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MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITTO 
Malmin kauppatie 26, 4 krs., 00700 Helsinki  
puh. 09 565 7730 • www.mtkl.fi • toimisto@mtkl.fi
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@mtkl.fi

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
Immonen Sirkku ........Viestintäpäällikkö ............................... 040 124 4700
Jantunen Pirkko .........Sosiaalineuvoja .................................. 040 513 6213
Kantoluoto Isko .........Kuntoutussuunnittelija ....................... 050 306 8379
Kapanen Heini ...........Kehitysjohtaja .................................... 046 920 0564
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

Turun järkyttävästä terrori-iskusta tuli elokuussa kuluneeksi 
vuosi. Tapahtuma poiki myös sankareita, joista korkeimmalle 
on korotettu ruotsalais-englantilainen Hassan Zubier, joka 

oman henkensä vaarantaen auttoi pahoin loukkaantunutta naista. 
Nyttemmin on ilmennyt, että Zubierin taustasta löytyy rikostuomio. 
Hän on myös valehdellut tuloistaan hakiessaan korvauksia Turussa 
vammautumisensa jälkeen.

Me ihmisethän tarvitsemme sankareita. He toimivat meille kuin 
vapahtajina ja ihmisen hyvyyden tulkkeina. Samaan aikaan tarvitsem-
me myös syntipukkeja, pahuuden kertojia. Silloin kun etsimme san-
kareita ja syntipukkeja itsemme ulkopuolelta, tarvitsemme tällaisen 
vahvan kontrastin.

Olen työssäni aina ihmetellyt sitä, miten pysyvää leimautuminen 
– johtui se mistä vain, vaikkapa mielenterveysongelmista tai rikolli-
suudesta – voi olla. Olen jopa miettinyt, että onko meillä jonkinlainen 
tarve nähdä joku toinen huonompana ja samalla korottaa itseämme, 
tuntea itsemme erinomaiseksi mitätöimällä toinen.

Jokainen ihminen on aina salaisuus. Kun toista ihmistä asettuu 
kuuntelemaan, on mahdollisuus nähdä 
negatiivisten asioiden takana olevat voima-
varat, eikä vain heikkouksia ja huonom-
muutta. Ei kukaan ole pelkästään hyvä tai 
paha, vaan jokaisessa meissä on sankaria ja 
heittiötä.

Minusta pitäisi pystyä näkemään Zubier 
vähän isommassa kuvassa. Jos hänellä on ri-
kollista taustaa, niin hän on mitä ilmeisim-
min tuomionsa kärsinyt tai tulee kärsimään 
ja väärät teot on annettava anteeksi. 

Vaikka joku olisi yleisen määritteen mukaan paha, niin hänkin 
pystyy hyvän tekemiseen. Näen Zubierissa ensi sijaisesti aivan 
huikeata kansalaisvastuun kantoa oman itsensä uhraten. Se on tavat-
toman kunnioitettavaa, olkoon hänen historiansa ihan minkälainen 
tahansa. Sillä hetkellä kun toinen tarvitsee apua, ei kysytä kuinka vir-
heetön auttaja on.

Kun minua pyydettiin kommentoimaan Turun tapahtumia tuo-
reeltaan, halusin ennen muuta sanoa, että rakkaus voittaa. Kaiken sen 
traagisuuden keskellä minulle tuli vahva tunne siitä, että pelko pois, 
rakkaus on vahvempi ja väkevämpi kuin pahuus. Ulkomaalainen mies 
on se, joka auttaa, joka näyttää, mihin meidän pitää uskoa. Se oli 
ihminen, joka teki merkittävällä tavalla hyvää ja oli avuksi, ihminen 
virheineen.  

Olavi Sydänmaanlakka
Toiminnanjohtaja
Mielenterveyden keskusliitto

Me ollaan sankareita kaikki
PÄÄKIRJOITUS

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  
Taru Berndtson

Ilmoitusmyynti
Jaana Martiskainen, p. 044 566 7195
jaana.martiskainen@tjm-systems.fi

Taitto Vitale Ay

Paino Lehtisepät, Tuusula

Aineistot osoitteella 
Revanssi 
Mielenterveyden keskusliitto 
Malmin kauppatie 26, 4. krs 
00700 Helsinki

Sähköiset aineistot revanssi@mtkl.fi 

Painos 18 000 kpl

Ilmestyminen
4/2018 aineistot 12.10., ilmestyy 8.11.

Julkaisija Mielenterveyden keskusliitto

  www.facebook.com/mielenterveydenkeskusliitto
 www.twitter.com/MTKL_fi
 www.instagram.com  @mielenterveydenkl

Se oli 
ihminen, 
joka teki 
merkittävällä 
tavalla hyvää 
ja oli avuksi, 
ihminen 
virheineen.

2   REVANSSI 3/2018



 

 3/2018

Liitto
UUTISIA JA AJANKOHTAISIA Koonnut  Taru Berndtson

Potilaista toimijoiksi - Iisalmen 
Mielenterveystuki 50 vuotta

On kulunut 50 vuotta siitä, kun Suomeen perustettiin 
ensimmäinen mielenterveyspotilaiden yhdistys Iisalmeen. 
Myös Mielenterveyden keskusliiton toiminta juontaa 

juurensa tästä yhdistyksestä.
– Puoli vuosisataa sitten olivat olosuhteet mielisairaaloissa 

huonot. Sairaaloissa potilaat perustivat osastoille kerhoja, joiden 
kautta he saivat aikaan parannuksia sairaaloiden käytäntöihin. 
Iisalmessa toiminta laajeni myös sairaalan ulkopuolelle auttamaan 
sairaalasta kotiutuneiden potilaiden vaikeata tilannetta, toimin-
nanjohtaja Harri Paasonen kertaa yhdistyksen alkuaikoja.

Aktiivien ryhmä, joka koostui entisistä potilaista, omaisista ja 
sairaaloiden työntekijöistä, tunnetuimpina Tapani Rissanen ja 
Matti Lunkka käynnistivät myös varsinaisen yhdistystoiminnan 
ensin alueellisena ja myöhemmin, kun yhdistyksiä alkoi syntyä 
myös ympäristökuntiin, Iisalmeen keskittyen. Nykyisin yhdistys 
toimii Iisalmen Mielenterveystuki ry nimisenä.

MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITTO SYNTYY

Valtakunnallinen Mielenterveyden keskusliitto perustettiin 1971 
niin ikään Iisalmessa.

– Keskusliiton perustamiselle oli tarve, koska paikallisyhdis-
tyksillä ei ollut aikoinaan mahdollisuutta hakea Raha-automaatti-
yhdistyksen rahoitusta. Alkuaikoina paikallinen yhdistys ja kes-
kusliitto toimivat yhdessä ja samoissa tiloissakin, samojen ihmis-
ten voimin. Tuolloin keskusliittokin toimi vapaaehtoispohjalta, 
Paasonen kertoo. 

Iisalmen yhdistys jatkoi aktiivista omaa toimintaansa keskus-
liiton ohessa ja sen jälkeen, kun keskusliitto muutti lopullisesti 
pois Iisalmesta vuonna 1991.

– Yhdistyksellä on ollut palkattuja työntekijöitä jo 1970-1980- luvun 
taitteesta lähtien. Vuonna 1999 saimme rahoitusta vertaistuki-
keskustoimintaan. Yhdistyksellä on omat toimitilat, Louhentupa. 
Nykyään palkattuja työntekijöitä on kolme henkilöä ja toimin-
tamme on laajaa sekä aktiivista.

USKO MUUTOKSEEN

Harri Paasosen kokee merkittävänä sen, että mielenterveyspoti-
laitten yhdistystoiminta on alkanut juuri Iisalmesta. 

– Mielisairaalat 1960- ja 1970-luvuilla olivat todella suljet-
tuja yhteisöjä. On hurjaa ajatella, että sellaisesta yhteisöstä 
lähteneet ihmiset pystyivät uskomaan siihen, 
että heillä on mahdollisuus saada muu-
tos aikaiseksi. Ja että siitä yhdestä en-
simmäisestä täällä perustetusta po-
tilasyhdistyksestä on kasvanut 
noin 160 yhdistyksen verkosto 
ja valtakunnallinen keskusjär-
jestö, jolla on noin 17 000 jä-
sentä. 

Iisalmen mielenterveys-
tuki ry:n juhlavuosi huipen-
tuu 28.9. järjestettävässä 
juhlassa, johon odotetaan 
isoa joukkoa jäseniä ja juhla-
vieraita. Juhlaan osallistuu myös 
Mielenterveyden keskusliiton toi-
minnanjohtaja Olavi Sydänmaan
lakka. 
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Tekst i  Taru Berndtson Kuva Merja Leinonen

Iisalmen mielenterveyden tuki ry:n 
50-vuotisjuhlat aloittaa juhlavuosien 
sarjan. Ensi vuonna viisikymppisiään 

juhlivat Mielenterveysyhdistys Neilikka ry 
ja Pohjois-Kymen mielenterveys-

yhdistys Pohjatuuli ry. Vuonna 2021 50 
vuotta täyttää itse liitto sekä seuraavat 

yhdistykset: Pohjois-Karjalan 
Mielenterveyden tuki ry, Porin 

Mielenterveysyhdistys Hyvis ry, 
Tukiyhdistys Majakka ry ja 

Mielenterveysyhdistys  
Hyvinkään Verso ry. 



UUTISIA JA AJANKOHTAISIA

24 000 €63Presidenttivaalien 
2018 Pieni ele 
-keräykseen osallistui 

Mielenterveyden 
keskusliiton 
yhdistystä.

Näyttämöesitys syntyi 
kokemusasian tuntijuuden kautta

Syksyn kurssiopas ilmestyi: 
Tarjontaa 34 paikkakunnalla

Mielenterveyden keskusliiton syksyn 2018 Uusi alku -kurssi-
opas ilmestyi jälleen elokuun alussa. Tarjolla on entistä 
monipuolisempi valikoima koulutuksia, kursseja, luen-

toja ja seminaareja psyykkisestä sairaudesta toipuville, heidän lä-
heisilleen, ammattilaisille sekä heille, jotka haluavat toimia ver-
taisina. 

Kaikkiaan kursseja on 34 eri paikkakunnalla. Suuri osa ta-
pahtumista toteutetaan yhteistyössä paikallisten, alueellisten tai 
valtakunnallisten mielenterveysyhdistysten kanssa.

Mielenterveyden keskusliiton koulutukset selvästi kiinnos-
tavat kentällä. Pelkästään Koulutus- ja kehittämisyksikön 
(KOUKE) tuottamiin tilaisuuksiin osallistui keväällä yli 1500 
henkilöä. 

Erityisen ilahduttavaa on, että 53 eri jäsenyhdistyksestämme 
osallistuttiin innolla KOUKEn seminaareihin ja muihin tapah-
tumiin. Avoimissa seminaareissa jäsenyhdistysten porukan osuus 
kaikista osallistujista oli lähes 30%. Todennäköisesti määrä on 
suurempi, mutta varmuudella tiedämme sen vain ”ilmoittaudu 
ennakkoon”-tapahtumista.  

Hyvinvoinnin iltakouluja  
uusilla paikkakunnilla

Kaikille avoimet Hyvinvoinnin iltakoulu-luennot 
laajenevat Kuopioon, Ouluun ja Tampereelle. Illoissa 
käsitellään keskustelua herättäviä ja ajankohtaisia 

aiheita, kuten kehopositiivisuutta ja itselleen kelpaa-
mista, tunnetaitoja ja hyvän mielen taitoja, kadoksissa 
olevan motivaation metsästystä, häpeän voittamista 

sekä tietenkin elintärkeitä toivoa ja unelmia.

Keväällä Hyvinvoinnin iltakoulu-luennot keräsivät 
Turussa ja Helsingissä todella runsaasti osallistujia. 

Keskustelu luennon jälkeen oli usein niin vilkasta, että 
luennoitsijaa ei meinattua laskea kotiin lainkaan. 

Osallistuminen ei maksa mitään, eikä tarvitse 
ilmoittautua ennakkoon – tulet vain paikalle!

Rätinki-lehti on viiden 
Pohjois-Karjalan 
alueella toimivan 
mielenterveys- ja 

päihdejärjestön yhteinen 
henkisen hyvinvoinnin 

lehti, joka ilmestyy 
kerran vuodessa. 

Riisuttu elämä -esitys on 
Suomen ensimmäinen 

kulttuurikokemusasiantuntija-
menetelmällä valmistunut 
näyttämöteos. 

Teoksen kokemusasiantunti-
jamateriaalin on tuottanut Tim 
Saarinen, jonka elämä avataan 
tarinaksi teatterin lavalle. Teos 
kuvaa ihmistä, jonka mielen-
terveys on järkkynyt. Se käsittelee 
syitä, seurauksia ja tukea, jota 
ihminen saa matkalla toipumi-
seen. Lavalla nähdään 

Tämä on kutsu sinulle, joka 
olet esimerkiksi haastavan 

elämäntilanteen tai sairauden 
jälkeen selviytynyt oman 
elämän sankariksi. Kirjoita 
vapaasti kokemuksestasi 
selviytyjäksi omalla tyylilläsi. 
Julkaisemme kirjoituksia 
seuraavassa Rätinki-lehdes-
sämme, joka ilmestyy vuoden 
2019 alussa. Lehden teemana 
on oman elämänsä sankari eli 
selviytymistarinani.

mielenterveystoipuja yhdessä 
ammattitaiteilijoiden kanssa.

