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MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITON JÄSENLEHTI
Revanssi jaetaan maksutta Mielenterveyden keskusliiton
jäsenyhdistysten henkilöjäsenille ja tukijäsenille neljästi
vuodessa (1/talous).
Osoitteenmuutokset ja peruutukset oman yhdistyksen
kautta.
Päätoimittaja
Olavi Sydänmaanlakka
Tuottaja
Mirja Aarnio

T

uomas Kyrön kirjassa Ennen kaikki oli paremmin Mielensäpahoittaja käy debattia nuoren sukupolven kanssa. Hänen
mielestään on olemassa kaksi maailmaa – todellinen ja sitten
se mikä on internetissä. Mielensäpahoittaja ajattelee, että todellinen
maailma on se, mikä on ihmisessä itsessään, kun taas internet on
mielikuvien maailma.
Nuorten elämä pyörii nykyään vahvasti mielikuvien maailmassa,
joka on kuin hallitsematon valtameri. Jos alkaa nähdä oman olemisensa vain mielikuvamaailman kautta, on vaarassa hukkua. Verkkotodellisuudessa ihmiset näyttävät elämästään valikoituja hetkiä, ja sitä
odotetaan muiltakin. Kuva oikeasta elämästä alkaa helposti vääristyä.
Verkko on totta kai myös väylä nähdä maailmaa globaalisti ja
oppia tuntemaan eri kulttuureja. Sen ansiosta nuoret ovat avoimempia ja ennakkoluulottomampia kuin aiemmin ja myös uusiin yhteisöihin on helpompi liittyä. Mutta yhtä tärkeää kuin muiden
kulttuurien tunteminen, on tunnistaa oma
Verkossa
kulttuuri – se kokonaisuus, jossa ovat ihmikuva oikeasta
sen juuret ja traditiot ja johon ihminen on
elämästä
kiinnittynyt.
alkaa helposti
Voisin sanoa Mielensäpahoittajan lailla,
vääristyä.
että tavallaan ennen oli paremmin. Silloin
kun ihmisten elinkulttuuri oli pienempi, lapsen ja nuoren oli helpompi kiinnittyä siihen jo varhain. Koulut käytiin ja töihin mentiin suunnilleen siinä samassa kylässä, jossa oltiin
aina asuttu. Merkityksellisyyttä tuovat asiat olivat lähellä ja konkreettisia.
Nykynuori rakentaa omaa arvoaan ja identiteettiään paljon utuisemmassa ja pirstaloituneemmassa maailmassa. Ei ole lainkaan itsestäänselvyys löytää ja saada mieluista opiskelupaikkaa tai päästä kiinni työelämään. Ja jos nuorelta puuttuu ympäriltään turvallinen yhteisö, jossa hän kokee olevansa merkityksellinen ja jossa häntä kuullaan,
se voi entisestään nostaa kynnystä hakea opiskelemaan tai töihin ja
päästä osalliseksi yhteiskuntaan.
Jos nuoren arki on irrallista, juuretonta ja vailla suuntaa, se altistaa myös mielenterveyden häiriöille. Sillä ihmisen olemassaolo kiteytyy arkeen. Arki on se todellinen maailma, jossa jokaisen kuuluisi saada löytää oman itsensä merkityksellisyys ja maailmankuva. 
Olavi Sydänmaanlakka
Toiminnanjohtaja
Mielenterveyden keskusliitto
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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
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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Ku va Sh u tte rstoc k

K o o nnut Mir j a A ar n io

Mun elämä, hyvä elämä
Marraskuisella mielenterveysviikolla
puhutaan tänä vuonna hyvästä elämästä ja
kysytään: Mikä pitää sinun mielesi kunnossa? Viikon teemassa keskitytään pohtimaan
etenkin nuorten aikuisten mielenterveyden
häiriöitä, niiden syitä ja vaikutuksia elämään
sekä mahdollisuuksia löytää oikeanlaista
tukea ja apua.
Teksti Mirja Aar nio

N

uorista 20–25 prosentilla on jokin mielenterveyshäiriö, joista suurin osa on saanut alkunsa jo lapsuudessa ja nuoruudessa. Puolet aikuisiän mielenterveyshäiriöistä on alkanut
ennen 14 vuoden ikää ja kolme neljästä ennen 24 vuoden ikää.
Pauliina Mattila-Holapan tuoreessa väitöstutkimuksessa selvisi, että nuorten aikuisten mielenterveyden häiriöistä johtuva työkyvyttömyys lisääntyi 30 prosenttia vuodesta 2005 vuoteen 2015.
Tutkimuksen mukaan vain puolet nuorista aikuisista oli kiinnittynyt työelämään tai opiskeluun ennen jäämistään työkyvyttömyyseläkkeelle. Vain viidesosa palaa pysyvästi työmarkkinoille.
Noin 7 300 alle 25-vuotiasta nuorta oli vuoden 2016 lopussa
työkyvyttömyyseläkkeellä. Nuorille myönnetty eläke tarkoittaa
usein jäämistä työelämän ulkopuolelle, sillä heille ei ehdi kertyä
työtuloja. Varhainen ja oikeanlainen, juuri nuoren elämäntilanteeseen ja tarpeisiin vastaava apu ja tuki olisi tärkeää. Moni opiskelija jättää hakematta apua joko mielenterveyden häiriöihin liittyvän leimautumisen vuoksi tai siksi, ettei koe saavansa mistään
oikeanlaista apua.

– Nuorilla pitäisi olla mahdollisuus osallistua joustavasti
työelämään tai muuhun nuorta kiinnostavaan toimintaan jaksamisen mukaan. Työkyky voi vaihdella elämän eri vaiheissa,
sanoo Mielenterveyden keskusliiton kehitysjohtaja Heini
Kapanen.
Nuorisobarometrin mukaan 99 prosenttia nuorista pitää tärkeänä, että on mahdollisuus tehdä itseään kiinnostavaa työtä.
– Liian usein nuorille tarjotaan esimerkiksi opiskelupaikkaa
alalta, joka ei häntä kiinnosta. Tällä pyritään ehkäisemään syrjäytymistä, mutta se ei välttämättä auta nuorta. Oman elämän merkityksellisyys ja asiantuntijuus lähtee nuoresta itsestään, ja siksi
meidän kaikkien on tärkeää kuunnella, mitä nuori itse haluaa ja
minkä kokee tärkeäksi.
Mielenterveysviikolla 19.–25.11. Mielenterveyden keskusliiton verkossa ja sosiaalisen median kanavissa on esillä eri-ikäisiä
ja -taustaisia nuoria aikuisia, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveysongelmista ja jotka kertovat, mikä heitä on auttanut ja mikä pitää heidän mielensä kunnossa. Viikon
aikana verkosta voi myös lukea, millaisia vastauksia hyvästä elämästä saatiin jäsenyhdistyksille
Osallistu keskusteluun
suunnatussa kyselyssä.
mielenterveysviikolla
Lisäksi liitto kampanjoi nuorten mielenFacebookissa, Twitterissä
terveyden edistämiseksi yhteistyössä Heltai Instagramissa
tunnuksilla #munelämä ja
singin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen
#mielenterveysviikko.
2ME -hankkeen kanssa, joka toimii nuorKerro, mikä pitää juuri
ten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Yhteissinun mielesi kunnossa!
työn tavoitteena on tuoda näkyviin Helsingin kaupungin nuorille tarjoamia matalan
kynnyksen palveluita. Mukana yhteistyössä on
myös Ohjaamojen Onni-hanke. 
4/2018 REVANSSI

3

Mielenterveysviikkoa
on vietetty vuodesta

1974

lähtien.

17342

Mielenterveyden
keskusliiton henkilöjäsenten määrä
lokakuun 2018 lopussa

UU T I S I A JA AJANKOHTAISIA

Kurssille
kotisohvalta

M

ielenterveyden keskusliiton ensimmäinen verkkokurssi
kajahtaa käyntiin 12.11.2018. Takana on reilun puolen
vuoden mittainen työrupeama, jonka aikana kokonaisuus on rakennettu alusta loppuun.
Kun kurssia keväällä 2018 alettiin rakentaa, alusta lähtien
mukaan kehitystyöhön haluttiin ihmisiä, jotka olivat kokeneet
omakohtaisesti mielenterveysongelmia. Suureksi iloksi ryhmään
ilmoittautui nopeasti kahdeksan ihmistä. Mukana oli eri ikäisiä
miehiä ja naisia, ja kaikki toivat yhteiseen pöytään omat kokemuksensa. Heidän kokemustensa pohjalta lähdettiin yhdessä
rakentamaan sisältöä ja asioiden sopivia käsittelytapoja. Matkan
varrella pohdittiin myös verkkokurssien potentiaalisia osallistujia, erilaisten podcastien ja videoiden osuutta kokonaisuudessa sekä kokemusten jakamista ja kuulemista verkkomaailmassa.
Verkkokurssista muodostui viiden viikon Onko tässä pimeydessä valoa -kokonaisuus. Kurssiviikkojen aikana käsittelemme
viittä eri aihetta, ja kutakin aihetta työstetään viikon ajan. Kurssin

materiaali koostuu artikkeleista, podcasteista ja videoista. Pääpaino on kuitenkin ryhmässä käytävällä keskustelulla, kokemusten jakamisella ja kuulemisella. Jokainen voi osallistua itselleen
sopivana aikana ja itselleen sopivalla tavalla.
Kurssin vetäjinä toimivat Paula Paloheimo ja Päivi Tonteri,
jotka ovat innoissaan uudesta kurssimuodosta.
– Rehellisesti voimme sanoa, että malttamattomina jo odotamme tulevaa ja meitä jännittää hurjasti!
Verkkokurssien on tarkoitus jäädä Mielenterveyden keskusliiton kurssivalikoimaan pysyvästi. Seuraava kurssi käynnistyy
4.2.2019, ja hakuaika kurssille alkaa 3.12.2018. 

Lisätietoja:
Verkkokuntoutussuunnittelija Päivi Tonteri, paivi.tonteri@mtkl.fi
Kehittämiskoordinaattori Paula Paloheimo,
paula.paloheimo@mtkl.fi sekä verkko-osoitteesta:
kurssikalenteri.mtkl.fi

Toivola-podcast ääneen mielenterveysviikolla

H

yvän mielen lähettiläs 2018
Jani Toivola on tehnyt
yhteistyössä Mielenterveyden
keskusliiton ja Kulttuurin ja
mielenterveyden liiton Kukunorin kanssa podcast-sarjan.
Toivola-podcastin ensimmäinen jakso julkaistaan mielenterveysviikolla, ja jaksot ilmestyvät sen jälkeen viikoittain
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tammikuun 2019 alkupuolelle
saakka.
Toivola-podcastissa
puhutaan kehosta, mielestä ja
yhteiskunnasta monesta eri
näkökulmasta. Jokaisessa
jaksossa on vaihtuva vieras,
jonka Jani Toivola on kutsunut
kanssaan keskustelemaan.
Mukana on tunnettuja

henkilöitä, muun muassa
kulttuurin ja taiteen tekijöitä
sekä yhteiskunnallisia
toimijoita ja vaikuttajia.
Vieraiden nimet paljastetaan podcastin lanseerauksen yhteydessä marraskuun aikana.
Jaksot on äänitetty ja
editoitu Mental Beauty

Recordsin studiossa. Kun
sarja alkaa, uudet jaksot
julkaistaan aina verkkosivuillamme www.mtkl.fi
sekä jaetaan myös muihin,
myöhemmin ilmoitettaviin
podcast-jakelukanaviin,
joista jaksot on
mahdollista ladata myös
älypuhelimiin. 

Mielenterveysviikon 19.-25.11. teema on:

Seuraa meitä somessa!

Mun elämä, hyvä elämä.

Outoja lauluja sekä lauluja
rakkauden voimasta
Mental Beauty Recordsin syksyn julkaisuja ovat
Tarmo Raatikaisen levy Sinä olet valo sekä useiden
musiikintekijöiden verkkoyhteisön tekemä ja
tuottama Oudot Laulut Vol 2.
SINÄ OLET VALO

Pitkän linjan musiikintekijä ja Mielenterveyden
keskusliiton puheenjohtaja Tarmo Raatikainen
julkaisee marraskuussa albumin Sinä olet valo.
Iskelmän välittömyyttä ja rakkauden sanomaa
sekä rockin ja popin vivahteita soiva levy julkaistaan Mielenterveysmessuilla 20.11.2018.
Tarmo Raatikaiselle musiikki on tunteen kieli
ja mahdollisuus parantaa. Hänen mukaansa musiikki vaikuttaa ihmiseen syvemmin kuin sanat,
jotka voivat olla tyhjiä merkitykseltään. Hän haluaisi elää maailmassa, jossa ihmiset katsovat toisiaan hyväksyvästi vihan sijaan.
Musiikki on pelastanut Tarmo Raatikaisen itsensäkin. Artisti kasvoi
karuissa oloissa äidin ollessa köyhä yksinhuoltaja ja nuoruutta leimasi voimakkaasti irrallisuus. Bändistä tulikin tärkeä yhteisö, jossa sai kokea hyväksyntää ja arvonantoa. Ensimmäiset masennusjaksot hiipivät elämään opiskeluaikana, ja opiskelu kesti lähes kymmenen vuotta. Raatikainen on sairastanut vakavan masennuksen, joka johti totaaliseen loppuun palamiseen, ja
lopulta hän heräsi letkuista sairaalassa. Ympärillään olleiden ihmisten ja rakkauden voimalla hän pääsi kiinni takaisin elämään. Rakkauden universaalia
sanomaa Raatikainen haluaa julistaa myös muille, ja siitä tulevan albuminkin biisit kertovat.
Musiikin lisäksi Tarmo Raatikaiselle tärkeitä elämäntehtäviä ovat aina
olleet mielenterveysjärjestöissä ja politiikassa toimiminen ja vaikuttaminen.
Lisäksi hän on toiminut luokanopettajana useita vuosia.

