä jotain tekemistä.  
Seuraavalla kerralla he voisivat ottaa puukot ja pa-
likat mukaan. Silloin kätevien miesten käsistä syn-
tyisi juttelujen lomassa pikkupatsaita ja koruja.

Vesileppiksen ulkoiset puitteet olivat hyvät. 
Ehkä meille ylensyöjille olisi ollut paikallaan pikakurssi sopivan ruo-
ka-annoksen keräämisestä. Liian usein pöydän loppupäässä tuli karu 
herätys: piti ottaa vähän ja herkullista, mutta lautanen onkin täynnä. Ai-
noa kritiikki ravintolalle tuli jouluperinteen järkyttämisestä. Monelle 
joulun aloitukseen kuuluvat erottamattomasti joulurauha Turusta ja sen 
päälle riisipuuro rusina sopalla. Nyt perinne järkkyi. Ehkä meitä opetet-
tiin, että mikään ei ole ikuista. Onneksi illalla palasi usko jouluun, kun 
oikea joulupukki muorinsa kanssa viihdytti meitä hotellin aulassa.

Loman loppuhuipennukseksi tapaninpäivänä avautui jääluolassa 
Muumeista kertova jääveistosnäyttely. Suuret jääpatsaat ja niissä leik-
kivä valo loivat hienon kokonaisuuden. Tarjolla oli myös napakelkka ja 
pulkkamäki tunnelmavalaistuksella, mutta olimme juuri niin arkoja 
kuin muumit ovat filosofoineet: aikuiset eivät laske liukumäkeä. He pel-
käävät, että näyttävät hassuilta.

Kiitos Veikkaukselle, Maaseudun Terveys- ja lomahuollolle ja Mielen-
terveyden Keskusliitolle. Te mahdollistitte meille erilaisen joulun. Ja aivan 
erityinen kiitos mukavasta joulusta vertaisohjaajille ja kanssakulkijoille.

Vertaisvoima 
kannatteli jouluna
Onnekkaat kokoontuivat 21.12.2018 Leppävirran 
Vesileppikseen Voimaa vertaisuudesta -joululomalle. 

Tekst i  Jorma Aaltonen
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naisten piiri, johon sai kuka tahansa erilaisia mielen 
ongelmia kokenut nainen ilmoittautua. Pimeänä mar-
raskuisena iltana, jolloin piiri kokoontui ensimmäi-
sen kerran, osallistujat jakoivat tarinoitaan – juuri sen 
verran kuin kukin halusi. Keskustelua seurasi lempeä 
joogaharjoitus. Mukaan mahtui myös naurua ja hyvää 
oloa, kun tunnelma vapautui puhdistavien avautu-
misten jälkeen.

Illan jälkeen moni osallistuja toivoi, 
että Lotta perustaisi piiristä säännöllises-
ti kokoontuvan ryhmän. Tämä vuoden 
alusta ryhmä aloitti toimintansa. Hullu-
jen naisten piiristä kiinnostuttiin muual-
lakin, ja Lotta on käynyt myös Turussa ja 
Tampereella vetämässä samanlaiset illat. 
Ryhmän nimestä on tullut värikästä pa-
lautetta. Kaikki ole ymmärtäneet hul-
lu-sanan käyttöä, vaan sosiaalinen media 
on huudellut kriittisiä kommentteja. Lotta itse on kui-
tenkin sinut asian kanssa.

– Elämme ajassa, jossa ongelmia yritetään joten-
kin pehmentää. Ongelmia kutsutaan haasteiksi, jotka 
ovat kaikki muka ratkaisukeskeisesti hoidettavissa. 
Tosiasiassa elämään kuuluu myös pimeä puoli, ihan 
kaikilla. Halusin nimellä tarkoituksella ravistella ih-
misten ajatuksia ja ennakkoluuloja.

VERTAISOHJAAJAN TÄRKEIN TEHTÄVÄ ON KUUNNELLA

Lotta on aloittanut nyt myös vertaisohjaajana toimi-
misen Mielenterveyden keskusliiton uudella verkko-
kurssilla. Kyseessä on uudenlainen vertaisohjaamisen 
muoto, sillä se tapahtuu kokonaan verkossa, eikä ku-
kaan osallistujista tapaa toisiaan livenä, vaan kaikki 
keskustelut ja harjoitukset tehdään verkossa. Verkko- 
ohjaajana toimiminen on ollut Lotalle itselleenkin 
avartava kokemus – samoin kuin Hullujen naisten pii-
rin vetäminen.

– Kun joku kertoo vaikeita ja ahdistavia kokemuk-
siaan, tulee olo, että minun pitäisi nyt keksiä siihen 
jokin ratkaisu. Oivalsin kuitenkin, että vertaisohjaa-
jana joudun myös itse prosessiin, jossa peilaan muiden 

”Jokaisen eläm ässä on myös ripaus pimeyttä”
kokemuksia omiini, ja on ihan luonnollista reagoi-
da muiden kokemuksiin. Ei kenenkään vertaisen 
tarvitse olla valmistunut kympin arvosanoin tera-
piasta. 

Lotta nauraakin, että monesti hänen tultuaan kotiin 
terapiasta, aviomies kysyy, miten meni. Lotta vastaa, että 
ihan hyvin, mutta en parantunut vielä.

– Minulle tärkeintä ohjaajana toimimisessa on se, 
että ihmiset saavat kokemuksen, että he 
tulevat kuulluksi ja nähdyksi. Että hei, 
minä kuulen, mitä kerrot. Toivoisin, että 
mielenterveystyötä tekevät ammattilai-
setkin oivaltaisivat, että usein asiakkaal-
le on tärkeintä saada juuri tämä tunne. 
Että joku on sillä hetkellä läsnä juuri 
häntä varten ja kuulee, mitä toinen sa-
noo – ilman ennakko-oletuksia.