Teoksen toteutuksesta 
vastaa Taiteen Sulattamo, 
joka yhdistää taiteen ammatti-
laisten ja erityisryhmien 
voimat yhteisissä taideprojek-
teissa. Taiteen Sulattamon 
yksi päätavoitteista on 
vähentää mielenterveys-
ongelmiin liittyvää stigmaa.

Voit kirjoittaa nimimerkillä 
tai omalla nimelläsi, mutta 
ilmoitathan oikean nimesi ja 
mahdolliset yhteystietosi 
lehden toimitukselle. Tekstin 
voit tuottaa ja lähettää joko 
perinteisesti kynällä ja 
paperilla tai sähköisesti 
30.10.2018 mennessä. 
Paperimuotoisen kirjoitelman 
voit lähettää osoitteeseen 
Itäinen tiimi ry, Suvantokatu 1, 
80100 Joensuu. Laita 

Kirjoita oman elämäsi sankaruudesta
kirjekuoreen merkintä 
”Rätinki”. Sähköisen  
tekstin voi lähettää  
sähköpostilla osoitteeseen 
toimitus@ratinki.net. 
Lehden toimitus varaa 
itselleen oikeuden tekstien 
muokkaamiseen luetta-
vuuden parantamiseksi.

Yhdistysten saama tuotto yhteensä 

AVUSTUSTEN  
HAKU VUODELLE 2019 
ALKAA 1.10.

Jäsenyhdistykset, jotka eivät saa 
suoraan avustusta STEA:lta, 
voivat hakea yhdistysavustusta 
Mielenterveyden keskusliitolta. 
Yhdistys voi hakea yhdistysavus-
tusta, joka sisältää perusavustuksen 
(yhdistyksen perustoiminnon 
ylläpitoon), toiminta-avustuksen 
sekä kehittämisavustuksen. 

Yhdistyksille lähetetään haku-
ohjeet ja linkki hakulomakkeisiin 
yhdistyksen ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteeseen 
1.10.2018. Hakuaika on  
1.10.–21.12.2018.

Lisätietoja antaa yhdistyssihteeri 
Maie Puusaar, maie.puusaar@mtkl.fi, 
040 512 0125 tai yhdistys-
palvelupuhelin 050 339 4971 
maanantaisin klo 12–16.

LOPPUVUODEN TÄRKEÄT 
PÄIVÄMÄÄRÄT:
 y 1.10. Yhdistysavustukset 
2019, haku alkaa

 y 31.10. Tarkistettu jäsenlista: 
arja.laakso@mtkl.fi

 y 30.11. Jäsenmaksulaskut 
alkavat saapua yhdistyksiin

 y 21.12. Yhdistysavustukset 
2019, haku päättyy

 Teoksen kantaesitys on 
03.10.2018 KokoTeatte-
rissa Helsingissä.  
Muut esitysajat ja liput, 
ks. www.kokoteatteri.fi
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Tekst i  Riitta Hämäläinen



Seuraa meitä somessa!Mielenterveysviikon 19.-25.11. teema on:

Mun elämä, hyvä elämä.

TYÖ MIELESSÄ -BLOGI
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On hämmentävää sairastua, 
siinä menettää jotakin. 
Jää vain sumu ja usva. 
Järki tuntuu pysähtyvän. 
Äly tuntuu seisahtuvan, 
eikä huomaa, mitä kaikkea 
jää jäljelle.

(Päiväkirja 21.10.1994)

Sairastuminen tuntui muuttavan 
elämäni sarjaksi menetyksiä. 

Arki, harrastukset, työ ja ystävyys-
suhteet vaihtuivat sairaalahoitoihin, 
lääkitykseen ja avohoitoihin. 
Työssäkäyvästä sosiaalityöntekijästä 
tuli hoidossa oleva potilas. Pelkäsin, 
että se romuttaisi myös tulevaisuute-
ni ja veisi kaiken, mitä elämästä oli 
jäljellä. Valitettavasti uskoin, että 
sairastuminen tarkoittaa epäonnistu-
mista elämässä ja ihmisenä.

Vaikeampi haaste oli  
ymmärtää, että elämä voi 
jatkua elämisen arvoisena 
sairaudesta huolimatta.

Sairastuminen kutsui tai oikeastaan 
pakotti miettimään elämää uudelleen. 
Ensimmäinen haaste oli hyväksyä se, 
että olin sairastunut ja tarvitsin apua. 
Se ei ollut helppoa sairastuneelle 
ammattiauttajalle. Toinen, vaikeampi 
haaste oli ymmärtää, että elämä voi 
jatkua elämisen arvoisena sairaudes-
ta, oireista ja menetyksistä huolimat-
ta − tai niiden kanssa.

Sairastumisen jälkeen arki  
täyttyi oireista, sairaalaosastoista ja 
avohoidosta. Sairaalassa ollessa 
asetin toivoni hetkeen, jolloin 
pääsen pois. Unelmoin paranemi-
sesta ja entisestä elämästä. Vuodet 
kuluivat, hoitojaksot toistuivat, 
mutta ahdistus, masennus ja tuska 
eivät hävinneet. Toivo sammui ja 
lakkasin unelmoimasta. Minusta tuli 
toivoton tapaus, kunnes eräänä 
syksyisenä päivänä toivo palasi.  
Se palasi psykiatrisen sairaalan 
pitkäaikaisosastolla omahoitajan 
kysyessä: ”Päivi, haluatko  
viettää loppuelämäsi sairaalassa?”

Matkaan on kuulunut  
sivuaskelia, 
kompurointia ja askelia 
taaksepäin. 
Tärkeää on ollut toivon ja 
unelmien säilyttäminen.

Aluksi toivo oli pieni häivähdys, 
varovainen ajatus jostain, joka olisi 
nykyhetkeä parempaa. Seuraavien 
viikkojen aikana se muuttui tulevai-
suuden suunnitelmiksi ja erilaiseksi 
tekemiseksi. Vuosien kuluessa olen 
ohjannut vertaisryhmiä, kertonut 
omista kokemuksistani opiskelijoille 
ja työntekijöille, osallistunut 
suunnittelu- ja työryhmiin kokemus-
asiantuntijana, jatkanut opintoja, 
palannut työelämään ja väitellyt 
tohtoriksi.

Kuntoutumiseni on edennyt 
pienin askelin. Matkaan on kuulunut 

sivuaskelia, kompurointia ja askelia 
taaksepäin. Tärkeää on ollut toivon 
ja unelmien säilyttäminen. Ne ovat 
ohjanneet kuntoutumista hoitojen, 
psykoterapioiden ja ammattiavun 
ulkopuolelle. Toivo ja unelmat ovat 
ohjanneet minua kohti elämää.

Vuosien sairastamisen  
ja eläkkeellä olemisen  
jälkeen opiskelu ja  
työhön palaaminen  
olivat hyppy uuteen.  
Paluu on vaatinut  
rohkeutta.

Hoito, kuntoutus ja ammattiapu ovat 
auttaneet minua kuntoutumaan, 
mutteivät yksin. Kuntoutuminen on 
tarkoittanut myös mahdollisuutta 
osallistua ja elää tavallista elämää. 
On ollut tärkeä saada tehdä 
mielekkäitä asioita – mitä milloinkin 
olen jaksanut ja halunnut tehdä. 
Sairauden alkuvaiheessa sängystä 
nouseminen ja syöminen veivät 
voimat, enkä jaksanut muuta. 
Voimien palatessa olen onneksi 
saanut mahdollisuuksia ja samalla 
voinut kasvaa potilaasta kuntoutu-
jaksi, vertaisohjaajaksi, kokemus-
asiantuntijaksi sekä tutkijaksi.

On ollut tärkeää saada tilaisuuk-
sia ja mahdollisuuksia sekä tukea ja 
rohkaisua, mutta myös pystyä 
voittamaan omat pelkonsa ja 
epävarmuutensa. Vuosien sairasta-
misen ja eläkkeellä olemisen jälkeen 
opiskelu ja työhön palaaminen olivat 
hyppy uuteen. Paluu on vaatinut 
rohkeutta. Onnistumisen kokemuk-
set kannattelevat ajoittaisten 
epäonnistumisten, vaikeuksien, 
alakulon ja yksinäisyyden  
keskelläkin.

”Päivi, haluatko viettää 
loppuelämäsi sairaalassa?”

HENKILÖSTÖUUTISIA

Johanna Kainulainen
Tekst i  Taru Berndtson

Johanna Kainulainen aloitti 
voimavaravalmentajana Mielen-
terveyden keskusliiton ja Aspa- 
säätiön yhteisessä Omat avaimet 
hankkeessa toukokuun  alussa 
Iisalmessa. Omat avaimet -hanke 
tukee nuorten itsenäistymistä ja 
sosiaalisia suhteita.

Johanna on tuore sosionomi, 
jonka tausta on lastensuojelussa. 
Ennen nykyistä pestiä hän työsken-
teli kymmenisen vuotta sijaiskodissa.

– Omissa avaimissa vastuullani  
on sekä yksilövalmennusta että 
ryhmätoiminnan ohjaamista. 
Yhdessä tiimin kolmen muun 
työntekijän kanssa tapaamme paljon 
erilaisia toimijoita ja järjestämme 
kaikenlaisia aktiviteetteja nuorille. 
Esimerkiksi syyskuussa meillä alkaa 
nuorille suunnattu olkkariryhmä, 
josta olen vastuussa yhdessä 
kokemusasiantuntijan kanssa.

Tällä hetkellä Johanna on suunnit-
telemassa Mieletön yö -tapahtumaa, 
joka pidetään 14.9. Iisalmessa. 
Tempauksen sisältöä on ideoitu 
yhdessä nuorten kanssa.

– Tapahtumassa puhutaan 
esimerkiksi koulukiusaamisesta ja 
kokemusasiantuntija tulee kerto-
maan itsensä hyväksymisestä ja 
siitä, miten haasteita voi kääntää 
voimavaroiksi. Toinen työn alla oleva 
projekti on tunnekorttien työstämi-
nen Mielenterveysmessuille yhdessä 
nuorten kanssa.

Johannaa ilahduttaa erityisesti 
nuorten kanssa yhdessä työskentely.

– Tykkään siitä, että meillä 
nuorten panos näkyy kaikessa 
tekemisessä. He ovat mukana 
suunnittelussa ja toteutuksessa ja 
antavat palautetta ja ideoita. Tämä 
työ ei ole todellakaan koneen 
ääressä näpyttelyä – vaikka sosiaali-
nen media kuuluukin vastuualueisiini!

Palkitsevinta työssä on Johannan 
mielestä se, kun saa todistaa 
nuorten onnistumisia ja  
innostumista.

– Varsinkin yksilövalmennuksessa 
on hienoa saada seurata läheltä, kun 
nuori todella innostuu jostakin 
asiasta, vaikkapa valokuvauksesta. 

 

 Päivi Rissanen on valtiotieteen 
tohtori, tutkija ja kokemusasian-
tuntija, joka työskentelee tällä 
hetkellä mm. Euroopan rakenne-
rahaston rahoittamassa Recovery- 
toimintaorientaatio mielenter-
veyspalveluissa -hankkeessa 
kehittäjä-sosiaalityöntekijänä.

 Kirjoitus on julkaistu alun perin 
Mielenterveyden keskusliiton Työ 
mielessä -blogissa kesäkuussa 
2018. www.tyomielessa.fi
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Uskallus otti niskalenkin jännityksestä
Kulttuuri- ja yleisurheilupäivillä oli Kemissä ja on usein muutenkin kyse 
uskaltamisesta. Siitä puhuttiin, sitä nähtiin ja koettiin 400 hengen voimin. 
”Jännittäminen kertoo rohkeudesta”, sanoi Hyvän mielen lähettiläs Jani 
Toivola tapahtuman avajaisissa.  Tekst i  Sirkku Immonen Kuvat  Teemu Kvist

ehataan Kemissä -tapahtuman teemat 
olivat teatteri ja liikunta. Kumpikin 

haastaa uskaltamaan: muiden mukaan, 
kokeilemaan uutta, ehkä jopa ylittämään it-
sensä.

”Jännittäminen on etuoikeus. Se kertoo, 
että minulla on paikkoja, ihmisiä ja tilan-

teita, joita jännittää. Se kertoo myös 
rohkeudesta, siitä että olen ottanut 

askeleen kohti sellaista, mikä mi-
nua pelottaa, mutta mitä kuitenkin haluaisin”, tiivisti Kemiin koko 
perjantaiksi tullut Jani Toivola avajaispuheessaan.

”Yhtä monta kuin on ihmisiä, on myös oikeita ja erilaisia tapoja 
olla ihminen. Tärkeintä on, että jokainen voisi luottaa omaan tari-
naansa, eikä sitä tarvitsisi peittää, piilottaa tai puolittaa”, Jani sanoi.

Hän veti 15 osallistujan teatterityöpajan, jossa harjoiteltiin 
improvisaation keinoin pieniä irtiottoja omalta mukavuusalueelta. 
Hän oli myös katsomossa, kun avajaispäivän ilta huipentui kuu-
den mielenterveysyhdistyksen teatteriryhmien esityksiin kaupun-
ginteatterin näyttämöllä.