Miniseminaarien
seuraavina pysäkkeinä
Kajaani ja Kokkola
Teksti Riitta Hämäläinen

M

ielenterveyden keskusliiton
miniseminaarit jatkuvat
keväällä 2019. Seminaarien ohjelma
pureutuu vuoden 2017 Mielenterveysbarometrin lukujen taakse. Lähes
joka viides suomalainen ei barometrin mukaan haluaisi mielenterveyskuntoutujaa naapurikseen. Seminaarissa pohditaan sitä, mistä
ennakkoluulot kumpuavat, miltä
aidan toisella puolella olevasta
naapurista tuntuu ja näyttää, sekä
miten ehkä huomaamattammekin
joko tuemme ennakkoluuloja tai
hälvennämme niitä.
Ensimmäisinä paikkakuntina
keväällä ovat Kajaani (26.3.) ja
Kokkola (25.4.). Syksyllä 2019
saavutaan puolestaan
Iisalmeen.

MIELENTERVEYSMESSUT
2018

Keväällä 2018 seminaarit kiersivät
Hyvinkäällä, Joensuussa, Raumalla
ja Sodankylässä. Osallistujamäärä
oli 230 henkilöä, joka koostui
ammattilaisista, mielenterveys
ongelmia itse kokeneista ja heidän
läheisistään sekä opiskelijoista.
Palautteen mukaan seminaarit
koettiin tärkeinä verkostoitumisen
tilaisuuksina. Yli 72 prosenttia
palautekyselyyn vastanneista koki
myös saaneensa uusia näkökulmia
mielenterveysasioihin.
Myös kevään seminaareihin
toivotaan osallistujiksi niin jäsenyhdistystemme ihmisiä kuin eri tahojen
ammattilaisia yhteiseen vuoropuheluun.
Tarkemmat seminaariohjelmat
ilmestyvät kurssioppaassa
7.1.2019. 

N

OTA TALTEE

Takakannessa
Mielenterveysmessujen
vapaalipuke!

OUDOT LAULUT VOL 2

Musiikintekijät ympäri Suomen yhdistivät voimansa ja tuloksena syntyi levy täynnä puhdasta itseilmaisua: Oudot Laulut Vol 2. Toipujille luotu musiikillinen verkkoyhteisö yhdistää musiikintekijöiden voimat ja tuloksena syntyi genrerajattomia
uniikkeja teoksia. Reggaeta, countrya, poppia ja iskelmää yhdisteleviä levyn biisejä on ollut tekemässä, esittämässä ja tuottamassa suuri joukko ihmisiä
eri taustoista. Levyn biisit kertovat muun muassa
elämän kantavasta voimasta, rakkauden kaipuusta oman suhteen ulkopuolelta,
parisuhteesta, jonka liekki on hiipunut, rannalla lähekkäin tanssivista ihmisistä ja erilaisuutta kunnioittavasta ystävyydestä.
Kaikki biisit ovat syntyneet yhteistuotannossa MBR:n ylläpitämässä
musiikintekijöiden verkkoyhteisössä, jossa eri ikäiset muusikot, tuottajat,
kansitaiteilijat ja sanoittajat ympäri Suomen kohtaavat ja tuottavat yhteistyössä musiikkia. Valtakunnallinen yhteisö on ensimmäinen laatuaan ja mahdollistaa musiikin tekemisen myös heille, joille soittokavereita ei muuten
löydy. 

Mental Beauty Records (MBR) on voittoa tavoittelematon levymerkki,
joka on suunnattu mielenterveyskuntoutujille, kehitysvammaisille
sekä heidän omaisilleen. Viime vuonna perustetun MBR:n ote on
artistilähtöinen ja inhimillinen, ja se toimii musiikintekijöiden omista
musiikillisista lähtökohdista ja intresseistä käsin. Kukunori Ry:n hanke
MBR on sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA)
tukema hanke, jossa henkilökunnasta lähes kaikki johtoryhmäläiset ja
toimihenkilöt ovat kokemusasiantuntijoita. Tähän mennessä levymerkki on julkaissut lähes 10 albumia sekä useampia singejulkaisuja.

Liiton brändi uudistuu

M

ielenterveyden keskusliiton
brändi uudistuu vuonna 2019.
Uusi brändi ja siihen liittyvä uusi
visuaalinen ilme lanseerataan
kevättalvella, jolloin avataan liiton
kokonaan uusi verkkosivusto. Uusi
brändi-ilme otetaan kuitenkin
käyttöön vähitellen jo heti vuoden
alusta alkaen, jolloin kaikki uudet
painotuotteet ja sähköinen materiaali
tilataan ja toteutetaan uuden ilmeen
mukaisesti. Jäsenyhdistykset saavat
uuden jäsentunnuksen ja ohjepaketin
siitä, miten uutta järjestöbrändiä
voi soveltaa yhdistysten viestinnässä. Ohjepaketti toimitetaan
yhdistyksille alkuvuodesta.
Muutoksen taustalla
on tarve uudistaa Mielenterveyden
keskusliiton brändi nykyaikaiseksi,
ajassa ja ihmisen arjessa mukana
eläväksi järjestöbrändiksi. Tavoitteena on, että uusi brändi ja sen
visuaalinen ilme kuvaavat ja viestivät

ydintehtävästämme: toimia
mielenterveyden häiriöitä itse
kokeneiden äänenä, tukena ja
apuna sekä vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon ja vähentää mielenterveyden häiriöihin liittyvää stigmaa.
Uutta brändiä, visuaalista
ilmettä ja verkkosivustoa on liitossa
työstetty koko vuoden 2018 ajan.
Brändin taustakartoitusta, suunnittelua ja toteutusta on johtanut
viestintäpäällikkö Sirkku Immonen,
ja uuden verkkosivuston suunnittelua ja toteutusta ovat vetäneet
koulutus- ja markkinointikoordinaattori Riitta Hämäläinen ja
viestinnän suunnittelija Mirja
Aarnio. Verkkosivuston tekninen
toteuttaja ja yhteistyökumppani on
tamperelainen digitoimisto Geniem,
ja uuden visuaalisen ilmeen on
suunnitellut ja toteuttanut helsinkiläinen mainostoimisto Sherpa. 
4/2018 REVANSSI
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Kuva: Anne Kukkonen

Omat avaimet -hankkeessa
nuori tulee nähdyksi ja kuulluksi
Aidot kohtaamiset, vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen nuorten kanssa
antavat uusia ajatuksia ja eväitä elämään niin nuorille itselleen kuin heidän
kanssa työskenteleville ammattilaisillekin. Teksti Johanna Kainulainen, voimavaravalmentaja

mat avaimet-projektissa on tarkoituksena kehittää henkilökeskeinen voimavaravalmennusmalli, joka tukee ja auttaa nuoren itsenäistymisessä ja arjen hallinnassa. Kohderyhmänä
ovat 18–29-vuotiaat nuoret aikuiset. Henkilökeskeisen
voimavaravalmennusmallin avulla halutaan vahvistaa nuoren valmiuksia itsenäiseen elämään ja valmennuksessa huomioidaan nuorta yksilöllisesti mahdollisimman paljon.
Henkilökeskeistä voimavaravalmennusmallia on testattu
jo useamman kerran ja tänä syksynä 2018 olemme aloittaneet kaksi testiryhmää Iisalmessa ja Joensuussa. Testiryhmien avulla pääsemme testaamaan koottua valmennusmallia
ja muokkaamaan sitä palautteiden avulla niin, että se palvelee
parhaalla mahdollisella tavalla niin nuoria aikuisia kuin myös
työntekijöitä.
Idea yksilövalmennuksesta syntyi, kun keskustelimme työyhteisössämme niistä nuorista aikuisista, jotka eivät osallistuneet
tarjolla oleviin ryhmätoimintoihin. Syynä ryhmätoimintaan osallistumattomuudelle voi olla monia, mutta erityisesti olemme havainneet, että syynä on usein sosiaalisten tilanteiden pelko, huono itsetunto sekä toivottomuuden tunne omaa elämää kohtaan.
Monet nuoret eivät koe myöskään ryhmämuotoista toimintaa
heille sopivaksi. Halusimmekin lähteä kehittämään ja testaamaan,
voisivatko nämä nuoret hyötyä yksilövalmennuksesta ja saisimmeko toiminnalla lisättyä nuoren omaa rohkeutta osallistua
ryhmätoimintaan tulevaisuudessa.
NUOREN OMA ÄÄNI ESIIN

Yksilövalmennuksen kokoaminen ja aloittaminen sujui mutkattomasti iisalmelaisten yhteistyökumppaneidemme, Aspa-koti

6

REVANSSI 4/2018

Aronian ja Attendo Ahjolan, kanssa. Molemmista tahoista löytyi
nuoret aikuiset mukaan, ja laitoimme yksilövalmennuksen liikkeelle heinäkuussa 2018. Yksilövalmennuksen puitteissa tapasin
nuoria viisi kertaa, ja jokaisella kerralla käsiteltiin erilaisia teemoja, jotka liittyivät esimerkiksi itsensä hyväksyntään, arkeen,
tunteisiin ja unelmointiin. Jo suunnitteluvaiheessa kiinnitimme
paljon huomiota siihen, minkälaisia harjoituksia otamme valmennukseen mukaan, minkälaisia tunteita nuorilla mahdollisesti herää ja millä tavalla haluan kohdata nuoret valmennuksessa.
Pohdin paljon omaa työskentelytapaani ja sitä, millä tavalla
myös minä kehittyisin valmennuksessa työntekijänä eteenpäin.
Oman työn reflektointiin työstimme empatiakartan pohjalta
havaintolomakkeen, jota kautta pystyin tarkastelemaan paremmin omaa työskentelyä kuin myös nuoren ja minun välistä vuorovaikutusta.
Vuorovaikutus nousikin oleellisimmaksi asiaksi yksilövalmennuksessa. Heti ensimmäisillä tapaamisilla nuoret kertoivat huonoista kokemuksista ja kohtaamisista ammattilaisten, perheenjäsenten, ystävien tai sukulaisten kanssa. Nuoret olivat joutuneet
kokemaan väheksyntää, syrjintää, halveksuntaa sekä heidän mielipiteitään ja toiveitaan ei oltu kuultu tai otettu huomioon. Monesti nuoret olivat kokeneet myös, ettei heille annettu tarpeeksi
aikaa, aina oli kiire edetä eteenpäin, olipa kyseessä seuraava palaveri tai nuoren oma kuntoutuminen.
Annoin yksilövalmennuksessa paljon aikaa keskusteluille ja
pohdinnoille ja nuorelle mahdollisuuden kertoa asioistaan ilman,
että hoputan häntä tai ryhdyn heti neuvomaan ja ohjaamaan nuorta, miten hänen tulee toimia tai mitä hänen tulee tehdä. Nuoret
eivät välttämättä edes halunneet minun sanovan yhtään mitään.

Se, että kuuntelin ja olin läsnä heitä varten, riitti heille. Usein ammattilaisina sorrumme siihen, että haluamme lähteä ratkaisemaan
ongelman – joka monesti voi olla ongelma vain meidän mielestä,
mutta ei nuorelle itselleen. Usein myös lähdemme ehdottelemaan
nuorelle, mitä hänen tulisi tehdä, että ongelma ratkeaisi ja sitä
kautta elämä hymyilisi jälleen. Saatamme myös sortua tekemään
ennakko-oletuksia ja yleistyksiä nuorten aikuisten elämästä ja siihen liittyvistä haasteista. Olemmeko kuitenkaan pysähtyneet miettimään sitä, millä tavalla nuori itse haluaa tulla kohdatuksi ja kuulluksi? Kuulemmeko oikeasti nuoren haasteet ja vaikeudet elämässä vai kuvittelemmeko kuulevamme ne? Nuoret haluavat tulla
kohdatuksi täysin samalla tavalla kuin me kaikki muutkin ihmiset: aidosti, empaattisesti ja kiireettömästi. Nuoret haluavat
tulla hyväksytyksi sellaisena kuin he ovat, omana itsenään, ihmisenä.
VUOROVAIKUTUS JA KUULLUKSI TULEMINEN TÄRKEÄÄ
KAIKILLE

Vuorovaikutustaidot kehittyvät läpi elämän ja taidot harjaantuvat vain erilaisten tilanteiden ja kohtaamisten kautta. Usein onkin, että kiire ja stressi omassa työssä estää aidon kohtaamisen,
jonka takia nuorelle voi jäädä hyvinkin pintapuolinen tunne tapaamisesta tai hänelle jää tunne, että häntä ei haluta aidosti auttaa. Monesti ammattilaisilla on tieto ja taito vuorovaikutustaidoista, mutta niiden hyödyntämiseen voi olla esteitä, joille itse
työntekijäkään ei välttämättä voi mitään, kuten työntekijöiden
vähyys tai lyhyet asiakastapaamisajat.
Sosiaalialalla kohtaamme paljon erilaisia nuoria, joilla voi olla
hyvinkin erilaiset elämäntilanteet. Työskentely voi olla ajoittain

ammattilaiselle henkisesti hyvin raskasta. Omasta jaksamisesta
onkin tärkeää huolehtia koko ajan. Me ammattilaisetkin haluamme päästä kertomaan jollekin mieltä painavia asioita niin, että
koemme tulleemme kuulluksi ja ymmärretyksi. Oma hyvinvointimme ja jaksaminen vaikuttaa suuresti siihen, millä tavalla me
työssämme kohtaamme ja olemme vuorovaikutuksessa nuorten
kanssa. Ammattilaisen tuleekin kiinnittää tähän huomiota ja muistaa reflektoida myös omaa työskentelyä, jotta hän voi kehittyä
vuorovaikutustaidoissaan eteenpäin. Yksilövalmennuksessa ollaan nuoren kanssa tiiviisti yhteydessä, ja aito läsnäolo vaatii myös
työntekijältä paljon. Omasta hyvinvoinnistaan huolehtiminen palvelee myös paremmin nuoria.

Joensuun olkkaritoiminnan
työryhmätyöskentelyä
keväällä 2018, mukana
alueen toimijoita mm.
Josna ry:ltä ja alueen nuoria
aikuisia.