ÄLÄ ALIARVIOI ITSEÄSI

Viime syksynä Lotan elämässä tapahtui muutakin 
uutta ja mullistavaa: hän aloitti opinnot Helsingin yli-
opistossa pääaineenaan kulttuurien tutkimus. Se oli 
iso juttu ihmiselle, joka oli koko ikänsä kuvitellut, et-
tei ole tarpeeksi fiksu yliopistoon. Ei, vaikka Lotta oli 
pärjännyt aina työelämässäkin: median-alan tuotan-
topäällikkönä, kuntokeskuspäällikkönä, hyvinvointi-
valmentajana ja joogaohjaajana. Kun opiskelupaikka 
yliopistoon irtosikin ensimmäisellä yrityksellä, Lotta 
mietti, miksi hän ei ollut uskonut itseensä aiemmin. 

Opiskelu ja joogayrityksen pyörittäminen samanai-
kaisesti osoittautui syksyn aikana raskaaksi. Ensimmäi-
sen kerran elämässään kiireinen elämänvaihe ei kuiten-
kaan ajanut Lottaa uuteen uupumus- ja masennuskier-
teeseen. Hän tietää, että kokeakseen elämän mielekkääksi, 
hänellä pitää olla aina jotain merkityksellistä tekemistä, 
ei välttämättä edes töitä, mutta jotakin. Nyt entinen suo-
rittaja tiesi kuitenkin jo rajansa.

– Ymmärsin, etten voi vaatia itseltäni liikaa, muuten 
pimahdan taas. Aina pitää olla aikaa mennä vaan metsään 
kävelemään koiran kanssa tai katsoa sohvalla Netflixiä. 
Teen sen, minkä jaksan ja teen parhaani, se riittää. 

Kiiinnostuitko verkko- 
ohjaajana toimimisesta? Uusi 
verkko-ohjaajakoulutus alkaa 
21.3. ja ilmoittautuminen 
kurssille päättyy 4.3. Lue li-
sää kevään Uusi alku -kurssi-
oppaasta: www. mtkl.fi

Ei kenekään 
tarvitse 
valmistua 
kympin 
arvosanoin 
terapiasta.

|  Lotta Leiwo
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Kehittävän asenteen 
omaksuminen 
yhdistyksessä on 
merkittävää.

MITTARIT KERTOVAT TOIMINNAN  
VAIKUTUKSISTA

Syksyllä 2018 Malmilla toimivaan mielen-
terveystukiyhdistykseen Tukiyhdistys Kar-
viseen valmistui opinnäytetyö arvioinnista 
ja vaikuttavuuden todistamisesta etenkin 
matalankynnyksen periaatteella toimivissa 
yhdistyksissä. Tukiyhdistys Karvinen, ku-
ten monet muut mielenterveysyhdistykset, 
saa rahoituksensa STEA:lta kerätyistä Veik-
kaus-tuotoista. Opinnäytetyö oli lähtenyt 
yhdistyksen halusta ja tarpeesta kehittää 
omia arviointikäytäntöjään ja mittareitaan, 
jotta oman tuloksellisuuden ja vaikutusten 
arviointi toimisi tehokkaammin. 

Yhdistykseen kehitettiin uusia mittarei-
ta ja toimintakäytäntöjä erityisesti STEA:n 
vaatiman tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen 

(TVS) pohjalta. TVS-selvitys on STEA:n työ-
kalu, jolla arvioidaan yhdistyksen toimintaa 
ja vaikuttavuutta. Jokaiselta avustusta saa-
valta yhdistykseltä vaaditaan kahden vuo-
den välein TVS-selvitys, ja jokaisesta toimin-
tavuodesta on raportoitava. 

PIENILLÄ MUUTOKSILLA ON ISO MERKITYS

Yksi tärkeimmistä johtopäätöksistä, jota 
opinnäytetyön aikana syntyi, oli pienten 
muutosten ja kehityksen merkitys. Pienis-
sä yhdistyksissä oleellista ja hyvinkin tut-
tua on usein resurssien niukkuus. Työn-
tekijöitä on usein vähän, ja työaika on käy-
tettävä tehokkaasti. Kun uusia mittareita 
ja arviointikäytäntöjä lähdetään suunnit-
telemaan, on tärkeää muistaa olemassa 
olevat resurssit, ettei jo valmiiksi vaativaa 

Yhdistyksissä hyvä näkyväksi
Arviointi ja arvioinnin merkitys ovat lisääntyvissä määrin olleet esillä suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä. 
Todisteet tehdyn työn vaikutuksista ja vaikuttavuudesta tulevat väistämättä vaadituksi etenkin silloin, kun kyseessä on 
rajalliset resurssit. Järjestöjen toimintaan kuuluu niin nykyisin kuin vahvasti tulevaisuudessakin vaatimus arvioida omaa 
työtään ja raportoida sitä eteenpäin. Vaatimus tulee paitsi rahoittajilta, myös yhdistysten omilta kohderyhmiltä sekä 
yhteiskunnalta yleisesti. Jokaisella on oikeus osallistua toimintaan ja palveluihin, jotka on todettu tehokkaiksi ja toimiviksi. 

Tekst i  Tuul i  Häärä

työtä kuormitettaisi liikaa. Muutosten ei 
tarvitse olla suuria, yhdistyksen toimintaa 
täysin mullistavia toimenpiteitä, vaan pie-
net kehitysaskeleet usein riittävät. Pääasia 
on, että omaa toimintaa tarkastellaan kriit-
tisesti, kehityskohdat tiedostetaan ja niitä 
pyritään parantamaan parhaan mukaan. 
Näistä havainnoista ja tehdyistä muutok-
sista on mahdollista raportoida eteenpäin, 
jolloin sidosryhmät, rahoittajat ja palvelu-
jenkäyttäjät saavat selkeän kuvan arvioin-
nin ja kehittämisen tiedostamisesta. 