IMPRORYHMÄ TARTTUI KLASSIKKOON

Muutamilla teatteri-illan esityksillä oli alkujuuri Mielenterveyden 
keskusliiton Teatterin lumo -kurssilla ja monet olivat kirjoittaneet 

kymmenminuuttiset näytelmät itse. Huumori kukki, mutta tari-
noissa tavoitettiin myös herkkyyttä, haavoittuvuutta ja hurjuut-
takin.

Raahen Psyyke oli muista poiketen valinnut esitettäväkseen 
klassikkokirjailijan tekstin, Molieren Lääkäri vastoin tahtoaan. 
Näyttelijät löytyivät Psyyken kolme vuotta toimineesta impro-
visaatioryhmästä, ja etupenkissä heitä tukivat ryhmän vetäjä 
Marjo Huotari ja Psyyken puheenjohtaja, kuiskaaja Pirjo Hau
rinen.

Improvisaatioryhmä on joka syksy aluksi avoin kaikille ja sul-
keutuu sitten. Parituntiset harjoitukset ovat perjantaisin Raahen 
teatterissa, mukana parhaimmillaan kahdeksan henkeä.

”Käsittelemme harjoituksissa aika arkojakin aiheita. On tärkeää, 
että kävijöillä on turvallinen olo”, perustelee syksyistä käytäntöä 
Päivi Saarela, näytelmän sulhasmies.

Idea improvisaatioryhmästä syntyi Psyyken tuvalla, kun pu-
heeksi tuli jännittäminen ja se, ettei sen hallintaan oikein ollut 
keinoja. Ryhmän pistivät pystyyn liiton kulttuurivastaavien 
koulutuksessa käyneet psyykeläiset kuten Tuula Aho, näytelmän 
mykäksi heittäytynyt morsian.

Kumppaniksi löytyi Raahen teatteri, jonka johtaja Toni Kettu
kangas oli tehnyt Kemissä esitetyn lyhennelmän Molieren alku-
peräistekstistä. Improryhmästä ainakin Päivi on puolestaan esit-
tänyt sivuosia teatterin näytelmissä.

Kulttuuri- ja  
yleisurheilupäivät 

KEHATAAN  
KEMISSÄ!
24.–26.8.2018

Kemi
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Uskallus otti niskalenkin jännityksestä

TEATTERI-ILLAN 
NÄYTELMÄT

 y Hetki hetkessä 
(Ristiinan mielen-
terveys yhdistys Risla)

 y Teijan tarina 
(Mielenvireys, Oulu)

 y Sekalaista sakkia 
lääkärissä (Kuopion 
mielenterveyden tuki)

 y Avunanto 
hätätapauksessa 
(Yhdessä ry, Kemi)

 y Lääkäri vastoin 
tahtoaan (Raahen 
Psyyke)

 y Nuoruuskone 
(Kuusamon mielen-
terveyden tuki)

Raahelaisten ryhmä oli Kemissä julkisesti näyttämöllä vasta 
toista kertaa. Ensikerta oli sketsisikermä yhdistyksen 30-vuotis-
juhlissa. Esitykset ovat siis pieni osa ryhmän toimintaa. 

IMPROVISAATIOSTA USKALLUSTA

Usein kokeillaan vaikkapa erilaisia toimintamalleja arjen hanka-
liin tilanteisiin – kuten mitä tehdä silloin, kun ei haluaisi ostaa 
jotain tuotetta innokkaan myyjän yrityksistä huolimatta. Tai mi-
ten käsitellä muiden ihmisten reaktioita.

Mikä sitten saa ryhmäläiset viikko toisensa jälkeen improvi-
saatioharjoituksiin? Mitä se antaa?

”Itsevarmuutta ja esiintymistaitoa. Minä olen kova jännittäjä, 
mutta pystyn kyllä sanomaan mielipiteeni rohkeasti tarvittaessa”, 
sanoo alusta asti mukana ollut Kirsi Potoka, näytelmän viekas 
vaimo.

”Minulla fyysinen jännitys tuntuu erittäin voimakkaasti. 
Harjoitusten avulla opin rentoutta ja kontrollin hellittämistä”, 
kertoo samoin kolme vuotta ryhmässä improvisoinut Tuula 
Aho.

Kari Rankinen, näytelmän viinaanmenevä aviomies ja ”lää-
käri”, säestää harjoituskumppaneita ja korostaa sosiaalisen yhdes-
säolon merkitystä. Hän tuli ryhmään pari vuotta sitten.

”Mä tykkään porukan yhteishengestä”, sanoo myös Päivi. ”Osa 
ryhmän vahvuutta on harjoitukset aloittava kuulumiskierros. Jos 

jollakin on surkea päivä, hän sanoo sen ääneen ja saa sen jälkeen 
olla rauhassa. Mukaan voi tulla sitten, kun siltä tuntuu.”

Toisaalta tympeästikin alkanut perjantai yleensä paranee har-
joituksissa. ”Viikonloppuun on aina mukava lähteä hyvällä tuu-
lella.”

JÄNNITYSTÄ NÄYTTÄMÖLLÄ
Raahelaiset sanoittavat hyvin tunteiden mylläkkää siinä hetkes-
sä, kun Kemin kaupunginteatterin lavalla päästiin tositoimiin.

”Hyvin kutkuttavalta se tuntui. Tsempattiin toisiamme hir-
veästi”, kertoo Tuula Aho.

”Hetken pakokauhu: mietin, pitääkö tästä lähteä karkuun. Kui-
tenkin oli mahtava porukka ympärillä, roolivaatteet päällä, 
oli harjoiteltu ja tajusin, että tämä vaan pitää tehdä”, kuvaa Päivi 
Saarela.

”Yhdessä kohdassa kun Martti (vastanäyttelijä) katsoi minuun, 
tuntui että kohta repeän nauruun. Sain kuitenkin koottua itseni 
ja sanottua vuorosanat”, Kirsi Potoka tunnustaa.

”Kyllä se oli paras suoritus meiltä kaikilta. En edes ajatellut, 
mitä yleisö meistä ajattelee. Ja oli todella hyvä, kun Pirjo (kuis-
kaaja) ja Marjo (ryhmän vetäjä) olivat siinä ihan edessä”, sanoo 
Kari Rankinen.

”Esityksen jälkeen oltiin aika väsyneitä. Kyllä siinä oli antanut 
kaikkensa”, lopettaa Kirsi. 

Vertaistuen avulla voi riisua raskaatkin 
saappaat, viestitti Ristiinan Risla. 
Esitys pohjautui runoon, joka oli 
saanut inspiraationsa Mielenterveyden 
keskusliiton Teatterin lumo -kurssilla. 

Säde Plutonium oli mukana lääkäriin 
saapuneessa sekalaisessa sakissa 
Kuopion Mielenterveyden tuen 
sketsityyppisessä iloittelussa.

Yhden ihmisen elämänkulun  
tiivistänyt Teijan tarina poikkesi  
muista varsin raadollisella 
kuvauksellaan.  
Näytelmän teki Oulun  
Mielenvireyden ryhmä.

  Juttu- 
kokonaisuus 

jatkuu seuraavalla 

aukeamalla
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Kentällä on hyvä haastaa itsensä ja muut
Mielenterveyden keskusliiton 23. yleisurheilukisat keräsivät Kemin Sau-
vosaaren kentälle elokuun viimeisenä viikonloppuna 170 kisailijaa. Kisojen 
29:stä joukkueesta suurin oli isäntäseura Yhdessä ry:n 19-henkinen ryhmä. 
Mukana oli myös 9 urheilijaa, jotka edustivat rohkeasti yksin omaa mielen-
terveysyhdistystään.  Tekst i  Sirkku Immonen Kuvat  Teemu Kvist

emissä kävi ilmi, että kisat ovat kaiken-
ikäisille ja -kuntoisille hyvä tilaisuus haas-

taa itsensä ja muut. Osallistujien ikähaitari 
ulottui 17:stä 81:een vuoteen, ja kannustajia 

löytyi, kiersitpä rataa ikäsarjasi kärjessä tai 
rollaattorin tukemana.

Kisalajit ovat tuttuja: kolmiottelu (60 
metrin juoksu, kuula, pituushyppy), 
1000 metrin kävely sekä sekajouk-

kuein juostava ruotsalaisviesti, 
jossa viestiosuudet ovat eripituiset. Monissa mielenterveys-
yhdistyksissä on oma joukkue, joka harjoittelee tavoitteellisesti 
vuosittain.

Tänä vuonna suurimmat joukkueet tulivat Kemin ohella 
Kuusamosta (18 henkeä) ja Siikalatvalta (15). Kalajokilaakson 
ja Iisalmen joukkueissa oli 11 urheilijaa. Pyhäjokialueen Käsikkäin- 

yhdistyksestä oli 10 hengen joukkue, Kaavilta ja kauempaa 
Ristiinasta 9-henkiset ryhmät. 

Aktiivisesti harjoittelevat ja kisoja kiertävät, isohkot joukkueet 
ovat myös tuttu näky palkintopallilla. 

Joukkuekilpailun voiton vei Kemin Yhdessä ry (88 pistettä), 
joka nappasi kultaa myös 2017 ja 2015. Siinä välissä jouduttiin 
tyytymään yhden pisteen häviöllä hopeasijaan. Hopeaa sai tänä 
vuonna Ristiinan Risla (73 pistettä) ja kolmanneksi kiri Siikalatvan 
Suopursut (63).

Pistesijoille 4–8 tulivat Kuusamon mielenterveyden tuki, 
Pyhäjokialueen Käsikkäin, Kalajokilaakson Mielikit, Kuopion 
mielenterveyden tuki ja Raahen Psyyke. Ensimmäinen yhden 
miehen joukkue Tuusulan Tuumi ponnisti sijalle 12. 

 Kaikki tulokset löydät verkosta: www.mtkl.fi/palvelut/ 
kulttuuri-ja-yleisurheilupaivat/

MAHTAVAT YHTEISTYÖ-
KUMPPANIT!

Kulttuuri- ja yleisurheilupäivät 
syntyvät aina yhteistyössä pai-

kallisten kumppaneiden kanssa. 
Mielenterveyden keskusliiton 

väki kiittää lämpimästi kemiläis-
tä mielenterveysyhdistystämme 

Yhdessä ry:tä, Veitsiluodon 
Kisaveikkoja sekä Kemin  

kaupunkia, seurakuntaa ja  
kaupunginteatteria.

Blondi gootti ja kumppanit 
karnevaalikävelyllä 

Teatteriteema vietiin myös lauantain 
yleisurheilukisoihin. Sauvonsaaren kentällä 
järjestettiin kaikille avoin karnevaalikävely, 
joka keräsi kymmeniä mielikuvituksellisesti 
asustautuneita osallistujia. 

Parhaan asun palkinto meni Ylivieskaan 
Katja Krapulle, joka kertoi aloittaneensa 
hahmonsa rakentamisen Mielikkitalolta 
löytämästään vaaleasta peruukista. Lisäksi 
musta pitkä hame, naisellinen korsetti, 
musta nahkatakki ja – Mielenterveyden 
keskusliiton palkintoraadin hurmannut 
blondin gootin hahmo oli valmis.

”Päätin tehdä rohkeita valintoja, kun 
siihen kerran kannustettiin”, naurahti Katja.

JOPO LÄHTI  
LEPPÄVIRRALLE

Askeleita arkeen -kävelykortin 
arvonnassa onni suosi Iiris 

Väisästä Leppävirralta. 
Jopo-merkkisen polkupyörän 

arvontaan osallistui 67 henkilöä 
eli kaikki, jotka täyttivät ja 

palauttivat ajoissa toukokuun 
Revanssin välissä olleen 

kävelyseurantakortin.
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Kentällä on hyvä haastaa itsensä ja muut

V ille Koponen, Sami Hyväri 
ja Olli Mäkinen tulivat 

Kemin kisoihin mittaamaan 
omaa tasoaan, erittäin 
menestyksekkäästi.

Kolmekymppinen Ville tuli 
Kemiin yksin Tuusulasta. Hän 
on Tuumi ry:n tuore jäsen ja 
sählytreenien vetäjiä. Joukkue 
on osallistunut liiton touko-
kuisiin Mestaruuskisoihin pari 
kolme vuotta, ja seuraavaksi 
vuorossa on Niemikotisäätiön 
turnaus Helsingissä.

Yleisurheilukisat ovat  
Villen oma projekti. Hän voitti 
kolmiottelun ja 1000 metrin 
kävelyn miesten yleisessä 
sarjassa.

”Kilpailuvietti houkuttaa 
mittaamaan omaa tasoa. On 
hienoa haastaa itsensä, ja totta 
kai voittaminen kiinnostaa”, 
sanoo lapsena ja nuorena 15 
vuotta jääkiekkoa pelannut 
mies. ”Täällä on yhdessäoloa  
ja yhteisöllisyyttä, ja sen takia 
tänne on helppo tulla.”

Agoran Olli Mäkinen on 
edustanut yhdistystään 
kisoissa yksin jo vuosia. Hän 
voitti kolmiottelussa ikämiesten 
sarjan kuten kahdeksan kertaa 
aiemminkin.