ITSEREFLEKTOINTI AMMATTILAISEN TYÖKALUNA

Yksilövalmennus oli intensiivinen ja mieleenpainuva kokemus
itselle. Nuorten kanssa käydyt keskustelut ja harjoitteet herättelivät myös itsessä ajatuksia ja pohdintaa omasta käyttäytymisestä
niin työssä kuin arjessakin. Vuorovaikutus on vastavuoroista
työskentelyä ja myös ammattilainen voi saada paljon nuorilta
vuorovaikutuksen avulla. Itse sain yksilövalmennukseen osallistuvilta nuorilta tärkeitä oivalluksia vuorovaikutuksen merkityksestä työskentelyssä sekä myös pohdinnan aiheita nuorten kokemista haasteista arjessa ja kuntoutuspolulla. Itsensä reflektointi
osoittautui tärkeäksi osaksi yksilövalmennusta, jotta pystyin
aloittamaan omien vuorovaikutustaitojen kehittämisen eteenpäin. Erityisen tärkeänä koin empaattisen kuuntelemisen taidon
kehittämisen. Yksilövalmennuksen itsensä reflektoinnin malli
siirrettiin myös näiden hyvien kokemusten myötä henkilökeskeiseen voimavaravalmennukseen.
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Saimme yksilövalmennuksesta nuorilta positiivista palautetta. Nuoret suosittelisivat yksilövalmennusta erityisesti niille nuorille, joilla on haasteita arjessa ja
jotka eivät ole löytäneet vielä omaa suuntaansa tai paikkaa maailmassa. Nuoren
sanoin: sellaisille, joilla on vielä elämä hukassa. Nuoret toivat esille myös sen, että
nuoren oma motivaatio ja halu muuttaa elämänsä suuntaa on oleellisin asia yksilö
valmennuksessa. Jos näitä ei löydy, ei valmennuksestakaan ole hyötyä. Nuoren halukkuus ja vapaaehtoisuus osallistumiseen on tärkeää. Yksilövalmennuksesta nuoret kokivat saavansa apua arjen haasteisiin harjoitteiden, keskustelujen ja valokuvauksen avulla. Yksilövalmennukseen osallistuneista nuorista 50 prosenttia ilmoittautui syksyllä 2018 alkavaan voimavaravalmennusryhmään. 

Yhteistyössä on voimaa

O

Mikä
hanke?

Teksti Anne Kukkonen, projektipäällikkö

mat avaimet -hankkeessa olemme
TYÖPAJOJA, KOKEMUSASIANTUNTIJOITA
JA OLOHUONEITA
viimeisimmän puolentoista vuoden
aikana havainneet ja toteuttaneetkin
Olemme hankkeen aikana järjestäneet alueen
erilaisia yhteistyöntekemisen tapoja niin pitoimijoiden kanssa yhteiskehittämisen pajolottialueiden eri toimijoiden kuin nuorien
ja Aspan Tarve-projekteista tutulla konsepaikuisten kanssa. Positiivisin kokemus yhteistilla, jota olemme muokanneet hieman toityöstä on ehdottomasti nuorten aikuisten
mintaamme sopivammaksi. Pajoissa käsitkanssa. Mitä voimaa, intoa, osaamista, uusia
telimme yhdessä ammattilaisten ja nuorten
näkökulmia ja taitoja nuorista löytyykään.
kanssa pilottialueiden nuorten palvelujen
Nuoret ammentavat meihin ammattilaisiinaukkopaikkoja ja kehittelimme niihin
kin aivan uudenlaista energiaa ja virtaa. He
ratkaisuehdotuksia. Kehitimme esimerovat olleet kaikessa toiminnassamme mukakiksi toisilta paikkakunnilta löytyneistä toina: ohjausryhmätyöskentelyssä, hankkeen
mivista konsepteista myös muillekin alueilarvioinnissa, yhteiskehittämisessä,
le sopivia toimintakokonaisuuksia.
nuorten voimavaravalmennuksen
Pajat toteutimme Iisalmessa,
suunnittelussa, tunnekorttien
Joensuussa, Kiuruvedellä ja
luomisessa ja tapahtumien
Liperissä. Tämän tyylinen
suunnittelussa.
toimintakonsepti on ollut
Mitä voimaa,
Nuorten antamat ideat
uutta osalle alueen amintoa, osaamista
ovat tuottaneet monimattilaisista ja he ovat
ja uusia näkö
muotoista ja rikasta ajatteolleet toimintakonsepkulmia nuorista
lua ja poistumista vanhoistista kiinnostuneita.
löytyykään!
ta kangistuneista kaavoista.
Olemme toteuttaneet
Keskustelu on yhteistyömyös edellä mainituille nelkumppaneiden ja nuorten väjälle pilottipaikkakunnalle yhlillä ollut virkistävä tuulahdus,
teisen vertailukehittämisen pakun olemme yhdessä pohtineet paljan tänä syksynä, jossa käsittelimme
velujen ja toimintojen tilaa sekä niiden edelItä-Suomen kokemusasiantuntijatoiminnan
leen kehittämistä. Nuorten ottaminen mukaan
eteenpäin viemistä.
toimintaamme ja erilaisiin kehittämisen muoVertailukehittämisen pajassa nousseen
toihin on herättänyt myös alueen toimijoitarpeen ja toiveen mukaisesti tarjoudumme
den kiinnostuksen nuorten osaamisen,
järjestämään alueille teemaan liittyen vielä
tietojen ja taitojen hyödyntämisestä omassa
ainakin yhdet tapaamiset, joissa voimme lähtyössään.
teä pohtimaan kunnolla yhdessä tehtävää työtä

kokemusasiantuntijatoiminnan eteenpäin viemiseksi.
Kolmella paikkakunnalla saimme lisäksi toteuttaa myös nuorten aikuisten olohuonetoiminnan suunnittelutyöpajat ja jokaiselta
paikkakunnalta toimintaa on lähdetty alueen
omien toimijoiden kesken vielä jatkotyöstämään. Iisalmen ja Joensuun toimijat ovat jättäneet STEAlle rahoitushakemukset toiminnan aloittamiseksi. Kiuruvedellä kopin ottivat
toiminnasta etsivät nuorisotyöntekijät ja Liperissä yhteistyö puhkesi kukkaan Lape-työryhmään sijoittumisen jälkeen. Olkkari-työryhmiin osallistui kahdella paikkakunnalla
enemmän nuoria kuin ammattilaisia, mikä oli
hieno asia. Haluamme, että juuri nuorten ääni
kuuluu uusia palveluja ja toimintoja suunniteltaessa.
LUOVIA MENETELMIÄ JA HELPOTUSTA
PALVELUIDEN VIIDAKKOON

Yhteistyötä olemme päässeet toteuttamaan
myös asumispalveluissa työskentelevien
rautaisten ammattilaisten kanssa toteuttaessamme nuorten aikuisten voimavaravalmennusta yhteistyössä asumispalvelutyöntekijöiden
kanssa. Asumispalvelutyöntekijöiden mukaan
ottaminen nuorten voimavaravalmennusryhmään edesauttaa hanketta saamaan
voimavaravalmennuksen konseptista kattavamman, kunnes työmenetelmä on valmis
jaettavaksi kaikille nuorten kanssa työskenteleville tahoille. Uudenlaiseen haasteeseemme tarttuivat Aspa-kodit Aronia ja Sillansuu

Yhteistyöstä sanottua:
Kokemusasiantuntijana toimimisessa mukavaa on ollut, kun
on päässyt vaikuttamaan asioihin ja minua on kuunneltu
uudella tavalla. On ollut hienoa huomata, miten omat vaikeudet
voi kääntää vahvuudeksi ja samalla auttaa ihmisiä, joilla on
samankaltaisia vaikeuksia ja haasteita, joita minulla oli. Toiminta
on ollut monipuolista ja olen päässyt toimimaan monenlaisissa
tilanteissa ammattilaisten ja kuntoutujien kanssa.
8
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Voisiko
pajatyöskentely
tulla pysyväksi
työtavaksi kuntaan,
niin että ideointia
ja yhteistyötä olisi
säännöllisesti?

Omat avaimet on Mielenterveyden keskusliiton ja Aspa-säätiön yhteisprojekti,
jossa kehitetään nuorten kanssa toimivien tahojen käyttöön nuorten itsenäistymistä
tukeva henkilökeskeinen voimavaravalmennusmalli. Lisäksi tavoitteena on luoda jo
olemassa olevista palvelukokonaisuuksista asiakaslähtöisiä palvelukäytäntöjä
yhdessä nuorten, viranomaisten, järjestötoimijoiden ja palveluntuottajien kanssa.
Projektin kohderyhmänä ovat 18–29-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat sosiaalista
tukea asumisessa ja itsenäistymisessä. Projekti toimii Itä-Suomessa Ylä-Savon
SOTEn alueella (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä) sekä Joensuussa, Liperissä
ja Kiteellä.
Lähtökohtana on projektiin osallistuvien nuorten omista tarpeista lähtevä
itsenäisen elämän valmiuksien vahvistaminen sekä asumisen tukipalvelujen
kokeilu- ja yhteiskehittäminen.
Sosiaali- ja terveysministeriö tukee projektin (2017–2019) toteuttamista
Veikkauksen tuotoilla.

Kun yksi sairastuu,
monen maailma muuttuu.
Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry tarjoaa tietoa ja tukea, kun
läheisen mielenterveys huolettaa.

omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi
puh. 040 722 4292
finfamipirkanmaa.fi

LÄHI- JA PERUSHOITAJIA
TARVITAAN KAIKKIALLA, MISSÄ

IHMISIÄ HOIDETAAN

JA AUTETAAN.
www.superliitto.fi

sekä koti Aurinkoinen ja Attendo Ahjola. Iisalmessa Aronian ja Ahjolan työntekijöiden
kanssa testaamme myös kehittämäämme yksilövalmennuksen konseptia.
Hankkeen aikana olemme tehneet yhteistyötä myös usean pilottialueilla toimivan hankkeen kanssa. Yhteistyö erityisesti hanke- ja
järjestöpuolella on kukoistanut Ylä-Savossa.
Parhaillaan työstämme mm. Kulttuurista siivet
ja juuret -hankkeen sekä nuorten aikuisten
kanssa luovien menetelmien hyödyntämistä.
DigitYS-hankkeen kanssa pohdimme mahdollisen Ylä-Savon nuorten palvelutori-idean saattamista verkkoon helpottamaan nuorten toimimista monimutkaisessa palveluverkostoviidakossa. Ajatuksena palvelutorissa on, että
yhdeltä sivustolta nuori voi löytää juuri itselle
tarvitun avun ja tuen sekä yhteystiedot.
Yhteistyön tekeminen parhaimmillaan on
ollut joustavaa, luontevaa ja lennokasta, josta
jokainen toimija on hyötynyt monipuolisesti.
Työstämme parhaillaan Iisalmen Mielenterveystuki ry:n kanssa kokeilua nuorten
aikuisten olkkaritoiminnasta, jonka toivomme juurtuvan vuoden vaihteessa Louhentuvan
omaksi toiminnaksi. Kiusaamista vastaan oleva somekampanjamme #äläkiusaa on herättänyt yhteistyökyselyjä, ja Kulttuurista siivet ja
juuret -hankkeen kautta kampanjamme kuvat
ovat esillä Iisalmen kirjastossa marraskuun
ajan. Tekemämme yhteistyö edesauttaa myös
alueella olevien kokemusasiantuntijoiden näkyvyyttä ja jalansijan saamista alueen palvelujen ja toimintojen kehittämiseen. 

superliitto

Omat avaimet -tiimi Anna
Pöllönen, Tuija Nissinen, Anne
Kukkonen ja Johanna Kainulainen
Mielettömässä yössä 14.9.2018
Kuva: Päivi Huuskonen

Kokemusasiantuntijuudesta
keskustelu oli mielenkiintoista
ja jätti pohdittavaa, miten
myös omassa työssä
kokemusasiantuntijuutta voisi
enemmän hyödyntää.

Sähäkän yksiköissä nuoria ja nuoria aikuisia
autetaan kuntoutumaan erilaisista mielenterveyden ja elämänhallinnan häiriöistä
sekä ehkäistään toimintakyvyn haasteiden
pitkäaikaisvaikutuksia.
Kokemusasiantuntijoiden tuoma
anti oli todella
mahtava.
Coronaria Sähäkkä Oy – Ylivieska – Oulainen – Jyväskylä
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Parempi vointi
terveellä unella
Unettomuus ja huono nukkuminen tekevät arjesta tukalaa ja aiheuttavat
erilaisia psyykkisiä ja fyysisiä haittoja. Onneksi unenlaatua on mahdollista
korjata. Jos se ei onnistu itsekseen, siihen saa apua ammattilaisilta.
Teksti Emilia Peltonen, Jonna Ekman ja Maritta Markkanen

si yöheräily voi olla yhdelle hyvin epämukavaa, toinen vain käänNukumme noin kolmasosan elämästämme. Nukkuminen ei ole tää kylkeä ja jatkaa unia. Unen ei kuitenkaan tarvitse olla täydelturhaa, vaan unella on tärkeä tehtävä: se palauttaa meidät päivän listä. Käytännössä kaikki ihmiset kärsivät jossain elämänsä vairasituksista. Uni hoitaa erityisesti aivojamme poistamalla niistä heessa tilapäisistä uniongelmista. Tällaiset lyhytaikaiset häiriöt
kuona-aineita, korjaamalla soluvaurioita ja vahvistamalla hermo eivät vielä vaikuta negatiivisesti ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen,
solujen kytköksiä. Erilaisia unihäiriöitä on laaja kirjo, joista ylei- vaikka ovatkin ikäviä.
simmät ovat unettomuus ja liikaunisuus. Uniongelmat ovat tilapäisesti yleisiä kaikilla jossain kohtaa elämässä, mutta psyykki- ERITYISESTI STRESSI JA ALKOHOLIN KÄYTTÖ HÄIRITSEVÄT
sesti sairastuneet kärsivät uniongelmista muuta väestöä useam- UNTA
min. Esimerkiksi unettomuusoireesta kärsivistä aikuisista 62 % Uneen vaikuttaa suuri määrä eri tekijöitä. Nykyinen elämäntapa
sairastaa jotakin mielenterveyden häiriötä.
voi lisätä uniongelmia: vuorotyö on lisääntynyt ja monet kokevat
Terveen unen ylläpitäminen kannattaa ja se palkitsee monin arjessaan paineita ja stressiä niin töistä kuin ihmissuhteistakin.
tavoin. Terve ja sopivan pituinen uni korjaa päivän rasituksia ja Suomessa uniongelmiin vaikuttaa myös valon määrän vaihtelut
antaa lisää voimia ja vireyttä. Uni liittyy suoraan
eri vuodenaikoina. Uneen voi yrittää vaikuttaa omilaivojen suorituskykyyn: päätöksentekoon, uuden opla elintapavalinnoillaan. Liikunnallinen aktiivisuus
pimiseen, ennakointikykyyn ja muistitoimintoihin.
todetusti parantaa unen tuloa, kunhan raskasta liiHyvä uni voi vähentää onnettomuusriskiä ja myös
kuntaa välttää kahta tuntia ennen nukkumaanmelieventää ja ehkäistä mielenterveysongelmien oireinoa. Alkoholi heikentää keskushermoston toimin6 tuntia hyväta. Elämänlaadun voidaan tällöin myös koeta parantaa, mikä aluksi auttaa ihmisiä nukahtamaan. Vailaatuista unta
tuneen. Jokainen nukkuja on yksilöllinen siinä, milkutus kuitenkin laimenee muutaman tunnin päästä
on paremlaisen unen kokee laadukkaaksi, sillä unen tarve ja
aiheuttaen heräilyä. Kofeiini ja nikotiini ovat stimupi kuin 8–9
unirytmi vaihtelee paljon eri ihmisillä.
lantteja, jotka virkistävät. Näitä aineita kannattaa siis
tuntia huono
Hyvä uni ei määräydy pelkästään unen määrän,
laatuista unta. välttää ennen nukkumaanmenoa.
vaan myös laadun mukaan. Laadukas ja määrältään
Stressi on tila, jossa ihminen kokee olevansa voisopiva uni suojelee erityisesti sydänsairauksilta, vahmavarojensa rajoilla, esimerkiksi haastavan elämänvistaa vastustuskykyä ja parantaa henkistä hyvinvointia. Kuusi tilanteen takia. Toisin kuin usein ajatellaan, kaikki stressi ei ole
tuntia keskeytymätöntä hyvälaatuista yöunta on parempi kuin haitallista. Stressin haitallisuuteen vaikuttaa, onko se tilapäistä vai
kahdeksan tai yhdeksän tuntia huonolaatuista unta. Oman unen- jatkuvaa. Lyhytaikainen stressi lisää vireyttä ja parantaa esisa pituuden ja laadun tietää olevan itselleen hyvä, kun aamulla merkiksi suorituskykyä, ja ihmiset kestävät sitä pääsääntöisesti
herää virkeänä eikä iltapäivällä ole kovin väsynyt. Esimerkik- hyvin. Uni saattaa tällöin tilapäisesti jäädä vähäiseksi väsymisen
UNEN LAADULLA ON MERKITYSTÄ
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Vinkkejä
parempaan uneen,
valitse itsellesi
sopivat