Jo kehittävän asenteen omaksuminen 
yhdistyksessä on merkittävää. Suomessa 
toimii satoja yhdistyksiä, jotka tekevät suun-
nattomasti hyvää eri kohderyhmille. Se, että 
hyvä työ saadaan näkyviin on kaikille ta-
hoille pelkästään hyväksi. 

Ministeriöt vastaavat varojen jaosta
Vuonna 2017 lukuisat kolmannen sektorin yhdistykset saivat kokea merkittäviä 
muutoksia rahoituksensa käytäntöihin. Entinen Raha-automaattiyhdistys (RAY), 
Veikkaus, ja Fintoto yhdistyivät uudeksi rahapeliyhtiöksi Veikkaus Oy:ksi. 
Tarkoitus oli yhdistää rahoituskäytännöt ja tehdä niistä selkeämpiä ja tehokkaampia. 
Vastuu rahapelien tuottamien varojen jaosta haluttiin siirtää ministeriöille. 
Nykyisin sosiaali- ja terveysministeriö on vastuussa siitä, miten sosiaali- ja 
terveysjärjestöille jaetaan Veikkaus tuotoista kerätyt avustusrahat. Sosiaali- ja 
terveysministeriön yhteyteen perustettiin myös Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus STEA, joka toimii itsenäisenä valtionapuviranomaisena.  
STEA vastaa järjestöjen ohjeistuksesta avustuksiin liittyen sekä avustusten 
valmistelusta, maksamisesta, käytön valvonnasta sekä vaikutusten arvioinnista.

Kirjoittaja Tuuli Häärä on valmistunut Laurea Ammattikorkeakoulun Degree Programme in Bachelor of Social Services –koulutusohjelmasta. 
Hänen vuonna 2018 julkaistu opinnäytetyönsä ”Hyvä näkyväksi – Mittarien kehittäminen helsinkiläisessä mielenterveystukiyhdistyksessä 
tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden todistamiseksi” on luettavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018102716285

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018102716285
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Hyvän mielen pelit ry:n tavoitteena on, että 
mielenterveyskuntoutujat voivat näin profiloi-
tua luovan sisällön laadukkaina tuottajina, jol-

loin kuntoutujaidentiteetistä aiheutuva stigma voisi 
vähentyä.

– Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat uusia tapo-
ja vähentää heihin kohdistuvaa stigmaa. Yksi tällainen 
tapa on auttaa heitä muodostamaan toinen, myöntei-
sempi identiteetti, johon heidät voidaan samaistaa 
kuntoutujaidentiteetin sijasta. Tällainen myönteinen 
identiteetti usein rakentuu hyvän ja laadukkaan te-
kemisen kautta, sanoo Hyvän mielen pelien ohjelmis-
tokehittäjä, TkL Tommi Gustafsson.

Yhteisö löytyy osoitteesta https://yhteiso.hyvan-
mielenpelit.fi. Yhteisöön voi liittyä kuka tahansa 
mielenterveyskuntoutuja tai kuntoutujavetoisen 

mielenterveysyhdistyksen jäsen. Yhteisö on tarkoitettu 
laajasti mielenterveyskuntoutujien käyttöön, eikä sivus-
ton käyttäjän tarvitse olla Hyvän mielen pelit ry:n jäsen.

Yhteisön kehitys on vielä aluillaan, ja sieltä löytyy 
tällä hetkellä muutama keskustelupalsta sekä noin kym-
menen eri teosta. Hyvän mielen pelit ry kutsuukin kaik-
ki asiasta kiinnostuneet henkilöt kehittämään Yhtei-
söä eteenpäin, jotta siitä voisi tulla aidosti mielen-
terveyden häiriöitä itse kokeneiden tarpeiden mukai-
nen sekä heidän näköisensä kohtaamispaikka verkos-
sa. Yhteisö on toteutettu XenForo-keskustelupalsta-
ohjelmistolla, joka tarjoaa runsaat työkalut erilaisten 
foorumien luomiseen ja moderointiin. Hyvän mielen 
pelit ry uskoo, että oikeissa käsissä Yhteisöstä voi tulla 
oivallinen työkalu edistämään mielenterveysongelmia 
kokeneiden ihmisten asiaa.

Alusta teosten julkaisuun 
ja myönteisen identiteetin 
rakentamiseen internetissä

Hyvän mielen pelit ry on perustanut verkkoyhteisön, Hyvän mielen pelien Yhteisön,  jossa 
mielenterveyskuntoutujat voivat julkaista erilaisia teoksiaan ja siten vahvistaa myönteistä 
identiteettiään. Yhteisö on verkkoportaali ja keskustelupalsta, joka tukee erilaisten teosten, 
kuten kuvien, videoiden, runojen, musiikin, ohjelmistojen ja 3D-mallien jakoa internetissä. 
Yhteisö-sivusto mahdollistaa teosten arvostelun ja kommentoinnin sekä eri henkilöiden 
julkaisujen seuraamisen. 

Tekst i  Tuul i  Häärä

Kuinka liityn Yhteisöön?
Yhteisöön voi liittyä menemällä osoitteeseen  
https://yhteiso.hyvanmielenpelit.fi ja klikkaamalla sieltä 
Rekisteröidy-linkkiä. Sen jälkeen rekisteröityminen 
onnistuu nopeiten Facebook-tunnistautumisella. Mikäli 
haluat käyttää nimimerkkiä, pitää sinun kuitenkin 
rekisteröityä normaalisti.