Koko kisan vanhin ja nuorin 
saapuvat haastatteluun 
kolmiottelun tauolla: pituus-
hyppy on takana, 60 metrin 
juoksu edessä. He ovat 
samasta yhdistyksestä ja 
samalta paikkakunnalta, 
Siikalatvan Suopursuista 
Pulkkilasta.

”Ajattelin lähteä edusta-
maan meidän seuraa hyvässä 
hengessä. Kilpailuhenkeä 
löytyy, mutta voitto ei ole 
tärkein”, sanoo 17-vuotias 
Maiju Hämäläinen ensimmäi-
sistä kisoistaan.

”Pituus meni miten meni, 
kaksi yliastuttua”, hän harmit-
telee. ”Mutta tulos tuli.”

Tulosta tuli joka lajissa. 
Maiju voitti naisten yleisessä 
sarjassa sekä kolmiottelun että 
1000 metrin kävelyn. Hän 
juoksi myös ruotsalaisviestin.

Hän on treenannut enim-
mäkseen juoksua ja yksin, 
koska opiskelee ammattiopis-
tossa toisella paikkakunnalla. 
Koulussa hän on valinnut 

”Yhden kerran oli käsi 
paketissa ja jouduin työntä-
mään kuulaa väärällä kädellä. 
Silloin tuli pronssia”, hän 
sanoo. 

Ollin laji nuorena oli juoksu 
ja oma matka sata metriä. 
Hän oli piiritason nuorten 
valmennusryhmässä, mutta 
armeijan jälkeen kävi ilmi, 
ettei urheilusta tulisi ammat-
tia. Liikunta on kuitenkin ollut 
ykkösasia läpi elämän.

”Liikunta oli ratkaiseva 
tekijä myös silloin, kun tuli 
mielenterveysongelmia. Kun 
aloitin liikunnan uudelleen, 
pääsin taas mukaan normaa-
liin elämään.”

Olli tuli Kemiin Ruotsinpyh-
täältä yhdessä puolisonsa 
kanssa. Hän lupaa nauraen 
osallistua vielä ensi vuonna 
Leppävirralle, jotta saa 10 
kisakertaa täyteen.

Kemiläisellä Sami Hyvärillä 
oli iso joukkue ja monta 
rautaa tulessa. 

Hän voitti nelikymppisten 
miesten kolmiottelun ja 1000 
metrin kävelyn ja oli mukana 
Yhdessä ry:n teatteriesityk-
sessä sekä näyttämöllä että 
kirjoittamassa.

liikuntapainotteisen kurssin. 
Siellä suosikit ovat joukkue-
lajeja, kuten pesäpallo ja 
lentopallo.

81-vuotias Sanni 
Väyrynen innostui urheilusta 
parikymmentä vuotta sitten 
60-vuotiaana. Hän seurasi 
miesystäväänsä ensin 
katsomoihin ja sitten kentille. 

Lajeja, seuroja, SM- 
mitaleita ja pohjoismaista 
menestystäkin on kertynyt. 
Suosikkilaji on juoksu, 
erityisesti 100, 200 ja 400 
metriä. Seuraavaksi kiinnos-
taisi polkujuoksu. Hän vetää 
myös kävelyryhmiä omaishoi-
tajille.

”Virtaa näkyy riittävän”, 
naurahtaa Sanni. ”Minulla on 
vielä kuntoa ja ehkä liiankin 
ahkerasti lähden mukaan joka 
paikkaan. Näissä kisoissa on 
nyt viides tai kuudes kerta.”

Sanni sijoittui N 70 
-sarjassa 1000 metrin 
kävelyssä toiseksi ja kolmi-
ottelussa kolmanneksi.

Liikunta kantaa kuntoutumista

Seniori ja juniori  
samassa joukkueessa

Lapsena ja nuorena hän 
harrasti jalkapalloa ja yleisur-
heilua, sittemmin tutuksi tuli 
myös kuntosali, jossa käy 
nykyään säännöllisesti  
(4 krt/vk) treenaamassa. Liiton 
kisoissa hän oli nyt 12. kerran.

”Liikunnan jälkeen tulee aina 
hyvä olo. Yhdessä terveellisen 
ruokavalion kanssa se 
helpottaa masennusoireita ja 
mieliala paranee”, kiteyttää 
Sami.

ENSI VUONNA  
LEPPÄVIRRALLE

Mielenterveyden 
keskusliiton kulttuuri- ja 
yleisurheilupäivät ovat 

seuraavan kerran  
23.–25.8.2019 Pohjois-

Savossa, kylpylä 
Vesileppiksessä 

Leppävirralla.  
Laita päivämäärä 
kalenteriisi jo nyt!



Hallituksen kärkihanke:  
Mielenterveys- ja päihdeongelmista 
kärsivien tupakoinnin lopettamisen 

tukeminen (MITU) 2017–2018. Toteuttajat: 
Filha ry, A-klinikkasäätiö, Mielenterveyden 

keskusliitto ja Kuntoutussäätiö sekä 
sairaanhoitopiireistä: HUS, TYKS, TAYS, 

KYS, KSSHP, VSHP, SATSHP, SOITE, LSHP, 
EPSHP, ESSOTE

TUKEA VIEROITUKSEEN

A-klinikka Oy:n johtava ylilääkäri Kaarlo 
Simojoki kehottaa ottamaan tupakoinnin 
puheeksi viipymättä. Tupakoinnin lopetta-
minen tukee muidenkin päihteiden käytön 
lopettamista. 

– Nikotiiniriippuvuutta tulee testata ja vie-
roitus suunnitella yhdessä ammattilaisen kans-
sa. Vieroituksen tukena voidaan käyttää muun 
muassa asiatiedon lisäämistä, motivointia, 
lääkehoitoa, nikotiinikorvaustuotteita, ryhmä-
tapaamisia ja vertaistukea. 

ja sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilai-
sille ja tarjoaa tietoa ja vertaistukea trauma-
tisoituneille sekä trauman oireista kärsiville 
ihmisille ja heidän läheisilleen. 

AVOINTA DIALOGIA TRAUMASTA

– Yhdistyksen nopea kasvaminen ja pal-
kinto kertovat siitä, että yhteiskunta on 
valmis keskustelemaan ja käymään avointa 
dialogia traumasta ja siitä, mitä meille mie-
lenterveysongelmien kanssa kamppaileville 
ihmisille on tapahtunut ja miten lapsuuden 
traumatisoituminen vaikuttaa päivittäi-
seen elämäämme, sanoo Disso ry:n pu-
heenjohtaja, sosionomi (YAMK) Mai Pel
toniemi.

Vuoden Pomppu julkistetaan nyt neljän-
nen kerran. Palkinnon perusteena on se, että 
yhdistys on tehnyt jotain merkittävää, poik-
keuksellista tai uutta.

– Joka vuosi valinnasta tulee vaikeampi, 
sillä hakijoiden määrä sekä taso kovenevat 
jatkuvasti. Työryhmä kävi tänä vuonna 

Tupakoinnin lopettaminen onnistuu 
mielenterveys- ja päihdekuntoutujilta 
siinä missä muiltakin. Tukea on tar-

jolla niin lopettajille kuin terveydenhuollon 
ammattilaisillekin siitä, minkälaista apua 
sauhuttelusta luopuja tarvitsee.

AMMATTILAISILLE TIETOPAKETTI VERKOSSA

Tähän asti mielenterveys- ja päihdekuntou-
tujien nikotiiniriippuvuutta ei ole pidetty kovin 
suurena ongelmana, eivätkä terveydenhuollon 
ammattilaiset ole siihen herkästi puuttu-
neet. Nyt terveydenhuollon henkilöstölle on 
tarjolla perehdytystä, miten tupakointi kan-
nattaa ottaa puheeksi ja miten lopettamista 
tuetaan.

Ammattilaisille on avattu mielenterveys- 
ja päihdepotilaiden tupakkavieroituksen 
tietopaketti verkossa. Keuhkoterveysjärjestö 
Filha, HUS ja Mielenterveyden keskusliitto 
ovat valmistelleet verkkokurssin Mielenterveys-
taloon. Verkkokurssi tarjoaa keinoja puheek-
siottoon ja tukea tupakoinnin lopettamiseen. 

Psykiatrian toimialajohtaja Matti Holi ker-
too, että HUS on ottanut kurssin perehdytys-
ohjelmaan.

– Tupakoinnin lopettamisen positiiviset 
vaikutukset ulottuvat monelle elämänalueelle: 
potilaiden terveys ja yleinen hyvinvointi ko-
hentuvat, käytöshäiriöt osastohoitojaksoilla 
vähenevät ja lopettajien taloudellinen tilanne 
kohentuu, Holi korostaa.

Vuoden mielenterveysyhdistyksen 
tavoitteena on lisätä ymmärrystä 
rakenteellisestä dissosiaatiohäiriöstä. 
Disso ry on vasta alle vuoden ikäi-
nen, mutta sen jäsenmäärä kasvaa 
vauhdilla.

Mielenterveyden keskusliitto on va-
linnut vuoden mielenterveysyhdis-
tykseksi Suomen trauma- ja disso-

siaatioyhdistys Disso ry:n. Vuoden Pomppu 
-nimeä kantavan palkinnon saanut yhdistys 
on vasta alle vuoden ikäinen, mutta se on on-
nistunut kasvattamaan jäsenmääränsä  jo lä-
hes 300 jäseneen ja luomaan vahvan yhteis-
työverkoston.

Lokakuussa 2017 perustettu Disso ry on 
valtakunnallinen yhdistys, jonka yhteis-
kunnallisena tavoitteena on ymmärryksen 
lisääminen psyykkisestä traumatisoitumi-
sesta ja trauman yhteydessä kehittyneestä 
rakenteellisesta dissosiaatiohäiriöstä. Yhdis-
tys toimii asiantuntijafoorumina psykiatrian 

Tupakasta eroon: 
tukea on tarjolla

Disso ry on vuoden mielenterveysyhdistys

Tekst i  Tuula Vasankari

Tekst i  Taru Berndtson

Savuttomuuskoutsit ovat 
vapaaehtoisia, vertaistukea 
tupakoinnin lopettamiseen 
antavia henkilöitä. Koutsi-
verkosto jakautuu yhdistys-
ten toiminnassa mukana 
oleviin vertaistukihenkilöihin 
ja sairaanhoitopiireissä 
kokemusasiantuntijoina 
toimiviin koutseihin. Koutseja 
ovat kouluttaneet Filha, 
Mielenterveyden keskusliitto 
ja A-klinikkasäätiö. 

Ari Ahlgrén Jyväskylästä 
pyydettiin mukaan savutto-
muuskoutsiksi sen jälkeen, 
kun hän oli käynyt Keski- 
Suomen sairaanhoitopiirin 
järjestämän koulutuksen. Jo 
aiemmin hän oli kouluttautu-
nut kokemusasiantuntijaksi. 
Ahlgrén on vetänyt psykiatri-
silla osastoilla sekä ryhmiä 
että koutsin vastaanottoa, 
”tupakkajuttupenkkiä”.

– Juttupenkistä on tullut 
tupakoitsijoilta todella 
positiivista palautetta sen 
jälkeen, kun osaston potilaat 
pienen kyräilyn jälkeen 
uskalsivat tulla juttelemaan.

Ahlgrén on pitänyt myös 
henkilökunnalle suunnattuja 
osastotunteja eri yksiköissä 

yhdessä psykiatrisen 
sairaanhoitajan kanssa. 

Valto Ruohonen Turusta 
päätyi savuttomuuskoutsik-
si mielenterveysyhdistys 
Itun kautta. Syyskuun 
alussa Valto alkaa vetää 
Itussa irti tupakasta ryhmää. 
Myöhemmin syksyllä alkaa 
mahdollisesti myös toinen 
vastaava ryhmä, sen verran 
paljon ryhmästä kiinnostu-
neita tuntuisi olevan.

Ruohosen vinkki 
tupakasta luopujille on miet-
tiä käsille paljon tekemistä, 
vaikka puiden pilkkomista.

Sekä Ahlgrén että 
Ruohonen painottavat 
toiminnan luottamukselli-
suutta sekä vapaaehtoisuu-
den merkitystä tupakoinnin 
lopettamisessa.

– Ainakin itseni kohdalla 
kaikki kiellot saavat  
sarvet nousemaan päähän. 
Yhteiskunnassa on 
muutenkin niin paljon 
kieltoja. Kerron aina, että 
vaikka lopettaminen voi olla 
todella vaikeatakin, niin 
myös hyviä vaikutuksia 
alkaa näkyä nopeasti, Ari 
Ahlgrén toteaa.

Savuttomuuskoutseilta 
vertaistukea

ennätyspitkän keskustelun valinnasta ja kalkki-
viivoille asti vaihtoehtoja oli useampia. Disso 
ry on nuoresta iästään huolimatta äärimmäi-
sen hyvässä vauhdissa ja saanut tapahtumien 
ja näkyvyyden kautta aikaiseksi mitattavaa 
menestystä, perustelee palkinnon myöntä-
neen järjestö- ja ansiomerkkitoimikunnan 
puheenjohtaja Markus Lustig.  
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Disso ry:n 
toiminnanjohtaja 
Mai Peltoniemi.