tunteen vähentyessä. Stressireaktiosta toipumiseen sen sijaan sisältyy lisääntynyt unen tarve. Stressin muuttuessa pitkäaikaiseksi
nukahtaminen tai unessa pysyminen voivat vaikeutua ja unen
määrä voi jäädä liian vähäiseksi. Stressiä ja unihäiriöitä aiheuttavat tekijät ovat usein samoja: stressi on nykyisin yksi tärkeimpiä
unihäiriöiden aiheuttajia erityisesti työikäisillä. Uniongelmat ovatkin liiallisen ja pitkäkestoisen stressin tyypillisempiä oireita.
HAE APUA UNIONGELMIIN

Jos unettomuusjaksot ovat pitkiä, toistuvia tai kun arki alkaa pyöriä unen ja sen vähäisyyden tai huonolaatuisuuden ympärillä vaikeuttaen päivittäisessä arjessa selviämistä, on ongelmiin syytä hakea apua. Tärkeää on, ettei jää ongelmien kanssa yksin. Mistä sitten sitä apua haetaan? Useimmiten apua saa aivan tavalliselta
terveyskeskuslääkäriltä, joka ohjaa tarvittaessa unilääketieteen
erikoislääkärille. Unettomuuden hoitokeinot vaihtelevat unihäiriön keston, vakavuuden ja sen taustalla olevien syiden mukaan. Keskeisintä onkin löytää syy tai syyt unihäiriön takana, esimerkiksi unettomuutta voi aiheuttaa usein jokin sairaus, kuten
masennus tai ahdistuneisuus. Tällöin hoidossa ei tulisi keskittyä
pelkästään unettomuuden hoitoon, vaan suunnitella se kyseisen
sairauden hoitolinjausten mukaan.
Jos unettomuuden hoito ei vaadi kiireellistä puuttumista, ensisijaisesti suositeltavia keinoja ovat uni-valvepäiväkirja, kognitiivinen käyttäytymisterapia ja ärsykehallinta. Lääkäri voi pyytää
pitämään unipäiväkirjaa jonkin aikaa, jotta hän saa lisää tietoa
unettomuuden tyypistä ja lajista. Unipäiväkirjaan merkitään muun
muassa nukahtamis- ja heräämisajat ja montako kertaa yöllä herää. Samalla saadaan tietoa, mitkä tekijät potilaalla heikentävät
unta. Unipäiväkirjaa voi pitää jo ennen vastaanotolle menoa,

Kuva: Shutterstock

 Pidä yllä säännöllistä vuorokausi
rytmiä, mene nukkumaan ja herää
suunnilleen samaan aikaan joka
päivä, myös viikonloppuisin.
 Mene sänkyyn vasta, kun olet oikeasti
väsynyt, älä yritä nukahtaa ”väkisin”.
 Tietokoneen, kännykän ym. näytön
valo voi haitata unen saantia, lopeta
näyttöjen katsominen pari tuntia
ennen nukkumaanmenoa.
 Syö vain kevyt ateria ennen
nukkumaanmenoa, raskas ja tuhti
ruokailu voi vaikeuttaa unen saantia.
 Kokeile erilaisia rentouttavia
hengitysharjoituksia tai
huolipäiväkirjan pitämistä.
 Laske makuuhuoneen lämpötilaa ja
tuuleta se ennen nukkumaanmenoa.
 Pese petivaatteet, älä käytä
voimakkaan tuoksuisia
pyykinpesuaineita ja valitse
miellyttävä yöpuku, joka ei kiristä.
 Älä tee töitä makuuhuoneessa
mihinkään aikaan vuorokaudesta,
makuuhuone on rentoutumista varten.
 Hanki pimennysverhot, jos valoisuus
häiritsee, ja mukavat korvatulpat
auttavat meluun.
 Kuuntele rentouttavaa musiikkia
ennen nukkumaanmenoa tai lue
kirjaa, jos pidät lukemisesta.
 Huolehdi, etteivät mahdolliset
lemmikkieläimet pääse esimerkiksi
ääntelyllään häiritsemään
unensaantiasi.
 Sängyn ei tule olla liian kova tai
pehmeä, myös tyynyllä on merkitystä.
 Ulkoile kevyesti ennen nukkumaan
menoa, mutta vältä raskasta liikuntaa
kahta tuntia ennen nukkumaanmenoa.

jotta lääkärillä on heti tietoa käytettävissään. Kognitiivinen käyttäytymisterapia ja ärsykehallinta keskittyvät nukahtamista ja unessa
pysymistä häiritsevien tekijöiden poistamiseen, kuten puhelimen
käyttöön, ja pureutuvat unta haittaaviin käyttäytymistapoihin.
Niin kutsutut perinteiset unilääkkeet, esimerkiksi bentsodiatsepiini, ovat tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön. Niitä
käytetään yleensä nukahtamisvaikeuksien hoidossa. Sedatiivisia
masennuslääkkeitä käytetään pieninä annoksina hoitamaan univaikeuksia. Niiden vaikutus alkaa muutaman viikon kuluttua käytön aloittamisesta, joten niillä hoidetaan ensisijaisesti pitkäaikaista
unettomuutta. Parhaiten sedatiiviset masennuslääkkeet auttavat
heitä, joilla on sekä masennusta että unettomuutta, ja tällöin annos
on suurempi kuin pelkästä unettomuudesta kärsivillä. Melatoniini on elimistön oma yöhormoni, jota on saatavilla lyhyt- ja pitkävaikutteisina valmisteina. Lyhytvaikutteinen melatoniini helpottaa etenkin nukahtamisvaikeuksia, pitkävaikutteinen vähentää tai
jopa lopettaa yöheräilyn ja on tarkoitettu parantamaan unen laatua kokonaisvaltaisesti.
Ennen kuin unettomuusongelma alkaa ratketa, ihminen tarvitsee usein lohtua ja vertaistukea selviytyäkseen arjesta. Suomen
Uniliitto Ry järjestää vertaistukiryhmiä, keskusteluapua ja muuta
tukea unettomuudesta kärsiville. Lisää tietoa liiton toiminnasta
löydät heidän verkkosivuiltaan, www.uniliitto.fi. Myös erilaisista
chateista, Facebookista ja muilta nettisivuilta löytyy matalan kynnyksen vertaistukiryhmiä, joissa samassa tilanteessa olevien kanssa voi keskustella tietokoneen tai puhelimen välityksellä. 
Kirjoittajat ovat terveydenhoitajaopiskelijoita Satakunnan ammattikorkeakoulusta.
Artikkeli on heidän opinnäytetyönsä jatkoprojekti.
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Riitta Karjalainen

Anu Nurminoro

Riitta Karjalainen
Merja Saarela

Elämäni kuvat V
inspiroivat
Ruissalossa
Teksti Riitta Karjalainen
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alokuvauksen päiväkurssi järjestettiin Turussa Ruissalon kauniilla saarella 20.4.–17.5. sekä 10.–11.10. Wille Härkönen ja
Päivi Prusti olivat innoittavina ohjaajina. Kurssin lähtökohtana
oli valokuvien avulla löytää uusia näkökulmia suhteessa itseen ja maailmaan. Albumityöskentelynä käsiteltiin lapsuus- ja nuoruuskuvia ja
otettiin symbolinen omakuva, voimakuva ja unelmakuva
sekä kuvia kesästä ja syksyn saapumisesta. Toisten ja
omien kuvien merkityksiä ja heränneitä muistoja käytiin
läpi yhdessä, ja kuvat avasivat tietä itsetuntemukseen.
Kuvia Ruisssalossa ja
Kurssipäivinä kiertelimme keväisessä Ruissalossa
Seinäjoella aiemmin pideja kuvasimme vanhoja pitsihuviloita, joita saarella
tystä kurssista on esillä
valokuvanäyttelyssä
on toistasataa. Tammimetsää, peuroja, sinivuokkoja
Mielenterveysmessuilla
ja merellistä tunnelmaa löytyi Ruissalosta joka askeHelsingin Kulttuuritalo
leella. Kävely Saaronniemen kärjessä olevalle Kolkanmessuklubilla
20.-21.11.2018.
nokalle oli huikea kokemus välkehtivän Airiston avautuessa kauas ulapalle. Ihmeellinen kaukokaipuu valtasi
monet. Kasvitieteellisessä puutarhassa kuvasimme mitä erikoisempia kasveja kasvihuoneissa ja ulkona. Näimme jäiden lähdön, kevään nopean kasvun ja syksyn värikkään kauneuden.
Valokuvauskurssi antoi voimaa, iloa ja uusia näkökulmia. 

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy
oikeusaputoimistoihin ensi vuoden alusta
sähköisiä työkaluja, kuten chat-kanava. Myös
valtakunnallista puhelinpalvelua kehitetään
ja henkilökohtaisten tapaamisten rinnalle tulee etäpalvelua.
Tähän asti asiakas on voinut asioida vain
oman kuntansa järjestämässä neuvonnassa. Jatkossa kunnalliset rajat poistuvat ja asiakkaat voivat
valita, missä oikeusaputoimistossa he asioivat.
Teksti Pirkko Jantunen, sosiaalineuvoja
Organisaatiomuutos voi tuoda mukanaan
haasteita, mutta samojen tuttujen talous- ja
ähän saakka kunnat ovat järjestäneet
velkaneuvojien pitäisi löytyä uudesta osoitteestalous- ja velkaneuvontaa joko yksin
ta ja uudesta puhelinnumerosta vuodenvaihtai yhdessä toisten kuntien kanssa.
teen jälkeen. Palvelut jatkuvat maksuttomina.
Tämä on aiheuttanut kansalaisille
Oikeusaputoimistot tiedottavat
eriarvoisuutta. Joillakin paikkaloppusyksyn aikana talous- ja velkunnilla neuvontaan on päässyt
kaneuvonnan yhteystiedoista ja
HUOM!
heti, toisaalla neuvonta-aikaa
mahdollisista uusista käytänJos asiasi käsittely talouson joutunut jonottamaan
teistä. Oikeusaputoimistot löyja velkaneuvonnassa on
päättynyt ennen vuotta
puolikin vuotta. Uudistyvät netistä osoitteesta:
2019, asiakastietosi eivät
tuksen myötä palvelun
oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/
siirry oikeusaputoimistoon.
saatavuuserojen odoteyhteystiedot.html
Muista säilyttää velkojen
järjestelyä
koskevat
taan tasoittuvan ja jonoMonet kunnat tiedottavat
asiakirjasi.
tusaikojen lyhenevän.
verkkosivuillaan tulevasta muuTähän asti talous- ja velkatoksesta. Joissakin kunnissa ilneuvonnan palvelut ovat perusmoitetaan, että uusia neuvonta-
tuneet lähinnä neuvojien ja asiakkaan
aikoja ei ole enää jäljellä tämän vuoden
henkilökohtaisiin tapaamisiin ja puhelinpuolella, mutta puhelinneuvonta vielä toimii
palveluun. Jatkossa käyttöön tulee uusia
vuoden loppuun saakka. 
Talous- ja velkaneuvojat siirtyvät
oikeusaputoimistojen palkkalistoille
1.1.2019. Uudistuksella pyritään
saamaan velkaantuneet nopeammin
avun piiriin ja yhdenmukaistamaan
talous- ja velkaneuvonnan
vaihtelevia käytänteitä.

T

TAKUUSÄÄTIÖN palvelut säilyvät ennallaan.
Velkalinja palvelee arkisin kello 10–14 numerossa 0800 98009
Kysy rahasta -chat on auki maanantaista torstaihin klo 12.30–15.00

Mitä talous- ja
velkaneuvonta on?
Talous- ja velkaneuvonta auttaa
maksuongelmissa olevia yksityishenkilöitä
ja pienyrittäjiä löytämään ratkaisukeinoja
velkaongelmiin. Talous- ja velka
neuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä
silloin, kun oma velkatilanne on käynyt
hallitsemattomaksi hoitaa, ja kun
laskujaan ja velkojaan ei niiden
erääntyessä pysty maksamaan.
Tilanteen pitkittäminen yleensä syventää
ylivelkaantumista ja aiheuttaa suuria
korko- ja perintäkuluja.
Neuvonnassa autetaan sinua
selvittämään velkatilanteesi ja
maksukykysi. Tämän jälkeen etsitään
sopivinta ratkaisua sinun tilanteeseesi.
Voit saada apua esimerkiksi
yy neuvotteluihin velkojien tai
perintätoimiston kanssa
yy Takuusäätiön takaushakemuksen
laatimiseen
yy Sosiaalisen luoton hakemiseen
yy yksityishenkilön velkajärjestelyn
hakemiseen.
Palvelu on maksutonta ja kaikilla on
siihen oikeus.