Kuinka julkaisen teoksen Yhteisössä?
Rekisteröitymisen jälkeen mene resurssialueelle klikkaamalla 
Resurssit-tekstiä sivun ylävalikosta. Valitse sitten sopiva kategoria 
ja lopuksi klikkaa Lisää resurssi -nappia. Sivun yläreunasta löytyvät 
ohjeet jokaisen eri resurssityypin lisäämiseksi. Esimerkiksi kuvat voi 
ladata suoraan resurssin kuvaukseen, kun taas 3D-mallit kannattaa 
ladata Yhteisöön tiedostoina.

Lisätietoja Yhteisöstä 
antaa Hyvän mielen 

pelit ry:n hallitus: 
yhteydenotot@

hyvanmielenpelit.fi.

https://yhteiso.hyvanmielenpelit.fi
https://yhteiso.hyvanmielenpelit.fi
https://yhteiso.hyvanmielenpelit.fi
mailto:yhteydenotot@hyvanmielenpelit.fi
mailto:yhteydenotot@hyvanmielenpelit.fi
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Askarruttaako jokin yhdistystoiminnan pulma? Mietitkö, miten toimia? 
Mielenterveysyhdistysten palvelupuhelin tarjoaa käytännön neuvoja 
joka maanantai klo 9–16 tammikuusta toukokuulle. Soita ja kysy!

Neuvoja yhdistyksille maanantaisin: 

050 339 4971

LEIKKAA TALTEEN ILMOITUSTAULULLE!

Lahjoita 
kotimaan vammais- ja terveystyölle!

Keräyslupa nro RA/2018/532 voimassa 1.9.2018–31.8.2020 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

050 44 88 24253834

LIPASKERÄYS EDUSKUNTA- JA EU-VAALIEN ÄÄNESTYSPAIKOILLA

OLEMME MUKANA KERÄYKSESSÄ

Verkkosivuston sisällöt ja visuaalinen  
ilme uudistuvat – uusi verkkopalvelumme  

www.mtkl.fi avautuu 5.3.2019!
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Nyt on vielä hyvin aikaa toukokuuhun, 
joten kasatkaapa yhdistyksestä 
joukkue mukaan Mielenterveyden 
keskusliiton mestaruusturnaukseen. 
Tapahtuma kokoaa jo 19. kerran noin 
300 pelaajaa kokemaan liikunnan 
riemuja – tule sinäkin! 

Salibandya ja 
kävelyfutista 

Lauantaina lajina on salibandy, jossa on valitta-
vana neljä eri sarjaa:
 y Kilpasarja (joukkueessa saa olla kaksi  
lisenssipelaaja/joukkue)

 y Haastajat-sarja
 y Harrastesarja
 y Ikänuoret (joukkueen kaikkien pelaajien 
tulee olla vähintään 40-vuotta täyttäneitä) 

Salibandypelit pelataan Kauppi Sports Cente-
rissä (os. Kuntokatu 17 33520 Tampere)

Sunnuntaina lajina on kävelyfutis, jossa on vain 
yksi sarja. 

Pelit pelataan Kaupin nurmikentällä.  Jos 
kävelyfutis on vieras laji, löydät siitä lisätietoa 
esimerkiksi verkkosivulta www.kävelyfutis.fi.

  MESTARUUSTURNAUS 2019

Tilaa yhdistykselle  
Ideat liikkeelle -koulutus!
Kaipaako yhdistyksen liikuntatoiminta herättelyä tai uusia 
tuulia ja ideoita? Mielenterveyden keskusliitto tarjoaa 
jäsenyhdistyksille uutta liikunnan tilauskoulutusta. Ota 
yhteyttä oman alueesi muihin liiton jäsenyhdistyksiin ja 
tilatkaa yhdessä alueellenne Ideat liikkeelle -koulutus. 
Koulutuksen toteuttaa Mielenterveyden keskusliiton 
liikunta-asiantuntija Kati Rantonen.

Koulutus järjestetään, jos osallistujia on vähintään kymmenen ja 
mukana on osallistujia vähintään kolmesta liiton jäsenyhdistyksestä. 
Koulutus kestää kuusi tuntia ja on osallistujille maksuton. 

Ota yhteyttä ja sovi ajankohdasta hyvissä ajoin etukäteen:
Kati Rantonen, 046 920 6427, kati.rantonen@mtkl.fi 

Ilmoittautuminen turnaukseen tapahtuu  
verkkosivulla www.mtkl.fi. Ilmoittautuminen  
aukeaa 8.3.2019 ja päättyy 12.4.2019

Tapahtumaan ovat tervetulleita liiton  
jäsenyhdistysten joukkueet sekä muut mielen-
terveysalan joukkueet. Turnauksen yhteistyö-
kumppanina toimii Tampereen Ilves.

Liiton liikunta- ja kulttuurityöryhmän 
suositus on, että joukkueenjohtaja ei pelaa, 
vaan on pelkästään joukkueenjohtajan 
roolissa. Joukkueenjohtajien kokous pidetään 
salibandyjoukkueille lauantaiaamuna ja 
kävelyfutisjoukkueille sunnuntaiaamuna. 

Osallistumismaksut jäsenyhdistyksiltä on 50 €/
laji/joukkue ja ei-jäseniltä 150 €/ laji/joukkue. 