Valinnanvapaus nyt
LAKIMIES NEUVOO

Sote-uudistukseen sisältyvästä 
valinnanvapaudesta kiistellään, 
mutta harva tietää, että potilaalla on 
jo nyt varsin paljon valinnanvapautta 
julkisen terveydenhuollon piirissä. 
Vuodesta 2014 lähtien kansalaiset 
ovat voineet valita terveysaseman ja 
erikoissairaanhoidon yksikön 
Suomen julkisista terveysasemista ja 
sairaaloista.

Nämä asiat kannattaa tietää Suomen 
julkisesta terveydenhuollosta:

KIIREELLINEN HOITO
Potilaan tulee saada kiireellistä hoitoa 
välittömästi. Kiireellinen hoito on annettava 
sitä tarvitsevalle potilaalle hänen asuin-
paikastaan riippumatta.

TERVEYSASEMA
Terveysasemaltasi saat kaikki perusterveyden-
huollon palvelut, kuten lääkärin ja sairaan-
hoitajan vastaanoton, neuvolapalvelut, 
hammashoidon ja kuntoutuspalvelut.

Voit olla kerrallaan vain yhden terveys-
aseman asiakkaana. Jos asut tai oleskelet 
säännöllisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntasi 
ulkopuolella esimerkiksi opiskelupaikkakun-
nalla tai kesämökillä, sinua voidaan hoitaa 
asuinkunnassasi. Hoito edellyttää sitä, että 
sinulle on laadittu hoitosuunnitelma kotikuntasi 
terveysasemalla.

TERVEYSASEMAN VAIHTAMINEN
Terveysaseman vaihtaminen edellyttää, että 
teet hoitopaikan valinnasta kirjallisen ilmoituk-
sen sekä nykyiselle että tulevalle terveysase-
malle vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. 
Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan, kun 
vuosi on kulunut edellisestä valinnasta.

Ennen kuin vaihdat terveysasemaa, ota 
selvää, miten ja missä terveysaseman palvelut 
käytännössä järjestetään. Vaihtaessasi 
terveysasemaa valitset samalla kaikki 
perusterveydenhuollon palvelut, joihin 
kuuluvat muun muassa lasten- ja äitiysneuvola, 
hammashoito, mielenterveys- ja päihde-
palvelut sekä terveyskeskuksen lyhytaikainen 
vuodeosasto.

Hoitotarvikkeista ja niiden jakelusta vastaa 
aina se terveyskeskus, joka vastaa hoidostasi. 

HOITOON PÄÄSYN ENIMMÄISAJAT

Perusterveydenhuollossa
 y välitön puhelinyhteys arkisin virka-aikana
 y hoidontarve arvioitava viimeistään 
kolmantena päivänä yhteydenotosta

 y hoitoon pääsy viimeistään kolmessa 
kuukaudessa hoidontarpeen arvioinnista

 y suun terveydenhuoltoon kolmessa 
kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista, 
mutta viimeistään kuudessa kuukaudessa

Erikoissairaanhoidossa
 y hoidon tarpeen arviointi kolmen viikon 
kuluttua lähetteen saapumisesta 
erikoissairaanhoitoon

 y lisätutkimukset tai erikoislääkärin arviointi 
kolmessa kuukaudessa lähetteen 
saapumisesta

 y hoito ja neuvonta aloitettava hoidon 
kiireellisyys huomioiden kohtuullisessa 
ajassa, kuitenkin viimeistään kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon 
tarve todettu

 y lasten ja nuorten 
mielenterveyspalveluissa hoidon tarve 
arvioitava kuudessa viikossa lähetteen 
saapumisesta

 y alle 23-vuotiaiden 
mielenterveysongelmista kärsivien 
päästävä hoitoon viimeistään kolmen 
kuukauden kuluessa hoitotarpeen 
toteamisesta

Merja

 Lakimies Merja  
Karinen palvelee 
oikeusturva-asioissa. 
merja.karinen@mtkl.fi  
050 561 7416
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ERIKOISSAIRAANHOITOPAIKAN VALINTA
Julkiseen erikoissairaanhoitoon pääsy edellyt-
tää aina lähetettä joko julkiselta tai yksityiseltä 
lääkäriltä.

Erikoissairaanhoitopaikan valinta tehdään 
yhdessä hoitavan lääkärin tai hammaslääkärin 
kanssa. Se edellyttää siis yhteisymmärrystä 
potilaan ja hoitavan lääkärin kanssa. Hoito-
paikan voi valita julkisesta terveydenhuollosta 
mistä päin Suomea tahansa. Hoitava lääkäri 
tekee arvioin siitä, minkä tasoista hoitoa 
tarvitset.

Erikoissairaanhoidossa hoitovastuu siirtyy 
valitulle hoitopaikalle vain lähetteeseen kirjatun 
sairauden ja hoidon tarpeen perusteella. Jos 
siis tarvitset saman vuoden aikana useamman 
kerran erikoissairaanhoidon palveluja, voit joka 
kerta tehdä hoitopaikkasi valinnan yhdessä 
hoitavan lääkärin kanssa.

HOITAVAN TERVEYDENHUOLLON  
AMMATTILAISEN VALINTA
Potilaalla on mahdollisuus valita myös häntä 
hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon 
ammattilainen hoitopaikan käytäntöjen 
mahdollistamissa rajoissa. Jos siis toivot 
pääseväsi esimerkiksi tietyn lääkärin hoidetta-
vaksi, voit esittää siitä toivomuksen ajan-
varauksen yhteydessä.

PALVELUSETELI
Jos kotikunnassasi on käytössä palveluseteli, 
voit sen avulla valita muunkin kuin julkisen 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun. Palvelu-
seteliin liittyvät käytännöt ja palveluvalikoima 
vaihtelevat suuresti eri puolella Suomea.

Palvelusetelin saaminen edellyttää, että 
kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon 
edustaja arvioi palvelun tarpeesi. Palvelusetelin 
käyttäjän asema ja oikeudet määrittyvät 
samalla tavalla kuin julkisen terveydenhuollon 
asiakkaan asema ja oikeudet.

Julkisen terveydenhuollon asiakkaana sinulla 
on oikeus tietää palvelusetelin arvo, palvelun-
tuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräyty-
misen perusteet ja arvioitu suuruus. Jos 
esimerkiksi kunnallisesti järjestetty palvelu on 
maksuton, palvelusetelin on katettava kustan-
nukset kokonaan.

EI VALINTAOIKEUTTA
Kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveyden-
huoltoa tai pitkäaikaista laitoshoitoa koskevaa 
hoitopaikkaa et voi valita. 

Tekst i  Merja Karinen, lakimies



Kävelyfutis yhdistää
seurojen, sosiaalialan järjestöjen sekä yksi-
tyishenkilöiden mukanaan tuomana. Yksi 
ensimmäisistä lajin valikoimaansa ottaneis-
ta seurajoukkueista on Vaasan Palloseura, 
joka aloitti keväällä yhteistyön Pohjanmaan 
sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen kanssa. 
PSPY:n asiakkaiden joukosta oli noussut 
toiveita uudelle pallopelivuorolle perintei-
seksi käyneen salibandyn lisäksi.  

PSPY:n tietoisuuteen kävelyfutis kan-
tautui työntekijän Englannin-matkan myö-
tä kesällä 2017. Pian harjoitustoiminnan 
käynnistyttyä sattui viereisellä kentällä al-
kamaan VPS:n edustusjoukkueen harjoi-
tukset, jota seuraamaan oli kerääntynyt 
myös seuran johtoa. Saman tien kentällä 
olikin käynnissä spontaanisti alkanut kävely-
futisottelu, ja puoli vuotta myöhemmin VPS 

ja PSPY perustivat yhteisen 
joukkueen.

PSPY:n kautta lajin pariin 
on tiensä löytänyt myös Juha 
Nurkkala, joka on harrastanut 
kävelyfutista reilun vuoden. 

– Tämä on loistava laji kai-
kille, sillä kentällä ei tarvitse 
mennä henkihieverissä. Käve-

lyfutiksessa on aikaa ottaa rauhallisemmin, 
toteaa VPS:n pelaaja. 

– Tässä saa keskittyä vain pelaamiseen, 
ja hetkeen maailmassa ei ole mitä muuta, 
hän jatkaa kysyttäessä, mikä kävelyfutikses-
sa ennen kaikkea viehättää. 

KAIKILLA ON LAJITAUSTAA

Kävelyfutista Suomeen on osaltaan juurrut-
tamassa helsinkiläinen ihmisoikeus- ja 
kansalaisjärjestö, Kukunori ry, jonka kolmi-
vuotinen, STEA:n rahoittama kävelyfutis-
hanke käynnistyi huhtikuussa. Hankkeen 
tarkoituksena on parantaa päihde- ja mielen-
terveyskuntoutujien sosiaalisen liikunnan 
mahdollisuuksia Suomessa. Sen lisäksi jär-
jestö saattaa yhteen urheiluseuroja sekä sosi-
aali- ja terveysalan järjestöjä. Tavoitteena on, 
että ne muodostaisivat yhteisiä joukkueita, 
sekä järjestäisivät kävelyfutisaiheisia urheilu-
tapahtumia ja koulutuksia.  

Kukunorin kävelyfutishankkeen kautta 
alkunsa ovat saaneet esimerkiksi Helsingis-
sä Pohjois-Haagan Urheilijoiden ja Lilin-
kotisäätiön yhteisharjoitukset, jotka ovat ve-
täneet läpi kesän paikalle 15–20 innokasta 
harrastajaa, sekä Espoossa Leppävaaran Pal-
lon ja Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin, HUS:n, kävelyfutisjoukkue. 

– Kuulimme Kukunorin kautta, että 
muualla Suomessa ovat seurat ja terveys-
puolen järjestöt aloittaneet yhteistyötä. 
Kävelyfutishankkeen avulla järjestimme 
tapaamisen Leppävaaran Pallon kanssa ja 
sovimme yhteistyökuviosta, joka on ehkä 
ainoa laatuaan Suomessa, toteaa HUS:n 
sairaanhoitaja Sami Rytkönen ja jatkaa:    

– LePalta saamme ammattitaitoista val-
mennusta sekä tilat käyttöömme. On myös 
asiakkaiden kannalta parempi lähteä urhei-
luseuran treeneihin sen sijaan, että toiminta 
pyörisi sairaalan tai psykiatrian poliklinikan 
ympärillä.

Kukunorissa ajatuksena onkin ollut, että 
jalkapallo maailman suosituimpana lajina 
kuuluu jokaiselle halukkaalle, olipa pelaajal-
la aiempaa urheilukokemusta tai ei. Kävely-
futiksen muutamilla sääntömuutoksilla maa-
ilman suosituin pallopeli on muovattu sel-
laiseksi, että sitä voi harrastaa jokainen ikään, 
sukupuoleen ja taustaan katsomatta. 

VANHA YSTÄVÄ JA UUSI TUTTAVUUS 

David kuuli Heartsin kävelyfutistoiminnas-
ta ensi kerran vuonna 2015 ystävältään.

–Aluksi ajattelin, että eihän kävelyjalka-
pallossa voi tulla edes hiki, ja että tämä on 
varmasti typerää, mutta jo ensimmäisen ker-
ran jälkeen olin ihastunut. Yllättäen sain ta-
kaisin rakkaan harrastuksen, jonka luulin jo 
menettäneeni. Se tuntui siltä kuin olisin ta-
vannut vanhan ystävän vuosien jälkeen. 

–Eniten jalkapalloajoilta jäi kaipaamaan 
pukukoppielämää. Huulenheittoa, joka al-
kaa heti treenipaikalle saavuttaessa ja jatkuu 
läpi illan. Se on se tärkein syy, miksi tätä la-
jia harrastetaan. Olipa sitten vanha pelaaja, 
kuten minä, tai ensimmäistä kertaa joukkue-
toiminnassa mukana. 

Kun jalat eivät enää kestä juokse-
mista, joutuu moni innokas harras-
taja lopettamaan jalkapalloilun. 
Samalla menee usein mahdollisuus 
hauskaan yhdessäoloon kaveriporu-
kassa. Tällä vuosikymmenellä 
kehitetty kävelyfutis tuo taas yhteen 
lajista jo luopumaan joutuneita 
pelaajia. 
Tekst i  ja  kuvat:  Matias Sakko

Tuhkanharmaa ja kolea päivä on muut-
tumaisillaan yhtäläisen harmaaksi ja 
koleaksi illaksi Edinburghissa, Skot-

lannissa. Paikallisen jalkapalloseuran Heart 
of Midlothian FC:n, tuttavallisemmin Heart-
sin korkein kivimuurein aidatulla kentällä on 
alkamassa pallopeli. Reilut kuusikymmentä 
pelaajaa valmistautuu otteluun, 
jonka tärkein sääntö on ehdoton 
juoksukielto. Kyseessä on Isossa- 
Britanniassa vuonna 2011 kehi-
tetty joukkuelaji, kävelyjalkapallo, 
eli tuttavallisemmin kävely-
futis.

Kaksi kertaa viikossa järjestet-
tävän vuoron keskeisimpiä hah-
moja on tällä kertaa maalivahtina pelaava 
herrasmies nimeltä David, joka on kuulunut 
Heartsin kävelyfutisaktiiveihin lajin alkuajoista 
saakka. Yli 70-vuotias mies on monien muiden 
pelikavereidensa tavoin ollut nuoresta asti into-
himoinen harrastejalkapalloilija, mutta iän myö-
tä pahentuneet polvivaivat pakottivat Davidin 
luopumaan harrastuksesta, joka oli siihen 
asti täyttänyt ison osan hänen vapaa-ajastaan.