Mielenterveysmessuilla mukana:

Liity jäseneksi
jhl.fi

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on
Suomen monipuolisin eri alojen ammattilaisia
ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto.
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Neuvontapalvelut
Sosiaalineuvoja
vastaa chatissa
syyskuusta alkaen,
parilliset viikot:
Ma klo 12–15

Neuvontapuhelin

0203 91920

Neuvontachat

Vertaistukipuhelin

0800 177599

Arkisin klo 10–15
(puhelun hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.)

Arkisin klo 10–15
(maksuton)

www.mtkl.fi
Ti, ke ja to klo 12–15
#neuvontapalvelut #mielenterveys #vertaistuki

Oikeus- ja sosiaali
neuvonta
Merja Karinen,
lakimies
puh. 050 561 7416
merja.karinen@mtkl.fi

Pirkko Jantunen,
sosiaalineuvoja
puh. 040 513 6213
pirkko.jantunen@mtkl.fi

Tuetut lomat
LOMAPAIKKA JA AIKA
Voimaa vertaisuudesta -lomat
omatoimisille aikuisille
Voimaa vertaisuudesta -lomat
omatoimisille aikuisille
Voimaa vertaisuudesta -lomat
omatoimisille aikuisille
Voimaa vertaisuudesta -lomat
omatoimisille, + 65 vuotiaille
Voimaa vertaisuudesta -lomat
lapsiperheille
Voimaa vertaisuudesta -lomat
omatoimisille aikuisille
Voimaa vertaisuudesta -lomat
omatoimisille aikuisille
Voimaa vertaisuudesta -lomat
lapsiperheille
Hakuaika

			

Henkilömäärä 			
Omavastuuosuudet		
		
Loman sisältö 			
		
		
		
		
		

LOMATUKIHAKEMUKSET/ HAKEMUKSEN TIEDOT

17.03.2019–22.03.2019

Jokainen lomatuen hakija täyttää henkilökohtaisesti lomajärjestön
lomatukihakemuksen. Hakemukset palautetaan lomajärjestöön hakuajan loppuun
mennessä. Ensisijaisesti suositellaan täyttämään sähköinen lomatukihakemus
MTLH:n kotisivuilta, www.mtlh.fi.

07.04.2019–12.04.2019

•

Hakemus täytetään huolellisesti. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei
käsitellä.
 Henkilötunnus ilmoitetaan täydellisenä sekä muut henkilö- ja osoitetiedot.
 Tulotiedot on merkittävä myös puolison osalta, vaikka lomaa anoisikin
yksinään.
 Lomatukihakemukset/ Hakemuksen tiedot
 Jokainen lomatuen hakija täyttää henkilökohtaisesti lomajärjestön
lomatukihakemuksen. Hakemukset palautetaan lomajärjestöön hakuajan
loppuun mennessä. Ensisijaisesti hakijoita kannattaa ohjata täyttämään
sähköinen lomatukihakemus MTLH:n kotisivuilta, www.mtlh.fi.
 Hakemus täytetään huolellisesti. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei
käsitellä.
 Henkilötunnus ilmoitetaan täydellisenä sekä muut henkilö- ja osoitetiedot.
 Tulotiedot on merkittävä myös puolison osalta, vaikka lomaa anoisikin
yksinään.
 Lomatuen tarpeen perustelut ovat välttämättömät.
 Avio-/avoparia kohden riittää 1 hakemus, jos lomaa anotaan yhdessä
samalle loma-ajankohdalle.
 Lomatukihakemukseen merkitään sille varattuun kohtaan tieto järjestöstä/
yhdistyksestä, jonka varaamaa lomajaksoa anotaan. Lomalle hakeminen ei
kuitenkaan edellytä järjestön/yhdistyksen jäsenyyttä!
 Myönteisistä lomatukipäätöksistä ilmoitetaan lomatuen saajalle n 2 kk
ennen loman alkamispäivää. Mahdollisissa peruutuksissa lomatuen saaja
peruuttaa myönnetyn lomatuen henkilökohtaisesti suoraan lomajärjestöön.

•

Avio-/avoparia kohden riittää 1 hakemus, jos lomaa anotaan yhdessä
samalle loma-ajankohdalle.
Lomatukihakemukseen merkitään sille varattuun kohtaan tieto
järjestöstä/yhdistyksestä, jonka varaamaa lomajaksoa anotaan. Lomalle
hakeminen ei kuitenkaan edellytä järjestön/yhdistyksen jäsenyyttä!

Kuortaneen Urheiluopisto
Kuntoutuskeskus
Kankaanpää
Kyyhkylä Oy / Mikkeli

10.02.2019–15.02.2019

Imatran Kylpylä

02.06.2019–07.06.2019

Nuorisokeskus Piispala 14.07.2019–19.07.2019
Kivitippu SPA

11.08.2019–16.08.2019

Santa´s Resort & Spa
Hotel Sani
Kuntoutumiskeskus
Apila Oy

15.09.2019–20.09.2019
20.10.2019–25.10.2019

3 kuukautta ennen loman alkamispäivää
perhelomilla 10 perhettä, aikuisten lomilla 20 hlöä
Loman omavastuuosuus on 10 €/vrk aikuisilta, alle
17-vuotiailta ei peritä omavastuuta.
Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen
huoneessa tai perhekoon mukaisissa huoneissa/		
huoneistoissa, ryhmäkohtainen ohjelma, yleinen 		
vapaa-ajanohjelma, lomapaikan allasosaston ja 		
kuntosalin käyttö. Perhelomilla 1-3 vuotiaiden 		
lastenhoito (4 x 2h

•

Myönteisistä lomatukipäätöksistä ilmoitetaan lomatuen saajalle n 2 kk ennen
loman alkamispäivää. Mahdollisissa peruutuksissa lomatuen saaja peruuttaa
myönnetyn lomatuen henkilökohtaisesti suoraan lomajärjestöön.
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Askeleita
luontoon
Teksti ja kuva Kati Rantonen

M

Kuva: Shutterstock

ielenterveyden keskusliiton Askeleita arkeen -hankkeessa julkaistaan
marraskuussa Askeleita luontoon -kalenteri. Askeleita luontoon -kalenteri
antaa vinkkejä luonnossa liikkumiseen. Kalenterissa on joka kuukaudelle neljä erilaista luontoon liittyvää tehtävää. Tehtävät on laadittu vuodenaikojen mukaisesti ja kalenterin voi ottaa käyttöön mihin aikaan vuodesta tahansa. Tehtävien tekemistä varten ei tarvitse lähteä Lappiin vaeltamaan, vaan
kalenterilla halutaan madaltaa kynnystä lähteä luontoon. Luontoa löytyy jokaisen läheltä, esimerkiksi lähimetsistä ja kaupungin viher- ja puistoalueilta. Kalenterin tehtäviä voi tehdä yksin, kaverin kanssa tai ryhmässä.
Askeleita luontoon -kalenteria on jaossa Mielenterveysmessuilla Helsingin
Kulttuuritalolla 20.−21.11., ja sen voi tulostaa netistä 20.11. alkaen osoitteessa:
mtkl.fi/palvelut/liikunta/askeleita-arkeen/
Samalta sivulta on tulostettavissa elokuussa 2017 julkaistu Askeleita arkeen
-kävelykalenteri.
Reippaasti siis askeltamaan luontoon uuden kalenterin avulla! 

Luonnossa liikkumisella on tutkitusti
vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin:
yy Mieliala nousee ja kiireen tuntu
katoaa luonnossa.
yy Jo 15 minuutin luonnossa liikkumi
nen laskee verenpainetta.
yy Luonnossa liikkuminen myös yleensä
koetaan kevyemmäksi kuin sisä
liikunta.
yy Luonnossa liikkuessa stressikin
vähenee.
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Sopeutumisvalmennuskurssit:
SUURET UNELMAT,
PIENET ASKELEET
Karjaalla
Kurssipäivät
1. jakso ma–pe 25.2.–1.3.2019 päivittäin klo 9–15
2. jakso ma–pe 26.–30.8.2019 päivittäin klo 9–15
Muoto: Kurssilla käydään kotoa käsin
Mukaan mahtuu: 14 osallistujaa
Hae mukaan: 31.1.2019 mennessä
Mistä tiedän, mahduinko mukaan? Valinnasta
ilmoitetaan viimeistään 5.2.
Paikka: Mielenterveysyhdistys Kaippari ry
Elina Kurjen katu 6
Kenelle? Mielenterveyskuntoutujille, jotka etsivät
uusia näkökulmia arkeen ja ovat eläkkeellä tai
Kuntoutustuella
Kurssi toteutetaan yhteistyössä Karjaan mielenterveysyhdistys Kaipparin kanssa.
Lisätiedot kurssin ohjaajilta:
Isko Kantoluoto 		
Pirjo Metsäranta
050 306 8379		
040 4624773
isko.kantoluoto@mtkl.fi
pirjo.metsaranta@mtkl.fi
Mukana on myös vertaisohjaaja

Pohjois-Suomessa
Kurssipäivät
1. jakso 11.–15.2.2019
2. jakso 12.–16.8 2019
Muoto: Kurssi on yöpyvä kurssi ja sisältää majoituksen sekä ateriat
Mukaan mahtuu: 14 osallistujaa
Hae mukaan: 14.1.2019 mennessä
Mistä tiedän, mahduinko mukaan? Valinnasta
ilmoitetaan viimeistään 18.1.
Paikka: Pohjois-Suomi, paikka tarkentuu myöhemmin
Kenelle? Kurssi on suunnattu eläkkeellä oleville,
+65 mielenterveyskuntoutujille, jotka etsivät uusia
näkökulmia arkeen.
Lisätiedot kurssin ohjaajilta:
Isko Kantoluoto 		
Merja Smahl
050 306 8379		
046 851 2284
isko.kantoluoto@mtkl.fi
merja.smahl@mtkl.fi
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TOIVON TYÖPAJAT
turussa
1. +65 -vuotiaille

Mitä meille
kahdelle kuuluu?
PARIKURSSI Laukaassa

Kurssipäivät tiistaisin 29.1., 5.2., 12.2. ja
5.3.2019

Kurssipäivät 1.–3.2. sekä myöhemmin sovittava
jatkotapaaminen

Muoto: Kurssilla käydään kotoa käsin päivittäin
klo 12–16
Mukaan mahtuu: 14 osallistujaa
Hae mukaan: 4.1.2019 mennessä
Mistä tiedän, mahduinko mukaan? Valinnasta
ilmoitetaan viimeistään 8.1.
Paikka: Turun lähimmäispalveluyhdistys Kotikunnas
Luolavuorentie 4
Kenelle? Eläkkeellä oleville +65 -vuotiaille mielen
terveyskuntoutujille, jotka etsivät uusia näkökulmia
arkeen.

Muoto: Kurssilla käydään kotoa käsin päivittäin
klo 9–16. Majoittuminen on mahdollista omalla
kustannuksella. Päivittäin tarjotaan lounas ja
iltapäiväkahvit.
Mukaan mahtuu: 8 pariskuntaa
Hae mukaan: 11.1.2019 mennessä
Mistä tiedän, mahduinko mukaan? Valinnasta
ilmoitetaan viimeistään 14.1.
Paikka: Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa
Kenelle? Parisuhteessa oleville henkilöille, joista
ainakin toisella on jokin psyykkinen sairaus ja hän on
työelämän ulkopuolella.

Lisätiedot kurssin ohjaajalta:
Pirjo Metsäranta
040 4624773
pirjo.metsaranta@mtkl.fi

Lisätiedot kurssin ohjaajilta:
Outi Ståhlberg 		
Merja Smahl
050 3759199		
046 851 2284
outi.stahlberg@mtkl.fi
merja.smahl@mtkl.fi

2. Tsemppi-talossa
Kurssipäivät 6.–8.2. (ke–to ja pe) ja ke 6.3.2019
Muoto: Kurssilla käydään kotoa käsin päivittäin
klo 10–14
Mukaan mahtuu: 14 osallistujaa
Hae mukaan: 11.1.2019 mennessä
Mistä tiedän, mahduinko mukaan? Valinnasta
ilmoitetaan viimeistään 15.2.
Paikka: Turun Tsemppi-talo, Vanha Hämeentie 29
(sisäänkäynti Karjakujan puolelta)
Kenelle? Kaikille kadoksissa olevia voimia ja
toiveikkuutta etsiville, mielenterveyssyistä
kuntoutustuella tai eläkkeellä oleville.
Lisätiedot kurssin ohjaajalta:
Pirjo Metsäranta
040 4624773
pirjo.metsaranta@mtkl.fi

HAKUOHJE
Kursseille haetaan
ensisijaisesti sähköisesti.
www.mtkl.fi/kurssikalenteri
Kyseisen kurssin kohdalta, sivun
alalaidasta löytyy hakulinkki.
Suosituksia ei tarvita. Kaikista
kursseista lisätietoja voi kysyä
Mielenterveyden keskusliitto
neuvontapuhelin 0203 91920
tietopalvelu@mtkl.fi

Etäsopeutumisvalmennus
Sopeutumisvalmennus ei ole
enää välimatkoista kiinni.
Nyt voit osallistua myös kotoa
käsin.

Rohkeasti mä
Sinulle alle kolmekymppinen, jolla
sairaus tai vamma on ollut pitkään
osa elämääsi.

Nämä kurssit eivät ole
myöskään diagnoosista kiinni
vaan suunniteltu eri tavoin
sairastaville ja vammautuneille. Teema-alueita on kuusi,
yhteensä 20 kurssia. Kursseille voi todellakin hakeutua
kuka vain (pitkäaikaissairautta
sairastava tai vammainen
henkilö) yli diagnoosirajojen.
Kurssit ovat kaikki verkkokursseja, mutta osassa on
alkutapaaminen kasvotusten.