Lisätiedot: 
Liikunta-asiantuntija Kati Rantonen, 
p. 046 920 6427, kati.rantonen@mtkl.fi 

TAMPERE 25.-26.5.2019

KOULUTUS

K
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mailto:kati.rantonen@mtkl.fi
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Mielenterveyden keskusliiton vuosittainen tapahtuma Kulttuuri- ja yleis-
urheilupäivät 23.-25.8.2019 Pohjois-Savon eteläosassa Leppävirralla. 
Leppävirta sijaitsee 5-tien varrella n. 50 km Kuopiosta etelään ja n. 25 km 

Varkaudesta pohjoiseen. Tapahtumapaikkana on  Sport & Spa Hotel Vesileppis 
Leppävirralla, os. Vokkolantie 1, 79100 Leppävirta.

Päivät tarjoavat osallistujille tekemistä, kokemista ja rentoa yhdessäoloa aidolla 
savolaislupsakkuudella.: teatteria, musiikkia, karaokea, kättentaitoja ja kisatunnel-
maa urheilukentällä. Tänä vuonna on myös oma työpaja omaisille. 

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Leppävirran MT-TUKI ry:n, Varkauden 
Seudun Mielenterveysväki ry:n, Kuopion Mielenterveyden Tuki ry:n ja Savon 
Mielenterveysomaiset FinFami ry:n kanssa. Tarkempi ohjelma valmistuu kevään 
aikana ja julkaistaan Revanssissa 2/2019. Ohjelma päivittyy myös liiton verkko-
sivuille www.mtkl.fi

Perjantai-iltapäivänä jäsenyhdistyksillä 
on mahdollisuus varata ilmaiseksi 
markkina-alueelta myynti- tai 
esittelypöytä yhdistyksessä 
valmistetuille tuotteille. Myyntipöytien 
varaus aukeaa 13.5.2019 ja päättyy jo 
7.6.2019. Ilmoittautuminen tapahtuu 
Mielenterveyden keskusliiton 
verkkosivuilla www.mtkl.fi

Savolaista 
markkinameininkiä

  KULTTUURI- JA YLEISURHEILUPÄIVÄT 2019

Mielenterveyden keskusliiton vuosittainen  
tapahtuma Kulttuuri- ja yleisurheilupäivät elokuussa 
Pohjois-Savon eteläosassa Leppävirralla. 

Kujjeita ja kilipaeluja 
23.–25.8.2019 LEPPÄVIRTA

http://www.mtkl.fi
http://www.mtkl.fi


REVANSSI  21

HUONEHINNAT ( SIS. AAMIAISEN)
Yhden hengen huone 89€/vrk
Kahden hengen huone 118€/vrk 
Aikuisen lisävuode 30€/vrk
Lapsen lisävuode 20€/vrk
Superior-huonelisämaksu 25€/vrk
Huoneen hinta sisältää kylpylän ja kuntosa-
lin käyttöoikeuden. 

OHJELMA

PERJANTAI 23.8.2019
klo 9  Ilmoittautuminen aukeaa 
klo 10–12  Leppoisasti Leppävirralla  
klo 11–13  Lounas 
klo 13–14  Avajaiset Vesileppis Areena
klo 14–17   Toimintapisteitä ja työpajoja  
 savolaisella markkina- 
 meiningillä Vesileppis  
 Areenalla
klo 16–18  Päivällinen 
klo 19  Savolaiset iltamat Vesileppis  
 Areenalla, teatterikatselmus  
 eli yhdistysten teatteriesitykset 
klo 21–23  Tanssit eli jalalla korreesti  
 Vesileppiksen ravintolassa       
 
LAUANTAI 24.8.2019
klo 8.30  Kisakanslia aukeaa
klo 10  Yleisurheilukisojen avajaiset. 
klo 11.15–15  Kisalounas hotelli  
 Vesileppiksessä
 Oheislajeja kentällä ja kentän  
 ympäristössä
 Kaikille avoin yhteiskävely  
 1200 metriä
 Kisat päättyvät n. klo 16.30
 
klo 16–18  Päivällinen 
klo 20–23  Musisointia ja tanssahtelua
                             
SUNNUNTAI 25.8.2019
klo 9–12  Paikalliseen kulttuuriin  
 tutustumista
klo 10  Jumalanpalvelus 
klo 12  Lounas 
 
 Kotimatka alkaa!

Muutokset ohjelmassa mahdollisia.

SAVOLAISET ILTAMAT

Kulttuuri- ja yleisurheilupäivillä järjestetään 
perjantaina Vesileppis Areenalla klo 19 
Savolaiset iltamat. Jäsenyhdistykset ovat 
tervetulleita esittämään pienimuotoisia 
teatteriesityksiä iltamiin. 

Ohjeet yhdistyksille teatteriesitystä varten: 
 y Esityksen pituus maksimissaan 10 
minuuttia (sisältäen myös mahdollisen 
rekvisiitan siirrot näyttämölle). 
Äänentoisto ja valot käytössä.

 y Ilmoita esityksen nimi, kesto, 
esiintyjäryhmän koko ja mikrofonien 
määrä, vastuuhenkilö ja hänen 
yhteystiedot sekä lyhyt kuvaus, minkä 
tyylisestä esityksestä on kysymys 
(hauska, surullinen jne.)

Teatteriesitysten ilmoittautuminen aukeaa 
13.5.2019 ja päättyy jo 7.6.2019. 
Ennakkoilmoittautuminen on välttämätön ja 
sitova. Ilmoittautuminen tapahtuu liiton 
verkkosivulla www.mtkl.fi

YLEISURHEILUKISAT

Yleisurheilukisat kisataan Leppävirran 
urheilukentällä. Yleisurheilukisoissa kisalajeina 
ovat 1000 metrin kävely, 3-ottelu (60 metrin 
juoksu, pituushyppy ja kuulantyöntö) sekä 
ruotsalaisviesti. Kisasarjat ovat kymmenen 
vuoden välein naisille ja miehille erikseen 
(yleinen, 40v, 50v, 60v ja 70v). Yleiseen 
sarjaan kuuluvat kaikki 39-vuotiaat ja sitä 
nuoremmat. 40-vuotiaitten sarjaan puolestaan 
kuuluvat kaikki, jotka täyttävät tänä vuonna 
40-49 vuotta. 50-vuotiaiden sarjassa 
kilpailevat 50–59-vuotiaat jne. 