– Pelasin nuorena miehenä jalkapalloa, 
mutta jouduin lopettamaan jo parikymmentä 
vuotta sitten, kun jalkani eivät kestäneet pal-
lon perässä juoksemista. Silloin en uskonut 
enää koskaan pelaavani.

Jalkapallosta luopumisessa kovin kolaus 
oli sosiaalisen elämän merkittävä kaventu-
minen. Parinkymmenen pelikaverin kanssa 
rutiiniksi tulleet viikottaiset treenit ja peli-
matkat vaihtuivat kotona television katsomi-
seen. Uusien harrastuksienkaan pariin Da-
vid ei löytänyt.

–Olisinhan voinut aloittaa vaikkapa gol-
faamisen, mutta eihän sitä pelatessa tapaa 
edes muita ihmisiä, hän naurahtaa. 

“HETKEEN MAAILMASSA  

EI OLE MITÄÄN MUUTA”

Suomeen kävelyfutis on rantautunut vii-
meisten vuosien aikana muutamien urheilu-

ELINTAVAT

Pelin tärkein 
sääntö on ehdoton 
juoksukielto.

KÄVELYFUTIKSEN 
TÄRKEIMMÄT 
SÄÄNNÖT

 y Ei juoksemista
 y Ei liuku-
taklauksia

 y Ei pääpalloja
 y Pallon tulee 
pysyä joka hetki 
yläriman 
alapuolella

 y Ei paitsioita
 y Sivurajaheiton 
sijaan suorite-
taan sivuraja-
potku

 y Edestakaiset 
pelaajavaihdot 
ovat sallittuja

 y Maalivahtia saa 
vaihtaa koska 
tahansa

 Lisätietoja käve-
lyfutisjoukkueen 
perustamisesta, 
lajin säännöistä 
sekä tulevista  
tapahtumista 
löydät osoitteesta 
www.kävely- 
futis.fi
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Vertainen ja kokemusasiantuntija 
– Näin jaksat tehtävässäsi!

puhutaan, että laitetaan tehtävät kiertoon, 
niin käytännössä samat ihmiset voivat aina 
vaan tehdä niitä. Tämä lienee tosin yleistä 
muissakin kuin päihde- ja mielenterveys-
järjestöissä. On ehkä hyvä muistaa, että 
masennus on herkästi uusiutuva sairaus ja 
liiallinen stressi voi pistää oman raittiuden 
vaakalaudalle. Elä siis väljemmin ja anna ka-
lenterin hengittää.  Uskalla pitää myös tau-
koa ja keventää.    

ÄLÄ YRITÄ MIELLYTTÄÄ  
TAI OLLA TÄYDELLINEN

”Mua niinku hävetti se, en ois halunnu 
myöntää varsinkaan muille enkä ehkä edes 
itelleni ett mä en nyt pysty tähän kaikkeen.”

Syynä uupumiseen pidettiin usein liial-
lista miellyttämishalua. ”On halu olla hyvä 
ihminen, aina pohditaan, mitähän se ajatte-
lee, jos mä en tee tätä tai jos mä teen tän ” 
todettiin. Joitakin ajaa suorittamiseen sisäi-
nen pakko. Myös halu hyvittää tai sovittaa 
voi ajaa ihmisen uuvuksiin. 

Haastatteluissa tuli varsin usein esiin, 
että varuillaan kannattaa olla erityisesti sel-
laisen ihmisen, jolle on kunnia-asia tehdä 
asiat tarkasti ja viimeisen päälle. ”Tykkään 
olla pätevä” kiteytti yksi haastateltu. Tarve 
suorittaa, tulla hyväksytyksi tai ”näyttää, ett 
mä osaan ja mä pystyn ja sit sitä työtä teh-
täisiin 24 h” on kuitenkin ansa. Vimmaises-
sa tekemisessä voi unohtua kaksi kullan-
arvoista kirjainta E ja I. 

Kuinka oppisi uskomaan sen, ettei ole mi-
tään hävettävää olla ihminen ja että riittää 
kyllä sellaisena kuin on  - vaikka sanoisi EI.   

PURA HENKINEN KUORMA AJOISSA 
”FIILIKSET PITÄÄ SAADA PURETTUA” 

Jakaminen oli yksi keskeisimmistä jaksa-
misen tukipilareista. Purkukeskustelut eten-
kin järjestöjen työntekijöiden kanssa mutta 
myös toisten vertaisten kanssa olivat ensi-
arvoisia jaksamisen lähteitä. Myös työn-
ohjaus nähtiin tärkeänä. Jokaisella tulisi 
olla mahdollisuus purkaa tehtäviinsä liitty-
vää tunnerasitusta. On myös selvää, että 
”matkalla tulee epäonnistumisia” ja ne pi-
tää käsitellä eivätkä ”ne saa jäädä sinne uu-
vuttamaan.” 

Purkumahdollisuuksia toivottiin enem-
mänkin ja säännöllisesti mutta moni totesi, 
että ammattilaisilla on ajanpuutetta. Joka 
tapauksessa on selvää, että ”vertainen tar-
vitsee tukiverkoston ympärille” ja jollakin 
”tulee olla heistä työnohjauksellinen ote.”  
Nosta väsynyt kissa pöydälle ja pyydä tukea 
ja kerro avoimesti tarpeistasi. 

HAE KOULUTUKSEEN 

Ainakin kokemusasiantuntijan tehtävissä 
riittävän pitkää koulutusta pidettiin suojaa-
vana tekijänä. Samoin väsymiseltä suojaa 
se, ettei ole liian tuore kokemus sairastumi-
sesta vaan siihen olisi jo riittävästi etäisyyttä. 
”Pitää olla sinut ittensä kanssa, jos sitä ver-
taistukea lähtee oikein kunnolla antamaan.” 

Vertaisena ja kokemusasian-
tuntijana toimiminen palkitsee, 
mutta voi myös väsyttää. Väsymisen 
tunteet ovat yllättävän yleisiä. 
Tekst i  Elina Mäenpää, tutki ja,  

Kuntoutussäätiö

Revanssissa 2/2018 kerrottiin MIPA –
hankkeen piirissä tehdystä tutki-
muksesta,  josta selvisi, että jopa 

joka kolmas päihde- tai mielenterveys-
järjestön vertaistoimija kokee väsymisen 
tunteita.

Kuinka siis jaksaa tehtävässä, jossa jat-
kuvasti kohtaa vaikeassa elämäntilanteessa 
olevia ihmisiä? Seuraavat vinkit perustuvat 
MIPA-hankkeessa tehtyihin vertaisten ja ko-
kemusasiantuntijoiden haastatteluihin päih-
de- ja mielenterveysjärjestöissä. Sitaatit ovat 
suoria lainauksia haastatteluista

OPI TUNNISTAMAAN RAJASI 

”Se on hyvin yksilöllistä, jokaisen pitää miet-
tiä tasan tarkkaan omakohtaisesti se ja täy-
tyy olla sen verran rohkeutta, että täytyy 
pystyä tuoda esiin, ett nyt en lähde sinne, 
että mä haluun levätä.”

Omien rajojen tunnistaminen ja asetta-
minen on keskeistä jaksamisessa. Monet 
haastatellut tiesivät vertaisia, jotka olivat in-
nostuneet, rehkineet liikaa ja sitten uuvah-
taneet. Siksi on syytä havahtua tuntemaan 
omat voimavaransa realistisesti ja mitoittaa 
tehtävät jaksamisensa mukaan. Samoin voi 
miettiä, millaisista tehtävistä nauttii ja mil-
laista stressiä sietää parhaiten. Vertaisille ja 
kokemusasiantuntijoille on onneksi tarjolla 
erilaisia tehtäviä eikä kaikkien tarvitse teh-
dä kaikkea. Valitse, havahdu voimavaroihisi 
ja rajaa rohkeasti. 

LIIALLINEN IMUROINTI VAARANTAA 
TERVEYTESI

Vertaisia väsyttäviä tekijöitä olivat etenkin 
rankat tarinat ja ”muiden ahdistusten imu-
rointi” tai ”oireitten nappailu”. Muiden 
murheet kuormittavat enemmän silloin, jos 
itselläkin on kovin hankala elämäntilanne. 
Ota huomioon, miten paljon jaksat kohda-
ta ja kuunnella vaikeita ja satuttavia tarinoi-
ta. Toisaalta juuri toisten kohtaamisia pi-
dettiin haastatteluissa erityisen palkitsevi-
na, mutta ne myös uuvuttivat, ainakin jos 
koki, ettei huonossa kunnossa olevia pysty 
auttamaan. ”Oikein riipasi sielust, hänel ei 
oo enää elämää silmis” kuultiin. Monet ku-
vasivat myös itseään tunnollisiksi, empaat-
tisiksi, herkiksi ja yksi jopa ”märehtelijäksi”, 
joka miettii asioita liiankin paljon. Muiden 
murheiden imuroinnissa piilee myötätun-
touupumisen riski. 

VARO KASAUMIA JA LIIALLISIA VASTUITA

”Jos alkaa tulla uupumisen merkkejä, niin 
mä voin jotain jättää pois tai keventää.”

Haastatteluissa toistui, kuinka vastuut ja 
vetohommat kasautuvat harvoille. ”Vain 
harvat tekee – ja se ottaa päähän”. Vaikka 
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Koulutuksia on erilaisia, mutta pitkän kou-
lutuksen (esim. 8 kk) etuina mainittiin 
oman tarinan kunnollista prosessointia. Sii-
nä ”varmistetaan että oot toipunut ja valmis 
tähän työhön.” Koulutuksella siis suojelee 
itseään. Uupumisen riski on suuri, jos oma-
kohtainen kokemus sairastumisesta on kä-
sittelemättä tai vielä liian lähellä.  

LÖYDÄ OMA HENKIREIKÄSI 

Pidä muutenkin huolta itsestäsi ja löydä 
oma yksilöllinen virkistyskeinosi. Jaksamis-
keinoina mainittiin esimerkiksi musiikki, 
laulaminen, koiran kanssa ulkoilu, hiihtä-
minen, liikunta ja hyvät yöunet. Myös jär-
jestön tarjoamaa virkistäytymistä, esimer-
kiksi retkiä arvostettiin. 

”Mulle se selkee ohjaus, 
perehdytys, on ollu tosi 
tärkee ja työntekijöiden 
niinku semmonen herkkyys 
siihen ett näkee sen, ett jos 
toinen alkaa väsymään, ett 
nii siihen tarvii puuttuu, ett 
jotain tarvii muuttaa vähän, 
ehkä keventää hetkeks”

Vertaisten ja kokemus-
asiantuntijoiden haastatte-
luissa toistui, kuinka itse 
pitäisi tunnistaa voimavaran-
sa ja osata sanoa ei. 
Toisaalta työturvallisuuslain 
mukaan työnantaja on 
velvollinen tarpeellisilla 
toimenpiteillä huolehtimaan 
työntekijöiden turvallisuudes-
ta ja terveydestä työssä. 
Tässä haasteeksi nousee se, 
ettei vertainen tai kokemus-
asiantuntija yleensä ole 
työsuhteessa, vaan he 
tekevät tehtäviään  

vapaaehtoistyönä tai 
palkkioperusteisesti. On 
myös uuvuttavaa, jos 
palkkiot ja ponnistelut eivät 
ole tasapainossa.

Työntekijöiltä toivottiin 
kuitenkin herkkyyttä ja 
rohkeutta hienotunteisesti 
puuttua kuormitukseen. 
Hyvä perehdytys, selkeä 
ohjaus, tiedonkulku, 
purkumahdollisuudet ja 
etenkin arvostus ja kiitos 
olivat tärkeitä asioita 
jaksamiselle. Järjestöt 
voivat merkittävästi auttaa 
vertaisten ja kokemusasian-
tuntijoiden jaksamista 
toimivilla tukirakenteilla. 
Toivottavasti jokainen 
vertainen ja kokemusasian-
tuntija voisi kokea todeksi: 
”Meistä pidetään  
hyvää huolta, meitä 
arvostetaan”. 

Kenen vastuulla jaksamisen 
varmistaminen on?  

MIPA Päihde – ja mielenterveysjärjestöjen tutkimus-
ohjelma on kymmenen järjestön ja Diakonia-ammat-
tikorkeakoulun yhteinen hanke (2015–2019) 
Tutkimus kohdentuu järjestöjen toimintaan, 
toimijoiden hyvinvointiin, vertaisuuteen ja kokemus-
asiantuntijuuteen. ”Vertaisuus ja kokemusasiantunti-
juus toipumisessa ja kuntoutumisessa” osatutki-
musta varten tehtiin 42 haastattelua, joihin osallistui 
yhteensä 82 ihmistä, joista 75 oli vertaisia ja/tai 
kokemusasiantuntijoita ja 7 työntekijää.  Lisätietoa 
www.a-klinikka.fi/mipa  Mielenterveysmessuilla on 
MIPA:n miniseminaari 20.11.2018. Hankkeen 8. 
järjestötyöpaja on 7.11.2018

http://www.a-klinikka.fi/mipa


Tuusulasta ja Tampereen Pallokarhut. Ottelu  
päättyi Pallokarhujen voittoon lukemin 3–1. 