Tukea työelämässä jaksamiseen
Sinulle, joka tarvitset tukea työssä
jaksamiseen tai työhön paluuseen.
Keinoja omaan hyvinvointiin
Sinulle, joka haluat vahvistaa omaa
hyvinvointiasi.
Harvinaisena joukossa
Sinulle, jolla on harvinaissairaus
Meidän perhe - missä mennään?
Jos lapsen sairaus tai vamma
koskettaa perhettänne ja tuo
haasteita arkeen, tämä verkko
kurssi on teidän perheellenne
Puhumalla parasta
Jos vanhemman sairaus tai vamma
koskettaa perhettänne ja tuo
haasteita arkeen, tämä verkko
kurssi on teidän perheellenne.

Lisätietoja: https://etasope.fi/

Salibandya ja kävelyfutista
Tampereella 25.-26.5.2019
Nyt on vielä hyvin aikaa kasata yhdistyksistä joukkue mukaan
Mielenterveyden keskusliiton toukokuiseen mestaruusturnaukseen, joka järjestetään jo 19. kertaa. Turnaus pelataan 25.26.5.2019 Tampereella. Turnauksen yhteistyökumppanina toimii
Tampereen Ilves.
Lauantaina lajina on salibandy, jossa on valittavana neljä eri sarjaa:
yy Kilpasarja (joukkueessa saa olla kaksi lisenssipelaaja/joukkue)
yy Haastajat-sarja
yy Harrastesarja
yy Ikänuoret (joukkueen kaikkien pelaajien tulee olla vähintään
40-vuotta täyttäneitä)
Salibandypelit pelataan Kauppi Sports Centerissä (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 internet-sivulta: kävelyfutis.fi
Tapahtumaan ovat tervetulleita Mielenterveyden keskusliiton
jäsenyhdistysten joukkueet sekä muut mielenterveysalan joukkueet.
MTKL:n liikunta- ja kulttuurityöryhmän suositus on, että joukkueenjohtaja ei pelaa, vaan on pelkästään joukkueenjohtajan roolissa. Joukkueenjohtajien kokous pidetään salibandyjoukkueille lauantaiaamuna ja
kävelyfutisjoukkueille sunnuntaiaamuna.
Osallistumismaksut MTKL:n jäsenyhdistyksiltä on 50 €/laji/joukkue
ja ei-jäseniltä 150 €/ laji/ joukkue.
Ilmoittautuminen turnaukseen tapahtuu verkkosivulla www.mtkl.fi.
Ilmoittautuminen aukeaa 8.3.2019 ja päättyy 12.4.2019
Tapahtuma kokoaa vuosittain noin 300 pelaajaa kokemaan
liikunnan riemuja − tule sinäkin!

MIELENTERVEYDEN ENSIAPU®
KANSALAISTAIDOKSI
MIELENTERVEYDEN ENSIAPU®1
Mielenterveys elämäntaitona.
Kuinka pitää huolta omasta ja läheisten
mielen hyvinvoinnista?
MIELENTERVEYDEN ENSIAPU®2
Haavoittuva mieli – tunnista ja
tue. Tietoa mielenterveyden häiriöistä
ja niiden ensiavusta.

Mielenterveydet ensiapu® -koulutukset ovat
osa hallituksen kärkihanketta.
Tutustu ja kysy lisää!
mielenterveysseura.fi/mtea
mtea@mielenterveysseura.fi
040 6616 743

Lisätiedot: Liikuntasihteeri Kati Rantonen,
kati.rantonen@mtkl.fi, p. 046-920 6427
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Yhdistykset
Avomielin on yhteistyötä jäsenistön,
luottamusjohdon ja työntekijöiden hyväksi
− Yhdistyksen puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan työ on
usein hyvin yksinäistä, joten on helpottavaa, kun on tiedossa kavereita, joille voi vaikka kilauttaa eteen tulevaan ongelmaan ratkaisua etsiessään. Verkostoyhteistyö mahdollistaa myös yksittäiselle yhdistykselle taloudellisesti raskaat toiminnot, kuten osallistumisen esimerkiksi Mielenterveysmessuille. Jokaisen ei tarvitse keksiä pyörää, vaan hyväksi koetut käytännöt jaetaan, kertoo
Teksti Satu Ojala
Merja.
Tästä oivana esimerkkinä hän mainitsee laatimansa yhdistykun Avomielin-projekti 2000-luvun alussa sai alkunsa, kolmi- sen turvallisuusohjeet, jotka tulivat hänen johtamassaan yhdisvuotinen rahoitus mahdollisti muun muassa projektityön- tyksessä ajankohtaiseksi erään tapahtuman seurauksena. Nyt turtekijän palkkaamisen, yhdistysten hyvien käytäntöjen ke- vallisuusohjeistus on kaikkien Avomielin-järjestöjen käytössä.
hittämisen ja niiden jakamisen sekä ilmapiirin luomisen. Lisäksi
Järjestöjen jäsenistölle yhteistyö tarjoaa laajempaa sosiaalista
kanssakäymistä ja luonnollisesti merkittävästi laajempaa
verkosto alkoi järjestää yhteisiä koulutus- ja virkistystapahtumia yhdistysten luottamushenkilöille ja
osallistumistarjontaa kuin mihin oma yhdistys yktyöntekijöille sekä monipuolisia tapahtumia,
sinään kykenisi. Vertaisuudessa on voimaa, ja
yhteenkuuluvuuden tunne vähentää mielenteemaretkiä ja juhlia yhdistysten jäsenille.
terveystoipujien usein kovanakin kokemaa
Nämä tilaisuudet suunnitellaan ja toteuteAvomielin on pääkaupunkiseudun
yksinäisyyttä. Merjan toiveissa onkin uusi,
taan jäsenistölle yhteistyössä, jota kunkin
mielenterveysyhdistysten 2000-luvun
alussa perustama verkostofoorumi, jonSTEA-rahoitteinen yhteistyöprojekti AvoAvomieli-verkoston jäsenyhdistys koorka jäseninä ovat nykyisin Espoon
mielin-verkoston ja jäsenlähtöisen, kundinoi vuorollaan.
mielenterveysyhdistys EMY ry,
toutujien ja toipujien todellisuudesta kumTapahtumista suosituimpia ovat olleet
Mielenterveysyhdistys Vantaan Hyvät
puavan toiminnan edelleen kehittämisekretket, joita tehdään mm. kesäteatterinäyTuulet ry, Tukiyhdistys Majakka ry
si sekä nuorten mielenterveydellisen etsitöksiin. Avomielin- verkosto on järjestäTukiyhdistys Karvinen ry, Mielenterveysyhdistys HELMI ry ja Psykosociala
vä- ja tukitoiminnan edistämiseksi.
nyt jäsenilleen myös muun muassa omaföreningen Sympati rf.
vastuullisen ruskaretken Lappiin. Jäsenistöä
JULKAISUTOIMINTAA À LA AVOMIELIN
osallistuu runsain joukoin myös erilaisille teeMonille mielenterveysmessujen kävijöille on jo
mapäiville ja juhliin sekä vuosittaisiin, leikkitullut tutuksi vuosittain julkaistava ja messuilla pamielisiin joukkueurheiluturnauksiin, joissa lajeina
periversiona jaettava Avomielin-lehti, jonka tuottaminen
on muun muassa biljardia, keilausta, kalastusta ja mölkkyä. Suosittuja olivat myös aikaisemmin järjestetyt sinkkuillat, on merkittävä osa myös verkoston rivijäsenten yhteistoimintaa.
− Lehti pyrkii mitään salaamatta valottamaan sitä karua tojoista jotkut ovat löytäneet jopa elämänkumppanin rinnalleen.
Marraskuun alussa järjestettävien Marrasiltamien ohjelma koos- dellisuutta, jossa mielen sairauksista tai ongelmista kärsivät tai
tuu musiikista, runoista, pikku näytelmistä, bingosta ja osallista- niistä kuntoutuneet ja toipuvat ihmiset todellisuudessa elävät ja
vista kilpailuista. Ohjelmaa iltamiin järjestävät kaikki verkoston millaisia keinoja ja apuja he ovat löytäneet noustakseen kurimukyhdistykset jäsenistöineen. Ruokailu on aina iltamien itseoikeu- sestaan, sanoo Merja.
Lehdessä kerrotaan mielenterveydestä, mielen saitettu huipentuma.
rauksista, kuntoutumisesta ja eheytymisestä ja julkaisAVOMIELIN-TOIMINTA MONINKERTAISTAA MAHDOLLISUUDET
taan kuntoutujien omasta asiantuntijuudesta nousevia
Avomielin verkosto kokoontuu 4−6 kertaa vuodessa jäsenjärjes- kertomuksia. Lisäksi lehdestä voi lukea yhdistysten toimintaan osallistuvien ja hoitoasiantuntijoiden ja Ajaton lehti avoimesti ajatteleville
töjen toimiessa vuorotellen isäntinä.
2018–2019
− Kokouksessamme käsittelemme arkisten yhteisten käytän- ammattilaisten kirjoittamia artikkeleita ajankohtaisista
nön asioiden lisäksi muun muassa mielenterveyskuntoutujien ja lehden vuosittain vaihtuvaan teemaan liittyvistä
edunvalvontaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä asioista.
Lehden lukijoiksi tavoitellaan yhdistysten jäsenasioita. Lisäksi luottamushenkilöt kokoontuvat pari kertaa
vuodessa käsittelemään hallitustyöskentelyä ja työnantajaroolia, ten lisäksi myös yhteistyökumppaneita sekä kaikkia
kertoo Vantaan Hyvät Tuulet ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja mielen hyvinvoinnista ja sen sairauksista kiinnostuneita. Lehtiä jaetaan muun muassa pääkaupunkiseudun
Merja Saksanen.
Työntekijöille järjestetään kerran vuodessa toiminnallinen vir- kirjastoihin, yhdistyksille, alan oppilaitoksille ja
kistyspäivä, jollaisen järjestäminen olisi haasteellista pienille, yk- terveyskeskuksiin. Nykyisin lehden voi lukea ja osalsittäisille yhdistyksille. Merjan mukaan Avomielin-toiminta on listua lukijakilpailuun myös netissä osoitteessa http:// Lue lehti osoitteessa
avomielin.fi/lehdet
hyvin antoisaa, kannustavaa ja vuorovaikutteista, ja kaikki pää- avomielin.fi/lehdet/. 
ja
osallistu kilpailuun!
kaupunkiseudulla toimivat Avomielin-toiminnasta kiinnostuneet
Luovuutta ja voimavaroja
yhdistykset ovat tervetulleita mukaan verkostoon.
yhdistysten taideryhm

Avomielin-yhteistyö lähti käyntiin 2000-luvun
alussa alun perin kolmevuotisena, RAY:n
rahoittamana verkostokumppaneiden
yhteisprojektina. Vuosien aikana on tapahtunut paljon.
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Liisa
Lumme ja Ari
Sillanpää. Kuvat
brunssitarjoilulta
Porin Hyvikseltä.

Saija Kivi ja
Heli Lukka Porin
Sininauhan
brunssin äärellä.

Yhteisöllisyyttä ja ekotekoja hävikkiruoalla
HÄVIKKIRUOKATARJOILUA YHTEINEN
KEITTIÖ -HANKKEESSA PORISSA

Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis Ry, Porin
Sininauha Ry ja Porin ev.lut seurakuntapalvelut
osallistuvat hävikkiruoan jakamiseen Porissa.
Yhteen kokoavana aatteena taustalla on Kirkkohallituksen hallinnoima kaksivuotinen Yhteinen Keittiö -hanke, jossa on alueellisena ja
paikallisina toimijoina mukana mm. kaupunkeja ja kuntia, sairaanhoitopiirejä, oppilaitoksia, järjestöjä ja seurakuntia. Yhteisöllinen
ruokailu ja osallistuminen ovat hankkeen keskeisiä keinoja parantaa kansalaisten tasavertaisia edellytyksiä ylläpitää elämänhallintaa ja
terveitä elämäntapoja.
Porin Hyvis tarjoaa hävikkiruokaa lauantaisin ja Porin Sininauha torstaisin brunssitarjoiluina. Ekologisella hävikkiruoan jakamisella tuetaan samalla monipuolisten vuoro
vaikutussuhteiden syntymistä, ihmisten tasa-
arvoista ja avointa kohtaamista sekä terveellisen ja laadukkaan ravitsemuksen tuntemusta yhteisen ruokatarjoilun kautta. Myös ruoan
suunnitteleminen ja valmistaminen ovat osa
Yhteisen Keittiön toteutusta osana yhteisöllisen kohtaamisen teemaa. Uudella yhteisöllisellä toiminnalla luodaan näin mahdollisuuksia ja puitteita jakaa osaamista ja voimavaroja sekä tuetaan terveyttä ja hyvinvointia. Samalla vähennetään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ja luodaan toivoa tulevaisuuteen.
HÄVIKKIRUOAN HYÖDYNTÄMINEN ON
TÄRKEÄ YHTEISÖLLINEN JA EKOLOGINEN
TEKO

Hävikkiruoka on kouluilta, kaupungin ruokaloilta, kahviloilta ja ravintoloilta päivittäin
ylijäävää laadukasta ja terveellistä ruokaa, jonka maksuton hyötykäyttö on kansalaisten, yhteisöjen ja luonnon hyvinvointia tukeva teko.
Hävikkiruokaa tarjoavat tahot, joille ovat tärkeitä sekä yhteistyön ja yhteisöllisyyden näkökulma että arvojen noudattaminen. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa mahdollistaa maksuttoman laadukkaan hävikkiruoan tarjoilun
esimerkiksi Porissa eri toimipisteissä, kuten
Porin Hyviksen Hyvän Mielen talolla ja Porin
Sininauhan Muistokadun toimipisteessä.

Hävikkiruokaa saadaan Hyväntekeväisyysjärjestö Elämän Leivän kautta (Satakunnan
Elämän Leipä Sinulle Ry), alueen kouluilta ja
lounaskahviloilta. Elämän Leivän toiminta on
tärkeä osa Yhteisen Keittiön ja hävikkiruokabrunssien ylläpitoa, ja Elämän Leipä saakin
toimijoilta paljon kiitosta auttavaisuudesta.
Hävikkiruoka on terveellistä ja hyvää, ja on
tärkeää voida hyödyntää hävikkiruokaa sen
hävittämisen sijaan. Hävikkiruoan tarjoilu on
yhteisöllinen ekoteko, jolla tuetaan ihmisten
hyvinvointia ja terveyttä kokonaisvaltaisesti,
samalla luontoa säästäen. Myös lähiseudun
pieneläinfarmit ja eläinhoitolat hyödyntävät
Hyvikseltä mahd. ylijäänyttä hävikkiruokaa
hyötykiertoon.
HYVIKSEN BRUNSSILLA ON RENTO JA
KIVA TUNNELMA!

Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis Ry järjestää parittomina lauantaina klo 11-13 brunsseja, joissa on tarjolla maksutonta hyvää hävikkiruokaa. Lauantaibrunssista vastaavina henkilöinä toimivat Hyviksen vahtimestari-ohjaaja Ari Sillanpää sekä ohjaaja Liisa Lumme.
Ari kertoo brunsseilla käyvän lauantaisin 15−30
henkeä ja kävijät ovat tasapuolisesti kaikkea
kansaa. Tunnelma brunsseilla on Arin ja Liisan mukaan rauhallinen ja mukava.
− Brunssin valmistelussa on aina oma jännityksen ja yllätyksen tunteensa, kun pitää
miettiä mitä hävikkiruokaa tulee tarjolle ja
mitä voisi valmistaa saaduista raaka-aineista,
Ari kertoo. Hän sanoo onnistuneensa kerran
esimerkiksi loihtimaan isosta määrästä ylijäämä-kasvisjauhista maukkaan juustotäytteisen
murekkeen, joka oli ollut maistuva menestys
brunssilla. Ari ja Liisa ovat suunnitelleet myös
tarjoavansa tulevaisuudessa brunssin jälkeen
pientä ohjelmaa Hyviksellä. Suunnitteilla on
esimerkiksi elokuvailtapäivää, kauneusiltapäivää, ym. mukavaa teemailtapäivää. Lauantaibrunsseilla on välillä apuna myös sosiaalija terveysalan opiskelijoita. Hävikkiruokaa
tarjotaan myös Hyviksen projektissa eli
Hyvis-illoissa, joissa myös toteutetaan yhteisöllisyyden ja avoimen kohtaamisen periaatteita.

SININAUHAN BRUNSSILLA
TYÖSKENNELLÄÄN ILOLLA!

Teksti Paula
Kaukiainen,
projektikoordinaattori Porin
Hyvis Ry/
Hyvis-illat
Henkilökuvat ja
kuvankäsittely:
Paula Kaukiainen
Ruokakuvat Porin
Hyvän Mielen Talo

Porin Sininauha Ry tarjoaa torstaisin aamu
brunssin. Porin Sininauhan Saija Kivi ja Porin seurakuntapalveluiden diakonissa Heli
Lukka toimivat yhteistyössä Yhteinen Keittiö
-hankkeen parissa ja jakavat samat arvot, jotka toimivat hankkeen ytimenä: osallisuus, yhteisöllisyys ja tasavertaisuus. Tavoitteena on
myös päihdetyön ja työllistymisen parantaminen. Saijaa ohjaavat hankesuunnitelman
arvot ja Heliä seurakunnan arvot, ja näiden
arvomaailmojen yhtymäkohdista heidän on
luontevaa ja hedelmällistä työskennellä yhteisen asian eteen. Molemmat kertovat pitävänsä tärkeänä, että ihminen nähdään toimijana ja kohdataan tasavertaisena.
Sininauhan torstain brunssi on tarjonnut
ruokaa vuodesta 2017 ja on kasvanut kävijämääriltään suureksi. Sininauhan brunssilla,
samoin kuin Hyviksen brunssilla, käy nykyään
ihmisiä kaikilta elämän aloilta. Tämä on tärkeätä tasavertaisuuden edistämisen kannalta
ja poistaa ennakkoluuloja sekä eriarvoisuuden tunnetta.
Yhteinen Keittiö -hanke tarjoaa Sininauhan
kävijöille mahdollisuuden osallistua ruokatarjoiluun myös tarpeellisena ja ruokatarjoilun
mahdollistavana osana, esimerkiksi osallistumalla keittiötyöhön. Jokainen voi työskennellä
omien voimavarojensa ja taitojensa mukaisesti.
Saijan ja Helin mukaan torstain brunssilla
työskentelevät kokevat onnistumisen tunteita ja saavat uskoa itseensä, kun oman työn
jälki näkyy brunssipöydässä ja kiitokset tyytyväisiltä ruokailijoilta tulevat välittömänä ja
vilpittömänä. Työhön osallistutaan ilolla ja mukaan tulijoita riittää. Työskentely luo osallistujille toivoa ja näkymiä tulevaisuuteen
kohti tasapainoista tervettä arkea ja
työelämää. Kynnys on madaltuPorin Hyviksen brunssi,
nut ja ennakkoluulot ovat väHyvän Mielen Talo
Valtakatu 9, parittomina
hentyneet toiminnan myötä.
la klo 11-13.
Yhteinen Keittiö -hankkeen
Porin Sininauhan
yhteistyöverkosto on olennaibrunssi Muistokatu 18,
torstaisin klo 10-11.
sen tärkeä asia, jonka kautta luodaan yhdessä hyvää ja muutetaan
asenteita avoimemmiksi. 
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Liikunta palkitsee loputtomasti
Mielenterveysliikunta on Heli Saarisen sydämen asia. Liikunta- ja kulttuuri
työryhmän monitoiminainen iloitsee, kun ihmiset ylittävät itsensä eikä pelkää
itsekään heittäytyä haasteisiin.

Teksti Sirkku Immonen Kuvat Teemu Kvist, Heli Saarinen

O

n huikeaa olla tekemässä tällaista tapahtumaa, sanoo
mustaan tikkitakkiin ja vihreään tuubihuiviin pukeutunut Heli Saarinen Sauvonsaaren urheilukentällä. Kemissä on viileää ja tuulista, ja menossa ovat Mielenterveyden keskusliiton kulttuuri- ja yleisurheilupäivät.
Saarinen on toista kolmivuotiskautta mukana liiton liikunta- ja
kulttuurityöryhmässä, mitä hän kuvaa ainutlaatuiseksi tilaisuudeksi. Ryhmä suunnittelee liiton kaksi suurinta vuotuista jäsentapahtumaa: Suomea kiertävät kulttuuri- ja yleisurheilupäivät ja Tampereelle vakiintuneen Mestaruusturnauksen.
Eikä pelkästään suunnittele, vaan työryhmän jäsenet osallistuvat myös toteutukseen. Helille se tarkoittaa esimerkiksi yleisölle
suunnattujen torijumppien ja kisaosallistujien loppujumppien ja
-venyttelyjen vetämistä, erilaisten oheislajien toimitsemista ja palkintojen jakamista.
Tarpeen tullen myös riennetään paikkaamaan, jos joukkue
lajeissa sattuu sairastumisia tai loukkaantumisia. Viimeksi näin
kävi toukokuussa Mestaruusturnauksessa: salibandymaila käteen
ja kentälle, vaikka laji ei aivan omimpiin kuulukaan.
– Mustelmia tuli, mutta kokemus oli loistava, Heli nauraa.
Haastattelun kuluessa käy ilmi, että asenne on hänelle tyypillinen.

MIETTEEN VÄKI LIIKKUMAAN

Mielenterveysliikunnan pariin Heli Saarinen tuli kuusi vuotta
sitten etsiessään työharjoittelupaikkaa osana liikunnanohjaajan
20
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opintoja. Hän löysi Lahdesta Päijät-Hämeen Mielenterveystuki
Mietteen.
Kaupungin liikuntatoimen palkkaamat sairaanhoitaja ja liikuntaneuvoja olivat vetäneet keväällä yhdistyksessä liikunta- ja keskusteluryhmää, jossa oli keppi- ja vesijumpattu ja kävelty. Heli sai syksyllä ”pienen porukan jatkokäsittelyyn”.
Kerintiellä Mietteen talolla raivattiin kerran viikossa olohuoneesta tilaa jumpalle. Heli pyysi paikallisista liikkeistä lahjoituksina jumppapalloja ja kävelysauvoja. Tavoitteeksi otettiin
Orimattilassa järjestettävä Kuivannon Kymppi.
– Päätettiin, että kävellään eikä kukaan jää matkalle. Ja jokainen tuli maaliin, me olimme yhdessä vastassa viimeisiä, Heli
kertoo.
Mietteen kyltit kävelijöiden selässä herättivät ensin kiinnostusta. Kun selvisi, ettei kyse olekaan runoryhmästä vaan
mielenterveysongelmista, wc-jonossa otettiin pari askelta taaksepäin.
– Kyllä meitä katsottiin kieroon sen takia.
Kuivannon Kympille osallistuttiin silti kolmesti. Seuraavaksi
varattiin koululta mahdollisimman edullisesti jumppatila, sitten
kunto- ja liiikuntasalivuorot Urheilukeskuksen mäkikatsomosta,
mikä mahdollisti harjoittelun monipuolisilla välineillä.
Pari vuotta sitten Mietteen kumppaniksi ryhtyi mielenterveysomaisten FinFami, ja yhdessä haettiin liikuntaprojektiin rahaa
Kunnossa Kaiken Ikää -rahoituksesta. Samoihin aikoihin Heli pääsi töihin, ja siksi uusin ryhmäviritys, mukavasti alkanut elämänta-

Mielenterveyden keskusliiton liikunta- ja kulttuurityöryhmän jäsenenä Heli
Saarinen on tuttu näky urheilukisojen palkintojenjaossa.

pojen muutosryhmän vetäminen kaatui ajanpuutteeseen.
– Siinä keskityttiin rentoutumiseen, rauhoittumiseen, oikeaan syömiseen, liikkumiseen ja itsestä tykkäämiseen, mikä on hirveän
vaikeaa, etenkin jos voi huonosti.
Elämäntapojen muutosryhmä jäi vaiheeseen, mutta Mietteen liikuntatoiminta on nyt
aivan erilaista kuin Helin aloittaessa. Kuntosalin lisäksi on keilaus-, sulkapallo-, suunnistusja frisbeegolf-ryhmät, jotka kaikki pyörivät vapaaehtoisvoimin.
Heli on saanut Seppo Merikarin seuraajakseen yhdistyksen liikuntavastaavana ja lopetti itse Mietteessä keväällä.
LIIKUNNANOHJAAJASTA
HAMMASHOITAJAKSI

– Kuusi vuotta meni tosi nopeasti. On vaikea tajuta, että se kaikki jäi sinne ja minä
siirryn nyt elämässäni toiseen vaiheeseen,
Heli miettii.
Hän ei osaa vastata kysymykseen, mitkä
syyt lopettamiseen johtivat. Ehkä yksi on tässä:
Mietteen aikoina hän kävi usein puhumassa
mielenterveydestä ja mielenterveyden ongelmista ammattikorkeakoulun hoitajaopiskelijoille omiin kokemuksiinsa pohjaten.

Heittäytymiskyky on hyödyksi
liikuntavastaavalle. Kehataan
Kemissä -tapahtumassa Heli
osallistui karnevaalikävelyyn
yhdessä Jari Peltosen kanssa.

– Se opettaa, kun joutuu avautumaan ja kertomaan muille itsestään. Veivasin sitä niin monta kertaa, että olen kasvanut siitä ulos. Tuntuu,
että olen valinnut nyt oikein, hän sanoo.
Uusi vaihe on vienyt liikunnanohjaajan
opiskelemaan hammashoitajaksi. Ensimmäinen työharjoittelujakso on nyt takana ja
valmistuminen on edessä ensi vuoden toukokuussa.
– Tunne siitä, että olen valinnut oikean tien,
on vain vahvistunut. Ala on todella mielenkiintoinen ja työkenttä laaja, Heli sanoo.
– Työllisyystilanne toki merkitsee paljon
jatkon osalta, mutta voi olla, että jatkan kohti
suuhygienistin amk-tutkintoa.
Viime keväänä Heli ehti myös hakea ja
päästä kosmetologikoulutukseen, missä auttoi
rohkeus heittäytyä – ja vuoden 2017 kulttuurija yleisurheilupäivillä järjestetty rap-työpaja.
Kosmetologikoulutukseen hakevan pitää olla
luova, ja luovuus on todistettava hakutilanteessa.
Niinpä Heli otti ja ryhtyi räppäämään nelihenkisen opettajaraadin ja muiden hakijoiden edessä. Seurauksena niin opettajat kuin
kanssahakijat innostuivat lyömään tahtia.
– Työpaja antoi taas uuden ulottuvuuden,
mitä käyttää. Se oli varsinainen ahaa-elämys.
Ja hakutilanteessa kaikki meni putkeen!

Se riemu,
mikä näkyy
ihmisessä
upean
suorituksen
jälkeen!