Ruotsalaisviesti juostaan sekajoukkuein, joten 
siinä vain yksi sarja. Yhdistysten työntekijöille 
on oma sarja kävelyssä.  Jokainen kilpailija saa 
omasta suorituksestaan pisteitä sijoituksensa 
perusteella omalle yhdistykselle. Eniten 
pisteitä kerännyt yhdistys voittaa 
yhdistyskisan. Tarkemmat yleisurheilukisan 
säännöt löytyvät verkkosivulta www.mtkl.fi. 
Sääntöjä voi kysyä myös liikunta-asiantuntija 
Kati Rantoselta. 

Kentällä on myös hauskoja oheislajeja, joihin 
voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista. 
Muistakaa  kannustusjoukkojen tärkeä tehtävä 
pitää yllä kisatunnelmaa katsomossa. Kisojen 
puolessa välissä toivotetaan kaikki osallistujat 
mukaan avoimeen 1200 metrin yhteiskävelyyn. 
Teemana on kävely savolaiseen tapaan, ja 
osallistujat voivat varustautua sopivalla tyylillä, 
pukeutumisella ja rekvisiitalla. Ja tietenkin 
“savolaisin” tyyli palkitaan!

Kisoihin ilmoittautuminen päättyy 9.8.2019. 
Jälki-ilmoittautuneita ei voida ottaa mukaan 
kisoihin. Yleisurheilukisojen toimitsijatehtävistä 
vastaa Leppävirran Viri ry. 

LISÄTIETOJA ILMOITTAUTUMISESTA: 
Maie Puusaar, p. 040 512 0125,  

maie.puusaar@mtkl.fi
 

LISÄTIETOJA TAPAHTUMASTA: 
Kati Rantonen, p. 046 920 6427,  

kati.rantonen@mtkl.fi 
Helena Koskelo-Suomi, p. 050 362 7637 

ja maanantaisin klo 9-16 yhdistysten 
palvelupuhelimesta 050 3394971 tai 

helena.koskelo-suomi@mtkl.fi 

Tapahtuman osallistumismaksu on 10 €/osallistuja. Osallistumismaksu sisältää tapahtuman koko ohjelman työpajat, yleisurheilukisat sekä 
sisäänpääsyn satumaiseen Muumi-jääveistosnäyttelyyn. Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja ruokailukuluista. 
Ilmoittautuminen tapahtumaan aukeaa 13.5.2019 ja päättyy 9.8.2019. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.mtkl.fi 

RUOKAILUHINNAT 
Lounas 11,90 €:  
2 eri pääruokavaihtoehtoa, kotiruoka-
lounas, salaattipöytä, ruokajuomat ja 
leivät, jälkiruoka ja kahvi/tee
 
Päivällinen 17,50 €:
2 eri pääruokavaihtoehtoa, 
salaattipöytä, ruokajuomat ja leivät, 
jälkiruoka ja kahvi/tee

MAJOITUKSET JA RUUAT  
VARATAAN SUORAAN  
VESILEPPIKSESTÄ: 
www.vesileppis.fi 
Sähköposti: myynti@vesileppis. fi 
Puhelin: 029 170 0170

Varauskoodi MTKL mainittava varauksen 
yhteydessä. Majoitus- ja ruokavaraukset 
tehtävä 30.5.2019 mennessä. 
Päiväkävijöiden (ei majoitusta) 
ruokavaraukset tehtävä 9.8.2019 mennessä. 

23-25.8.2019 Sport& Spa Hotel Vesileppis, Leppävirta

Hinnat ja majoitus

http://www.mtkl.fi
mailto:kati.rantonen@mtkl.fi
mailto:helena.koskelo-suomi@mtkl.fi
http://www.mtkl.fi
http://www.vesileppis.fi
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1. Hei vapaa nainen, jonka ikä olisi 
noin 47–60 vuotta, täällä vapaa mies 
Raumalta. Harrastan pyöräilyä, kirjas-
tossa ja kirpputorilla käyntiä. Itse 
olen 165-senttinen, ruskeasilmäinen, 
lyhyet vaaleat hiukset omaava mies. 
Yksin ei ole kiva olla, joten kirjoittele!

Elämän nainen

2. Nainen 25–60-vuotias, oletko val-
mis panemaan surulle suitset. Olen 
62-vuotias mies Etelä-Kymenlaak-
sosta. En polta, harvemmin käytän 
alkoa. Toivon sinun olevan Kouvolan, 
Kotkan tai Haminan seudulta, mutta 
miksei muutkin. Vastaan savuttomille 
varmasti. 

Rehellisyys on valttia

3. Hei Julia, täällä Romeo! Olen 
45-vuotias skitsofrenian takia eläk-
keellä oleva kuntoutujamies Salosta. 
Haen sinua 35–50-vuotias, hoikka, 
sporttinen kuntoutujatyttö elämän-
kumppaniksi. Luonteeltani olen rehel-
linen, toiset huomioon ottava ja tosi 
huumorintajuinen. Olen raitis ja savu-
ton, omaan kristillisen elämänkatso-
muksen. Ei seikkailijat eikä päihdeon-
gelmaiset. 