KOTIPESÄ HARRASTESARJAN VOITTOON

Harrastesarjassa joukkueiden tasoerot olivat 
suuremmat, joten maalierotkin tulivat välillä 
isoiksi. Mutta päivän mittaan jokainen jouk-
kue kyllä sai myös tasaisia pelejä. 

Harrastesarjan finaali käytiin Kotipesän 
ja Mielenterveysyhdistys Kello ry:n välillä. 
Kotipesä piti vauhtia yllä ja tuomarin vihel-
täessä päätösvihellyksen oli taululla lukemat 
5–1 Kotipesän hyväksi. Kellon joukkue Jyväs-
kylästä sai siten hopeaa.  

Harrastesarjan pronssimatsissa olivat vas-
takkain Porin Hyvis ja Oriveden Sählärit. Peli 
näytti olevan kääntymässä porilaisille, kun peli-
aikaa oli jäljellä reilu pari minuuttia. Mutta 
Sählärit eivät luovuttaneet, vaan tekivät tasoi-

tusmaalin 3-3, jonka jälkeen jouduttiin 
jännittävälle jatkoajalle. Jatkoajalla 

Porin Hyvis teki ratkaisevan 4–3 
maalin ja näin ollen harraste-
sarjan pronssimitalit ripus-
tettiin porilaisten kaulaan. 

SUNNUNTAIN  
OHJELMASSA IKÄNUORET 

JA LENTOPALLOA

Ikänuorten salibandysarja oli 
vuorossa ensimmäistä kertaa ja 

mukaan oli uskaltautunut neljä joukkuet-
ta. Joukkueessa täytyi kaikkien pelaajien 
olla vähintään 40-vuotta täyttäneitä. Peli-
kentällä vauhtia oli hieman lauantaita vä-
hemmän, mutta iloisia ilmeitä ja kaverin 
kannustamista ja sitäkin enemmän. Kul-
taa vei Tampereen Pallokarhut kaadet-
tuaan finaalissa Kajauksen Kangasalalta 
maalein 6–3. Mielenterveysyhdistys Kello 
ry sai pronssia ja Imatran Puutalo jäi nel-
jänneksi. 

Lentopallo on ollut pitkään poissa 
MTKL:n mestaruusturnauksen lajivalikoi-
masta. Jäsenistön toiveesta se tuli tänä vuon-
na takaisin turnaukseen. Mukaan saatiin va-
litettavasti vain kolme joukkuetta, joten jouk-
kueet pelasivat keskenään kaksinkertaisen 
sarjan. Tasaisia pelejä ja pitkiä palloralleja 
nähtiin. Kiertopokaali lähti Kalajokilaakson 
Mielikit ry:n joukkueen matkaan. Kello ry 
Jyväskylästä oli toinen ja Tampereen Pallo-
karhut kolmas. 

Uudessa Kauppi Sports Centerissä oli mah-
tavat puitteet pelata turnaus. Turnausjärjeste-
lyistä vastasivat vankalla ammattitaidolla Tam-
pereen Ilveksen salibandy- ja futsaljaostot. 
Ensi keväänä turnaus pelataan taas Tampe-
reella, mutta hieman turnausta uudistaen, sillä 
toisena lajina salibandyn rinnalle tulee kävely-
futis. Tarkempi turnausaika ilmoitetaan seu-
raavassa Revanssissa. 

Mielenterveyden keskusliiton perin-
teinen Mestaruusturnaus pelattiin 
jälleen Tampereella toukokuun 
viimeisenä viikonloppuna. Tapahtu-
ma keräsi kaikenkaikkiaan noin 380 
osallistujaa. Pitkän tauon jälkeen 
ohjelmassa oli myös lentopalloa. 
Tekst i  Kati  Rantonen Kuva  Marko I isakki la

Turnauksen käynnisti lauantaina toimin-
nanjohtaja Olavi Sydänmaanlakan 
avauspuhe, jonka jälkeen päästiin to-

sitoimiin. Salibandya pelattiin kahdessa eri 
sarjassa: harrastesarjassa mestaruudesta kisasi 
kymmenen joukkuetta ja kilpa-ja haastaja-
sarjassa joukkueita oli kuusi. 

Kilpa- ja haastajasarjassa pelit olivat tasai-
sia ja maalierot jäivät pieniksi. Illan finaali rat-
kesi vain yhdellä maalilla, joka jäi 
ottelun ainoaksi joukkueiden ko-
vasta yrityksestä huolimatta. 
Pelissä kohtasivat Pohjoisen 
Pojat PoPo Oulusta ja Espoon 
Mielenterveysyhdistys EMY 
ry. Kilpa-ja haastajasarjan 
kultamitalit matkasivat siis 
Espooseen ja hopeamitalit 
Ouluun. 

Saman sarjan pronssi-
matsissa vastakkain olivat Tuumi ry 

Pallolle kyytiä Mestaruusturnauksessa
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MESTARUUS- 
TURNAUS
26.–27.5.2018

Kauppi Sports Center, 
Tampere

TURNAUS- 
TULOKSET: 

http://mtkl.fi/palvelut/
mestaruusturnaus/

http://mtkl.fi/palvelut/mestaruusturnaus/
http://mtkl.fi/palvelut/mestaruusturnaus/


Liikuntavinkki

Tekst i  ja  kuva Kati  Rantonen

Oletko aina miettinyt suunnistuksen aloittamista, mutta karttojen hank-
kiminen tai suunnistuskilpailuihin osallistuminen on tuntunut liian 
vaivalloiselta? Jos olet, niin MOBO-suunnistus on juuri sinua varten.

MOBO- eli mobiilisuunnistuksessa voi lähteä metsään suunnistamaan 
milloin haluaa ja hakea sen verran rasteja kuin tuntuu itselle sopivalta. Monet 
MOBO-radat on rakennettu esimerkiksi koulujen läheisyyteen, joten ne ovat 
helposti saavutettavissa. Suomeen on rakennettu jo yli 70 mobiilisuunnistusrataa. 

MOBO-suunnistuksessa ei tarvita karttaa ja kompassia, vaan karttana ja kom-
passina toimii älypuhelin, johon voi omasta sovelluskaupasta ladata MOBO- 
sovelluksen. MOBO-sovelluksesta löytyvät oman alueen MOBO-radat. Lisäksi 
puhelimessa tulee olla QR-koodin lukemiseen tarkoitettu ohjelma. MOBO- sovellus 
on ilmainen ja myös QR-koodinlukusovelluksia löytyy maksuttomina. 

MOBO-suunnistamaaan lähtevän olisi hyvä tuntea jonkin verran kartta-
merkkejä. 

Metsässä suunnistuksen voi aloittaa joko reitin alkupisteestä (kartassa mer-
kattu kolmiolla) tai joltakin rastilta (merkattu karttaan ympyrällä). Kun rasti 
löytyy, se leimataan lukemalla älypuhelimella rastilapun QR-koodi tai NFC-tar-
ra. Leimaus kirjautuu sovelluksen palvelimelle. Suunnistuksen jälkeen voit kat-
soa leimauksiasi MOBO-sovelluksestasi.  

Lisätietoa: mobo.suunnistus.fi/

Matalan 
kynnyksen 
suunnistusta
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 � Raul Soisalo  � Pauli Sarsama

 � Maria Saarelainen

 � Maaret Meriläinen

 � Jyrki Rinta-jouppi

 � Petra Kangas

 � Eva Rom

 � Ulla Kaikkonen

hyvinvoinnin iltakoulu

 �To 20.9. klo 17.00–18.30

Toivoa unelmista
Miten vaalia unelmia ja toivoa? 
Miten löytää valonpilkahduksia 
silloin kun kaikki tuntuu 
harmaalta ja raskaalta? Tule 
mukaan keskustelemaan, 
tekemään harjoituksia ja 
kuulemaan omakohtaisia 
kokemuksia siitä, mikä on 
auttanut silloin, kun toivo on 
hiipunut. 

 � Kuntoutussuunnittelijat 
Sanna Hyry ja Tarja 
Tikkanen, Mielenterveyden 
keskusliitto

 �Ke 21.11. klo 17.00–18.30

Luovuus ja ilo  
hyvinvoinnin lähteenä
Onko arkesi suorittamista? 
Jääkö luovuudelle tilaa? Tule 
kuulemaan ja kokeilemaan 
kuinka luovuuteen heittäytymi-
nen voi edistää mielen 
hyvinvointiasi ja aivoterveyttäsi.

 � Maaret Meriläinen, toiminta-
terapeutti ja Ulla Kaikkonen, 
sosionomi, Oulun Seudun 
Muistiyhdistys ry

 \ O u l u

 0 Hyvän mielen talo, Kauppurienkatu 23, Oulu

 �Ke 10.10. klo 17.00–18.30

Keho kunnossa,  
mieli mallillaan? 
Keho ja mieli ovat erottamaton 
parivaljakko – toinen vaikuttaa 
toiseen. Miten voimme itse 
vaikuttaa kehon ja mielen 
hyvinvointiin omilla ajatuksil-
lamme ja toiminnallamme?

 � Piia Saraspää, omaistyön-
tekijä, Hyvän mielen talo

 + Järjestäjät: Mielenterveyden 
keskusliitto, jäsenyhdistyksemme 
Hyvän mielen talo ry ja Oulun 
Seudun Muistiyhdistys ry

Huom! Ei tarvita 
ennakkoilmoittautu-

mista. Riittää kun tulet 
vaan. Mukaan mahtuu 

50 henkilöä.

tarjasanna maaret ulla

 �Ti 25.9. klo 17.30–19.00

Läsnäoloa ja  
tunnetaitoja
Miten pysähdyn itseni ja lapsen 
ääreen myötätuntoisesti ja 
arvostavasti? Miten tukea omil-
la tunnetaidoilla lapsen 
tunnetaitoja?

 � Maria Saarelainen, 
mindfulness- ja tunne-
taitokouluttaja, työfysio-
terapeutti, ratkaisukeskeinen 
työnohjaaja, mindful self-  
compassion teacher 
training, Mindfulness 
Tunnetaito akatemia

 \ Tu r k u

 0 Turun pääkirjasto, Studio-sali, Linnankatu 2, Turku

 �Ti 30.10. klo 17.30–19.00

Vanhemmuutta vakavan 
sairauden varjossa
Kun lapsi sairastuu vakavasti, 
vanhemman jaksaminen on 
koetuksella. Millaista on riittävä 
vanhemmuus?

 � Florence Schmitt, Fil. tri, 
vaativan erityistason 
psykoterapeutti, TYKS, 
lastenpsykiatrian klinikka

Huom! Ei tarvita 
ennakkoilmoittautu-

mista. Riittää kun tulet 
vaan. Mukaan mahtuu 

80 henkilöä.

Huom! Tilaisuutta voi 
seurata etänä vaikka 
kotoa käsin. Linkki 

seuraamiseen vähän 
ennen tapahtumaa 
nettisivuillamme.

 + Järjestäjät: Mielenterveyden 
keskusliitto ja Varsinais- 
Suomen mielenterveys-
omaiset FinFami ry

maria

 �Ma 5.11. klo 17.30–19.00

Mä oon hyvä just näin!
Millaisia ovat kehonkuvan 
haasteet nyky-yhteiskunnassa 
ja mitä on kehopositiivisuus? 
Voisinko minä olla kehopositii-
vinen? Mitä on syömishäiriö ja 
miten toipua? Miten kulkea sen 
rinnalla?

 � Petra Kangas, liikunnan-
opettaja, opinto-ohjaaja, 
lähihoitaja, syömishäiriötä 
sairastavan nuoren äiti, 
Etelän SYLI

 \ H e l s i n k i

 0 Walkers-kahvila, Narinkkatori, Simonkatu 1-3 (Sisäänkäynti Narinkkatorin puolelta), Helsinki

 �Ma 1.10. klo 17.30–19.00

Liikkuvia lauseita, 
tunnusteltavia murto-
lukuja – kivoja keinoja 
oppimiseen
Tuntuuko oppiminen työläältä? 
Asioiden hahmottaminen 
hankalalta? Millaisia keinoja 
voisin kokeilla? Miten liike, 
värit, pelit ja tuntoaisti 
oppimisen tueksi?

 � Riitta Hämäläinen, 
kouluttaja, Mielenterveyden 
keskusliitto ja Pauli 
Sarsama, erityisopettaja, 
oppimisen asiantuntija, 
Helsingin yliopisto

 + Järjestäjät: Mielenterveyden 
keskusliitto ja Aseman Lapset ry

Huom! Ei tarvita 
ennakkoilmoittautu-

mista. Riittää kun tulet 
vaan. Mukaan mahtuu 

40 henkilöä.

riitta pauli

petra
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Ei hätää!  Jatkossa me tuomme kursseja lähellesi. Voit osallistua 
etänä ja halutessasi nimettömänä vaikka kotisohvalta tai 
työpaikaltasi. Aikaisin aamulla? Keskellä yötä? Tiistaina? 
Viikonloppuna? Työaikana? Ihan milloin vaan, sinulle parhaiten 
sopivana ajankohtana. Tarvitset vain tietokoneen kurssien 
seuraamiseen. 