Heli valittiin, mutta oppilaitos ei suostunut hakemukseen lykätä opintojen aloittamista, kunnes hammashoitajaopinnot on saatu
loppuun. Haku on kuitenkin jatkuva, joten
aina voi hakea uudestaan.
– Toukokuinen valmistuminen ja sen aikainen tilanne sitten kertovat jatkon. En enää
suunnittele asioita liian pitkälle. Jos jotain olen
oppinut, niin sen, että elämä ei mene suunnitelmien mukaan, vaan muutoksia ja yllätyksiä,
suuntaan ja toiseen, tulee aina, Heli sanoo.
– Liikunta tulee kuitenkin aina kuulumaan
elämääni, se on toivottavasti pysyvä asia.
HUIKEAN PALKITSEVA LUOTTAMUSTOIMI

Mielenterveysliikunta on Heli Saarisen sydämen
asia, joka palkitsee niin yksilö- kuin valtakunnallisestakin näkökulmasta. Liiton liikunta- ja kulttuurityöryhmän jäsenyys on hänen
mukaansa erittäin palkitsevaa.
– Pieni ryhmä saa tosi vähällä rahalla aikaan isoja tapahtumia, joihin tulee tosi paljon
erikuntoisia ihmisiä. Se riemu, mikä näkyy ihmisessä upean suorituksen jälkeen!
– Siitä tietää, että on tehty oikeita päätöksiä. Tämä on hieno luottamustoimi, missä näkee työnsä tulokset ja missä otetaan käyttöön
jokaisen oma erityisosaaminen.
Heli on ollut mukana myös Askeleita arkeen
-kävelyhankkeen työryhmässä, joka on lanseerannut helpon kunnonkohotusohjelman
mielenterveysyhdistyksille.
– Oli huikea tunne, kun tajusi, että tämähän tosiaan menee yhdistyksille ympäri Suomea. Ja miten monelle tällä pystyy tuottamaan
iloa ja miten moni sitä odottaa.
Yksilötasolla Mietteen vuodet ovat opettaneet, miten tärkeää olisi saada liikunta
mukaan mielenterveyden häiriöihin liittyviin
kuntoutussuunnitelmiin. Sitä Heli pääsi kokeilemaan keväällä kehitysvammaisten kanssa
työharjoittelussa. Myös Mietteen liikuntaryhmien tulokset vakuuttivat.
– Näin omin silmin, miten ihmisiin vaikutti se, kun he lähtivät ulos osallistumaan liikuntaryhmiin. Joku aloitti juoksukoulun, toinen
laihtui 40 kiloa, joku rohkaistui naisten liikuntakeskukseen ja joku juoksi lopulta puolimaratonin.
– Ihmisistä nousee ihan ihmeellisiä kykyjä. 
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Etsitkö ystävää?
Kaipaatko seuraa lenkille, juttukaveria, kirjeystävää tai jopa elämänkumppania?
Revanssin ystäväpalstalta voit löytää elämääsi kaipaamasi ihmisen.
1. Hei elämäni nainen, jonka ikä
olisi noin 46-60 vuotta, täällä on
vapaa mies Raumalta. Harrastan
pyöräilyä, kirjastossa ja kirpputorilla
käyntiä. Itse olen ihan rauhallinen,
ruskeahiuksinen mies.
Elämän nainen
2. Olen 60-vuotias nainen sata
kunnasta. Harrastan käsitöitä,
kitaransoittoa ja laulamista. Haluan
löytää kunnollisen samanikäisen
miehen satakunnasta.
Elämänkumppani
3. 57-vuotias kiltti, rehellinen siipirikko Porvoosta etsii ymmärtäväistä
miestä. Olet luotettava, huolehtiva
ja empaattinen. Minulle yksinäisyys
tuntuu jo taakalta, vastaathan
minulle!
Turvallista vanheta yhdessä
4. Etsin ystävää 41-50 vuotiaisista
ihmisistä. Tahtoisin ystäviä Ristiinasta tai Mikkelistä. Käyn välillä
Telluksessa viettämässä aikaani.
Nainen-77

6. Hei! Olen yksin elävä 57-vuotias
eläkeläinen, mielenterveyskuntoutuja
Lahdesta. Etsin kirjeenvaihtokaveria
mukavasta ja sympaattisesta naisesta. Olen rauhallinen, raitis, harrastan kuntosalia, matkustelua ja
musiikin kuuntelua.
Kauris60
7. 48-vuotias mies etsii ystävää
naisesta. Kuuntelen paljon musiikkia. Olen niin pop. Ei ole merkitystä
mistäpäin Suomea olet. Olen
sairaseläkkeellä. Pidän syvällisistä
keskusteluista.
Pate70
8. Hei! Olen 42-vuotias nainen
Pohjois-Karjalasta. Etsin pitkäaikaista kirjeystävää ikään ja sukupuoleen
katsomatta. En etsi seurustelu
suhdetta, olen naimisissa. Heitähän
kirjeellä, niin katsotaan mitä siitä
tulee;).
Betty

5. Helsingin seudulta, vakaavarainen, huumorintajuinen nainen,
seuraasi etsii 61-vuotias mies tosimielessä.
Nallekarhusi sinun

9. Täällä Pohjoispohjanmaalla yksinäisyyteen kyllästynyt noin 60vuotias mies. On talo, mökki ja auto
vain sinä noin 45-60-vuotias nainen
puutut, olet omillaan toimeen tuleva,
sairautesi on balansissa, pidän
mökkeilystä, matkustelusta, liikunnasta. En tupakoi, alkoa joskus,
olen eronnut. Voit olla mistäpäin
Suomea tahansa. Kirjoita rohkeasti!
Ei hyvä yksin
10. Hei! Pitkäaikaista ja luotettavaa
k-ystävää etsii 36-vuotias nainen.
Elämääni kuuluu mm. kirjeenvaihto,
lukeminen, ristikot ja kissani. Olethan oma itsesi:) Kirjeessä lisää!
Kirjoitan pitkiä kirjeitä, toivottavasti
sinäkin.
”Kirjettäsi odottaen bipo-n”
11. Olen mukava herttainen nainen,
raitis, en tupakoi, 168 cm, nuorekas
ja sivistynyt. Savosta kotoisin, paikka siellä. Eronnut, asiat OK! Toivon
löytäväni mukavan elämäntoverin.
Kesäretket Suomessa mieluisia.
Kirjoitan, maalaan, luomupuutarha.
Miten olis kahvila, pieni näyttely,
joku lemmikki? Ekoaatteet eduksi ja
terveet elämäntavat. Kirjoita, kerro
elämästäsi ja toiveistasi.
” Etsin tosiystävää”

ILMOITTAJA
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
sähköpostilla: kirjepalsta@mtkl.fi
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12. Monet ajattelevat ensisijaisesti,
mitä minä tästä kaikesta hyödyn!
Tuntuuko tutulta! Ketä ja mitä ryhmää pitäisi äänestää ja keitä tulisi
muistaa esirukoilla. Isä meidän…
Etsin keskusteluystävää! En ole
koira tai kissaystävä!
Väkisinkin pessimisti
13. Hei sinä nuori nainen, etsitkö
sielunkumppania? Olen 32-vuotias,
savuton, luotettava, hellyyden kipeä
mies Keski-Suomesta. Kaipaan
kanssasi tavallista arkea ja yhdessäoloa, mahdollisesti perustaa kanssasi perheen. Odottaen yhteyden
ottoasi.
Sielun Ystävä
14. Moi! Olen 51-vuotias, 180 cm
pitkä, eläkkeellä oleva, lapseton,
mukavan näköinen mies Vantaalta.
Etsin tositarkoituksella ok-näköistä
naista Uudeltamaalta. Harrastan
vesijuoksua ja ulkomailla matkailua.
Matkojeni välissä viihdyn hyvin
myös kotona. Kirjoittele mulle osoitteeseen harri.arkiomaa@gmail.com
tai lähetä kirje. Vastaa rohkeasti!
”Mukavan näköinen mies”

ILMOITUKSEEN VASTAAJA
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.

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.
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Ostatko kauhua mielisairaalasta?
Kyllä minä niin mieleni pahoitin ja
vihastuinkin luettuani Länsi-Savon
jutun (6.10.2018) Tarjolla livekauhuelämys aikuisille.

E

xitus-nimisen elämyksen tarjoavat
Xamkin
yhteisöpedagogiopiskelijat
Mikkelin maalaiskunnan entisellä kunnantalolla 2.-4.11.2018. Latinankielinen sana
exitus tarkoittaa kuolemaa, ja tapahtumapaikka onkin sopivasti hautausmaan vieressä.
Kauhutapahtuma sijoittuu mielisairaalaan,
jonne sairaat ihmiset, elämyksen ostavat asiakkaat, tulevat hakemaan tarvitsemaansa lääkettä. Kauhu alkaa ilmeisesti siinä vaiheessa,
kun tulijat kohtaavat henkilökuntaa. Astut
suoraan kauhukohtauksiin, et joudu niihin vahingossa. Järjestäjien toiveena ja tavoitteena
on, että viisi prosenttia tulijoista joutuu lopettamaan elämyksensä kesken, huiii!
Niukkistiukkistosikko(ko?) minussa valpastui. Mielisairaala – miten sopiva paikka
mielikuvituksissamme kokea kauheuksia
myös ja etenkin halloweenin merkeissä! Pohtivatkohan opiskelijat ja heidän ohjaajansa
lainkaan sitä, miltä tuntuu niistä henkilöistä,

jotka työskentelevät mielisairaalassa tai ovat
siellä hoidettavina? Mitä ajattelevat potilaiden omaiset? Mielensairauksiensa kanssa elävät ihmiset kokevat jo tavallisessa elämässään
syrjintää ja väheksyntää, stigma ei ole kadonnut tästä sivistyneestä yhteiskunnastamme.
No mutta hyvänen aika – tämähän on sitä
ajan luomaa ja vaatimaa tavallista ekstreemimpää ronskia opiskelijahuumoria ja viihdettä, ettekö te mäntit vanhat pierut kässää?
Hankkikaa elämä!
Minä en kässää ollenkaan, arvelen että ei
moni muukaan. Olen rämpinyt pitkän taipaleen oman masennukseni kanssa ja pärjään
nyt ainakin jotenkin. Haluan sanoa omana
mielipiteenäni sen, että tämä livekauhuhanke loukkaa syvästi monia ihmisiä ja on kaikin tavoin hyvien tapojen vastainen.
PS. Olin kuvitellut, että yhteisöpedagogit ovat sellainen ammattikunta, jonka tarkoituksena on tuottaa hyviä asioita yhteisöönsä. 

Vehkoon Asunnot

Hilkka Niskanen
Mielestään kärsinyt
Mikkeli
KASVAMINEN ON JOSKUS VAIKEAA JA ELÄMÄ SOLMUSSA,
TULE MEILLE, AVATAAN SOLMUJA YHDESSÄ.

Tarjoamme lähellä Kuopiota lastensuojelun
avo- ja ympärivuorokautista palvelua
12-18 -vuotiaille nuorille kasvamiseen.
TOUHUKALLIO OY

sari.polonen@touhukallio.fi
040 753 3478 | www.touhukallio.fi

Valmiit linnut ovat pituudeltaan 3-15 cm.
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Säheltämisestä
keskittymiseen!
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Mielen hyvinvointia kokemuksella
20.–21.11.2018

HAJAMIELISEN

Tuttu tapahtuma uudessa paikassa Helsingin Kulttuuritalolla

2019

Yleisöluentoja, mm.
Tiistai 20.11.
9.15 Päihde- ja mielenterveysjärjestöt hyvinvoinnin tukena
-miniseminaari
9.15 Itsemurha on ehkäistävissä? -miniseminaari
12:00 Tunne elämäsi

Maaret Kallio, psyko terapeutti, tietokirjailija, Lujasti Lempeä Oy

14.30 Ihmisen identiteetti ja mieli

Jani Toivola, Hyvän mielen lähettiläs 2018

15.15 Psyykenlääkkeistä ymmärrettävästi: myönteisistä
vaikutuksista haittavaikutuksiin

Keskiviikko 21.11.
12:00 Ystävysty sisäisen puheesi kanssa

Tuula Masalin, vuorovaikutusvalmentaja- ja kouluttaja, True Hearts

13:00 Kuorsaus – myrkkyä ja masennusta makuuhuoneessa
Miikka Peltomaa, dosentti, korva- ja nenä ja kurkku tautien
erikoislääkäri, Korvalääkärikeskus Aino

KOKEMUSKIRJASTO





7

näkökulmaa
elämään

Krooninen väsymysoireyhtymä
Dissosiaatiohäiriö
Pakko-oireet
Beroende och skam






Synnytyksen jälkeinen
masennus
Elämää narsistin kanssa
Päihderiippuvuus

Tämä lipuke oikeuttaa täytettynä ilmaiseen
sisäänpääsyyn Mielenterveysmessuille
Helsingin Kulttuuritalolla 20.–21.11.2018.
NIMI

SÄHKÖPOSTIOSOITE

PUHELIN

TARJOUS JÄSENILLE:
MIELENTERVEYSVIIKON
ERIKOISHINTA!

Kesäkuu
ANNA VIRRAN VIEDÄ

Mielenterveysviikolla 18.–25.11.2018
Mielenterveyden keskusliiton jäsenet
saavat Hajamielisen allakan tarjoushintaan
15 euroa (sisältäen postikulut) Tunne
& Mieli -lehden verkkokaupasta. Tilaa
kalenteri osoitteesta holvi.com/shop/
tunnejamieli. Lisää kalenteri ostoskoriin ja
syötä alennuskoodi MTVIIKKO2018 sille
varattuun kenttään ennen maksamista, niin
hinta päivittyy! Alennuskoodi toimii vain
Mielenterveysviikon ajan 18.–25.11.2018!

Asiat alkavat
sujua ja vaikeatkin
ongelmat alkavat
näyttää innostavilta
haasteilta.

Virtaustilassa eli flow’ssa koet hallinnan tunnetta: ”Olen ihminen, joka vie tätä asiaa omalla tavallaan ja tyylillään
eteenpäin, hankkii tietoa, etsii apua ja tekee päätöksiä.” Silloin asiat alkavat sujua ja vaikeatkin ongelmat alkavat
näyttää innostavilta haasteilta. Flow-tilassa mieli on aktiivinen, keskittyminen on helppoa ja vaikeat haasteet
tuntuvat lannistavan sijaan innostavilta. Kesäkuu on mainiota aikaa etsiä virtaustilaa vaikkapa harrastusten parista tai
uudenlaisesta tekemisestä. Mieti samalla, miten voisit tuoda näitä elementtejä mukaan arkeesi.
VK

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

22

23

1

2

22

23

10

Mitkä ainekset
sinun arjessasi
edistävät
virtaustilaa?

11

24

17

18

24

25

25

19
Kokeile jotain
uudenlaista
tekemistä. Koetko
virtaustilaa?

26

26

20
27

Missä olet, kun
virtaustila syntyy?
Kenen kanssa?
Mitä teet?

Juhannusaatto

21

Juhannuspäivä

28

29

Helluntai

30
Katsele vanhoja
valokuviasi ja etsi
sieltä virtaustilan
aineksia.

Hajamielisen allakka on seinäkalenteri, joka haastaa vanhoja
tottumuksia ja tarjoaa vuoden jokaiselle kuukaudelle
keskittymiskykyä ravitsevia harjoituksia. Aivotutkimukseen
perustuvat tehtävät ovat kasvatustieteen professori Minna
Huotilaisen ja psykologian tohtori Mona Moisalan laatimia
ja pohjautuvat heidän kirjoittamaansa Keskittymiskyvyn
elvytysoppaaseen (Tuuma 2018). Seinäkalenterin lempeän
humoristinen ulkoasu on kuvittaja Maria Viljan käsialaa.

Tilaa itselle tai lahjaksi!
Kalenterin lisäksi myynnissä
on Keskittymiskyvyn elvytysoppaita
(Tuuma 2018)!

SAATAVILLA
VERKKOKAUPASTA
holvi.com/shop/tunnejamieli

Tietojani saa käyttää suoramarkkinointiin.

LEHTI MIELEN HYVINVOINNISTA

Katso koko ohjelma: www.mielenterveysmessut.fi
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