Julia täällä Romeo

4. Herätys Turun seudulla asuva, 
kulttuuritapahtumista monipuolisesti 
kiinnostunut mies. Kaipaatko seuraa 
kulttuuritapahtumiin ja älyllistä kes-
kusteluseuraa. Olen 58-vuotias työ-
kyvyttömyyseläkkeellä oleva nainen. 
Jos olet vapaa, luotettava ja huumo-
rintajuinen, niin kerro itsestäsi ja sovi-
taan tapaaminen. 

Hannele 

5. Hei! Etsin Varsinais-Suomesta  
ystävää kaikkeen mukavaan, suku-
puolella ei väliä. Olen kohta 43v tyt-
tönen Turusta, yksinäinen, ihan mu-
kava, hyvin paljon tunteella elävä, en 
se päällepäsmäri, pikemminkin hiljai-
nen ja vetäytyvä ryhmässä. Olisi ki-
vaa löytää seuraa samanhenkisistä 
ihmisistä, kaipaisin ystävää, jolle voisi 
jakaa elämän iloja ja suruja. Käydä 
harrastamassa, teatterissa, kahvilla, 
tai olla ja jutella… Toivoisin, että olisit 
noin minun ikäinen +/-5v. 

Herkkä Tyttö-76  

6. Etsin naista noin 35–40-vuotiasta 
tositarkoituksella. Seikkailijat älkööt 
vaivautuko, 100% vastaus kuvansa 
uhranneille. Harrastan musiikkia, mat-
kustamista, kesäisin pyöräilyä, leipo-
mista ja ruuanlaittoa.  

Hellä ja Herttainen 

7. Helsingin seudulta etsii uskova 
60-vuotias nainen uskonsisarta tai 
-veljeä, seuraksi hengellisiin tilaisuuk-
siin ja toimintaan. Kirjoita!  

”Rukousvastaus” 

8. Hei, olen yksin elävä 57-vuotias, 
eläkeläinen mielenterveyskuntoutuja 
Etelä-Karjalasta, Lemiltä. Etsin 
kirjeen vaihtokaveria mukavasta ja 
sympaattisesta naisesta. Olen rehelli-
nen, alkoa joskus, pidän matkustelus-
ta, omistan asuntoauton.  

Yksin ei kiva

9. Etsin ystävää, jonka kanssa  
voi vaihtaa ajatuksia ja kuunnella  
musiikkia. Olen ”hullu.” Olen työ-
kyvyttömyyseläkkeellä. 

Erakko

10. Hei! Etsin kirjeenvaihtoystävää 
miehistä ja naisista, iällä ei ole väliä. 
Voit olla Pohjois-Suomesta tai ihan 
mistä vaan ympäri Suomen. Itse 
asustelen Rovaniemellä. Olen 51-vuo-
tias nainen.  Harrastan kaikenlaista 
käsillä näpräämistä, askartelua yms. 
runojen kirjoittelua, musiikkia, vapaa-
ehtoistyötä… Olen syvällinen pohdis-
kelija. Jään odottamaan kirjettäsi.  

” Valoon päin”

11. 48,5-vuotias poikamies Turusta 
haaveilee 18–60-vuotiaasta naisesta 
kirjeenvaihtoon. Kirjoittaisit tunteista, 
mielialoista, arjesta ja vaikka mistä. 
Luen, pelaan Playstation 4-jääkiekko-
peliä, pelaan monia palloilulajeja ja 
tapailen ystäviä. Olen ihmis-, eläin- ja 
lapsirakas. Olen vähän erakko, välillä 
kärsin yksinäisyydestä. Tervetuloa 
ajatustenvaihtoon, voimia! 

”Katse tähtitaivaalla” 

12. Etsin kirjeenvaihto- tai puhelin-
seuraa noin itseni ikäisistä, noin 
55-vuotiaisista naisista. Asun  
Pohjois-Savossa yksin. Naispuolinen 
kaveri voisi myös olla yksinäinen taik-
ka ylipainoinen sekä eläkkeellä. Asun 
kerrostaloyksiössä taajamassa.  

Veke

13. Hei nainen, sinuun haluaa 
tutustua 56-vuotias nuorekas mies. 
Olen savuton, talous ok, haluan 
perustaa perheen kanssasi, itsellä ei 
lapsia. Olen hyvätapainen, hellä, 
toisen tarpeet huomioiva rakastava 
mies. Laulan karaokea. Toivon 
löytäväni mukavan elämänkumppanin. 
Kerro itsestäsi ja  

”Mukava mies” 

  YSTÄVÄPALSTA

Revanssissa 1/2019 
julkaistaan ilmoitukset, 

jotka on lähetetty lehden 
toimitukselle 11.1.2019 

mennessä.  
Revanssiin tarkoitetut 

ilmoitukset  
voi toimittaa osoitteella:

Revanssi, Etsitkö ystävää? 
Mielenterveyden  

keskusliitto,
Malmin kauppatie 26, 

00700 Helsinki tai sähkö-
postilla: kirjepalsta@mtkl.fi

Ilmoittaja voi käyttää 
nimimerkkiä, mutta oikea 

nimi ja osoite tulee 
ilmoittaa toimitukseen, 
jotta saapuneet kirjeet 

voidaan toimittaa 
eteenpäin. Ilmoitus voi 
olla enintään 60 sanaa 
pitkä. Ilmoittaminen on 
ilmaista. Jos ilmoituksia 

tulee enemmän kuin niille 
on varattu tilaa, toimitus 

voi siirtää ilmoituksen 
seuraavaan numeroon.

ILMOITTAJA

Laita vastauksesi 
postimerkillä varustettuun 
kuoreen. Älä kirjoita päälle 
mitään. Laita tämä toiseen 

kuoreen, johon kirjoitat 
Mielen terveyden 

keskusliiton osoitteen ja 
kirjeystäväsi nimimerkin. 

Revanssi toimittaa kirjeesi 
asianosaiselle.

LMOITUKSEEN 
VASTAAJA

Kaipaatko seuraa lenkille, juttukaveria, 
kirjeystävää tai jopa elämänkumppania? 
Revanssin ystäväpalstalta voit löytää 
elämääsi kaipaamasi ihmisen.

Etsitkö ystävää?
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Oletko hankkinut joskus sauvakävelysauvat tai saanut ne lahjaksi? Ovatko 
ne jääneet eteisen nurkkaan keräämään pölyä? Nyt olisi aika kaivaa kävely-
sauvat varaston perältä ja lähteä sauvakävelylle! 

Sauvakävely sopii kaiken kuntoisille, ja sitä pääsee harrastamaan ympäri vuo-
den ihan mihin kellonaikaan itselle parhaiten sopii. Liikunta tunnetusti piristää 
myös mieltä ja vähentää stressiä, joten kävelysauvat käteen, hyvät kengät jalkaan 
ja ulos. Vaihtelua sauvakävelyyn saat kävelemällä erilaisissa maastoissa, esi-
merkiksi metsäpolulla ja ylämäessä. 

Sauvakävelylle, 
mars mars

Tekst i  Kati  Rantonen

Sauvakävelyn hyötyjä
Sauvakävely kuormittaa koko kehoa. Hyvällä 
tekniikalla kävellessä sauvakävely on 20 prosenttia 
tehokkaampaa kuin tavallinen kävely. Kävelyyn 
verrattuna sauvakävelyssä syke nousee enemmän, 
hapenkulutus kasvaa ja askelkin pitenee. 
Sauvakävelijän ryhti paranee ja käsien ja selän 
lihaskestävyys kasvaa. 

Vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen mukaan 
kohtuukuormitteinen sauvakävely lisää lihaksesta 
erittyvän irisiini-hormonin määrää. Irisiini on 
hormoni, joka mm. vähentää rasvan kertymistä 
sisäelinten ympärille ja parantaa sokeriaineen-
vaihduntaa. Joten miksipä et kokeilisi sauvakävelyä, 
kun siitä on hyviä vaikutuksia koko keholle. 

Sauvakävelyn ABC
  Sauvakävelyä harjoitellessa kannattaa liikkeelle 
lähteä siten, että kävelee ja roikottaa sauvoja 
käsissä alhaalla ja pikkuhiljaa lähtee ottamaan 
sauvoja mukaan kävelyrytmiin. Rytmin löytyessä 
yhdistetään askeleeseen vastakkaisen käden 
työntö taakse. Älä purista sauvoja, vaan pidä niistä 
kevyt ote, jotta hartiat eivät jännity turhaan. Käden 
ollessa takana voi sormet avata irti kädensijoista. 
Kun sauvakävelijää katsoo sivusta, hänen 
kävelysauvansa ovat koko ajan vinossa asennossa 
eivätkä missään vaiheessa pystysuorassa. Myös 
kävelijä itse on hieman kallistuneena ylävartalosta 
eteenpäin.  

Jos et vielä omista 
kävelysauvoja, niin 

kävelysauvojen hinnat 
ovat marketeissa noin 15 

eurosta ylöspäin, joten suht 
edullisesta harrastuksesta 

on kyse. Kävelysauvat ovat 
oikean mittaiset, kun seisoo 
selkä suorana ja kädet ovat 

90 asteen kulmassa. 
 Lähteet: 

www.suomenlatu.fi 
www.uef.fi/-/sauvakavely-lisasi-irisiinin-maaraa-
ylipainoisilla-ja-lihavilla-keski-ikaisilla-miehilla
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>>  tukiasuminen ja  
arvioiva asumisvalmennus
>> osallisuutta vahvistava  
   kuntouttava työtoiminta
>>  sosiaalinen kuntoutus
>> työllisyyspalvelut 
 >>  Avoin Paja Inspis
>>  Mielen Avoin Opisto
    - Recovery College
        >> kaikille avoin kurssi- ja  
       ryhmätoiminta
       >>  kokemusasiantuntijatoiminta 
       >>  vapaaehtoistoiminta
>> kehittämishankkeet

Hyvän mielen HAJAMIELISEN ALLAKKA 
JA MUITA TUOTTEITA 
EDULLISESTItalviale!

>>  tukiasuminen ja  
arvioiva asumisvalmennus
>> osallisuutta vahvistava  
   kuntouttava työtoiminta
>>  sosiaalinen kuntoutus
>> työllisyyspalvelut 
 >>  Avoin Paja Inspis
>>  Mielen Avoin Opisto
    - Recovery College
        >> kaikille avoin kurssi- ja  
       ryhmätoiminta
       >>  kokemusasiantuntijatoiminta 
       >>  vapaaehtoistoiminta
>> kehittämishankkeet

www.finfamipirkanmaa.fi

kimppatarjous
Hyvinvoinnin 

ABC-harjoituskirja 
ja opas omaiselle

Oppaat hintaan 5 € (sis. postituskulut).
Lähetä tilaus sähköpostilla osoitteeseen 

niina.ojala@finfamipirkanmaa.fi WWW.MTKL.FI

Kurkkaa Tunne & Mielen Holvi-kauppaan, josta voit nyt ostaa vuosikalenteri Hajamielisen allakan ja 
muita tuotteita edulliseen tarjoushintaan! Myynnissä on esimerkiksi kuvataiteilija, kuvittaja  
Kikka Nyrénin postikortteja, jotka sopivat tuotteiksi vaikkapa yhdistysten varainhankintaan.  

Talviale on voimassa 28.2.2019 asti.
Tilaukset Tunne & Mielen verkkokaupasta: holvi.com/shop/tunnejamieli