Verkkokurssit käynnistyvät Mielenterveyden keskusliitossa 
loppusyksystä. Parhaillamme suunnittelemme kursseja sekä 
kuntoutujille että ammattilaisille. 

Seuraa sivujamme ja sosiaalista mediaa, niin tiedät milloin 
aloitamme!

Kursseille  
vaikka  
kotisohvalta käsin

Seuraa sivujamme 
ja sosiaalista 

mediaa, niin tiedät 
milloin aloitamme!

Harmittaako, että kaikki kiinnostavat kurssit ja tapahtumat 

näyttävät osuvan aina muille paikkakunnille kuin missä itse asut?  

Ihan väärään aikaankin vielä. Tai ehkä ei vaan ole juuri nyt voimia 

lähteä kurssille? Tapahtumien väenpaljouskin saattaa ahdistaa.

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

Ti, ke ja to klo 12–15
#neuvontapalvelut  #mielenterveys  #vertaistuki

Arkisin klo 10–15 
(maksuton)

Neuvontachat
www.mtkl.fi

Oikeus- ja sosiaali-
neuvonta 

Neuvonta puhelin
0203 91920

Vertais tukipuhelin
0800 177599

Merja Karinen,  
lakimies

puh. 050 561 7416  
merja.karinen@mtkl.fi

Pirkko Jantunen,  
sosiaalineuvoja

puh. 040 513 6213  
pirkko.jantunen@mtkl.fi

Sosiaalineuvoja 
vastaa chatissa 

syyskuusta alkaen, 
parilliset viikot:  
Ma klo 12–15

Mielenterveysneuvonnan  
aukioloajat muuttuivat

Mielenterveysneuvonnan chat lisäsi päivystysvuoroja 6.8. lähtien 
kolmeen kertaan viikossa. Jatkossa chat palvelee ti-to klo 12-15.  

Mielenterveysneuvonnan puhelinneuvonta ja vertaisneuvonta ovat 
avoinna joka arkipäivä klo 10-15. 

www.mtkl.fi

hyvinvoinnin iltakoulu
avoimet 

maksuttomat 
yleisö- 

luennot

Huom! Ei tarvita 
ennakkoilmoittautu-

mista. Riittää kun tulet 
vaan. Mukaan mahtuu 

80 henkilöä.

 �Ma 19.11. klo 17.00–18.30

Suunta hukassa? 
Sisäinen motivaatio 
avuksi
Motivaatio on valtava 
voimavara. Onko se omassa 
elämässäsi parhaassa 
mahdollisessa käytössä?  
Mitä voit tehdä motivaation 
löytämiseksi? 

 � Jyrki Rinta-Jouppi, 
kouluttaja, Mielenterveyden 
keskusliitto

 \ Ta m p e r e

 0 Pääkirjasto Metso, Lehmus-Sali, Pirkankatu 2, Tampere

 �Ma 8.10. klo 17.00–18.30

Hyväksyen kohti kehoa 
- Oman kehon kaveriksi
Millaisia ovat kehonkuvan 
haasteet nyky-yhteiskunnas-
sa? Mitä on kehotietoisuus ja 
kehopositiivisuus? Miten tulen 
oman kehoni kaveriksi? 

 � Anna Hasan, psykofyysinen 
fysioterapeutti ja mindful-
ness-ohjaaja ja Krista 
Lindgren, kokemusasian-
tuntija, Syömishäiriöliitto - 
SYLI ry

 + Järjestäjät: Mielenterveyden keskusliitto ja 
jäsenyhdistyksemme Mielen ry

Huom! Ei tarvita 
ennakkoilmoittautu-

mista. Riittää kun  
tulet vaan. Mukaan 

mahtuu 150 henkilöä.
jyrkieva

 �To 1.11.2018 klo 17.30–19.00 

Hävetti niin paljon, että 
meinasin kuolla!
Mikä tahansa voi aiheuttaa 
elämää rajoittavaa häpeää. 
Mutta miksi ja miten häpeäm-
me? Miten eroon häpeästä?

 � Raul Soisalo, kouluttaja-
psykoterapeutti

 \ K u o p i o

 0 Ramin Konditoria, Puijonkatu 23, Kauppakeskus Sektori, Kuopio

 �Ke 3.10.2018 klo 17.30–19.00 

Hyvän mielen voima 
Hyvän mielen taitojakin voi 
oppia. Ota oma voima  
haltuusi lempeästi ja leikkiä 
unohtamatta, 

 � Maaretta Tukiainen, 
tietokirjailija, muutos-
valmentaja

 + Illat toteutetaan yhteistyössä Savon mielenterveysomaiset 
FinFami ry:n, Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n & Kuopion 
SYLI-keskuksen kanssa.

Huom! Ei tarvita 
ennakkoilmoittautu-

mista. Riittää kun  
tulet vaan. Mukaan 

mahtuu 90 henkilöä.raul
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maaretta

Tule mukaan kuulemaan 
ja keskustelemaan.
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Yhdistykset
Mielentaide ry:n kesäleiri Joutsassa 
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Puusauna lämpeni kaikille halukkaille sau-
nojille illasta. Oli mukava huomata, kuinka 
leiriläisistä löytyi innokkaita saunanlämmit-
täjiä. Kun saunominen oli saatu päätökseen, 
pidettiin yhteinen lauluhetki. Soittotaitoisiakin 
löytyi ja majoituspaikassa oli piano. Leirillä 
oli mukana nuotteja ja laulunsanoja. Yhtei-
nen lauluhetki oli mukava ja lämmin.

Vapaa-ehtoinen leiriläinen grillasi iltapa-
laa koko porukalle, ja siinä ohessa nautti yh-
teisestä laulutuokiosta.

Iltapalan jälkeen osa kokoontui pelaamaan 
lautapelejä. Mukavaa ajanvietettä, jossa sa-
malla tutustuu muihin. Tämän jälkeen vetäy-
dyttiin nukkumaan. Ensimmäinen leiripäivä 
oli ollut rento ja positiivinen. 

Toinen leiripäivä alkoi Vaihelan tilan aa-
miaisella, jonka jälkeen siivottiin majoitusti-
lat kuntoon ja pakattiin tavarat. Aamulla ker-
kesi hyvin myös tutustumaan tilalla sijaitse-
vaan pieneen museoon. Se olikin mielenkiin-
toinen. Sitten olikin vuorossa lähtö Leivon-
mäen kansallispuistoon. Pihalla oli jälleen 
mukava puheensorina ja iloinen tunnelma.  

Saavuimme kansallispuistoon ja suunta-
simme lähellä olevaan puolikotaan. Leivon-
mäen kansallispuiston ystävät ry jäsenistöä 
toimi oppaanamme. Puolikodalla pääsimme 
aterioimaan. Ruokailun jälkeen pidettiin luo-
via rasteja.

Olin valmistellut noin 45 minuutin kes-
toisen improvisaatioharjoituksen pidettäväksi 
luonnon keskellä. Harjoite sisälsi neljä erilaista 

erillistä harjoitusta. Osa niistä sisälsi myös 
musiikkia, mikä pystyttiin toteuttamaan akus-
tisella kitaralla. Mikäpä muu soitin sopisikaan 
luonnonhelmaan. Jokainen halukas sai osal-
listua improvisaatioharjoituksiin. 

Harjoitteet menivät mukavasti, ja aistin 
kuinka osallistujat saivat uusia kokemuksia. 
Sai tehdä jotakin, mitä ei ole aiemmin tehnyt. 
Oli mukava nähdä osallistujien leveät hymyt, 
ja kuinka herkässä nauru oli improvisaation 
viedessä mukanaan. 

Tämän jälkeen kaksi muuta leiriavustajaa 
veti ”käsillä luoden” rastin, jolloin osallistujat 
pääsivät maalaamaan päreisiin akryyliväreillä. 
Kaikki hiljentyivät maalaamaan, ja tunnelma 
oli miellyttävä. Liekö improvisaatioharjoitteet, 
luonto vai koko kokemus kaikkineen ollut maa-
lausten inspiraation lähteenä, sillä päreistä tuli 
hienoja ja omaperäisiä. 

Itse lähdin kiertämään vielä pienen lenkin 
kansallispuistoon, kun taas monet jäivät naut-
timaan kauniista maisemasta ja säästä puoli-
kodalle.

Leriin jälkeen tunnelmista päällimmäisi-
nä olivat ilon ja vertaisuuden kokemukset. 

Kiitokseksi tehtävistäni Mielentaide ry 
muisti minua pienellä lahjakortilla. Sain myös 
leiriläisiltä erittäin positiivista palautetta 
improvisaatioharjoituksen vetämisestä. Oli 
mukava olla mukana, ja toisen vertaisen hymy 
kasvoilla oli se paras kiitos. 

(Kirjoittanut vapaaehtoinen leiriavustaja)

Joutsan kesäleiri kokosi Mielentaiteen 
jäseniä Keuruulta, Jyväskylästä, Poris-
ta, Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta 

sekä paikalliset yhteistyökumppanit Joutsas-
ta. Osan aikaa mukana oli myös Leivonmäen 
Kansallispuiston ystävät ry:n jäseniä.

Leirille osallistujien saapuminen majoi-
tuspaikalle, Vaihelan Tilalle, oli hyvin järjes-
tetty. Osallistujat oli jaettu eri kuljetusryhmi-
in sen mukaan, mistä he matkasivat leirille. 

Olin yksi leiriavustajista ja tehtäviini kuu-
lui muun muassa myöhemmin saapuvien lei-
riläisten ohjaaminen omiin huoneisiinsa, sekä 
leiriläisten neuvominen. Kun kaikki osallis-
tujat olivat saapuneet Vaihelan tilalle, alkoi 
mukava puheen sorina ja tutustuminen. Ylei-
nen tunnelma oli odottava, mutta lupsakan 
rento ja iloinen.

Keittiöryhmiä oli kaksi. Ryhmät valmisti-
vat ja vastasivat lauantain maittavasta pääate-
riasta. Aterialla oli hyvin otettu huomioon 
kaikkien osallistujien ruokavaliot, ja se oli 
myös monipuolinen. Ruokailun jälkeen osal-
listujat jakaantuivat kuka mitäkin touhua-
maan. Osa leiriläisistä avusti keittiöryhmää 
aterian pois siivoamisessa, osa tutustui Vaihe-
lan tilaan kierrellen pihapiiriä ja jotkut ko-
koontuivat pieniin ryhmiin keskustelemaan. 
Osa meni levolle. Jokaiselle riitti oman näköis-
tä touhua. 
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Leiriateriasta vastasi Retki ja 
Ohjelmapalvelu Maahisen Muki 
ja Mela Leivonmäeltä. Leiri oli 

pääosin tarkoitettu Mielentaide 
ry:n jäsenille, mutta myös 
ulkopuolisia hyväksyttiin 

mukaan. Osallistumismaksu 
20€ sisälsi majoituksen, ateriat, 

bussi- ja kimppakyydit. 

 Mielentaide ry on valtakunnallinen mielenterveyskuntoutujien taideyhdistys, joka toimii vapaaehtoisvoimin. 
Alueellisen toiminnan painopisteet ovat Uusimaa (pk-seutu), Pirkanmaa (Tampere) ja Keski-Suomi (Jyväsky-
lä). Yhdistyksen tarkoituksena on luovuuden ja taiteen keinoin auttaa mielen ongelmista kärsivien selviyty-
mistä. Toimintamuodot ovat jäsennäyttely, toiminnalliset vertaisryhmät, retki- leiritoiminta sekä vertaisverk-
kotoiminta. Mielentaide ry on perustettu 29.5.2005. Se on Mielenterveyden Keskusliiton, Kansalaisareena 
ry:n ja Keski-Suomen Yhteisöjen tuki ry:n jäsenyhdistys. Lisätietoa www.mielentaide.fi  

4.8.–5.8.2018

Uunikanankoivet, 
tilliperunamuusi, 
kirjolohirisotto, 
hirvinauta pihvit, 
FODMAP-kasvisa-
teria, vattukiisseli, 
gluteeniton pan-
nukakku.

Improvisaatiohar-
joitusten ohjeita 
kuunneltiin mie-
lenkiinnolla.

Siirtymäkuljetuksia 
odotellessa Leivonmäen 
kansallispuiston ”luovan 
päiväretken” viettoon.

http://www.mielentaide.fi


Päivä oli antoisa kaikin puolin!

Hienointa oli kokea vertaisuus isossa ryhmässä sekä tutustua toisten yhdistysten jäseniin.

Seinäjoen, Alavuden ja Vaasan yhdistys tekivät  
yhteisen kesäretken Ähtärin Eläinpuistoon 5.6.2018.   

Mukana oli yhteensä 90 jäsentä.
Kiitos Alavuden yhdistyksen sihteeri Pirkko Haapa-aho ja Vaasan 

yhdistyksen puheenjohtaja Elisabet Piri!
Näitä yhteisiä tapaamisia ja retkiä teemme teemme  

mahdollisuuksien mukaan jatkossakin. 
Seinäjoen Alueen Mielenterveysyhdistys ry 

Puheenjohtaja Jukka Niemi
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Kesäretki Ähtäriin
5.6.2018

Aluksi käytiin lounaalla Hotelli Mesikämmenessä...

...josta jatkettiin Pandataloon

...ja Karhunkierrokselle.



Henkilö

Kare
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outa
nen
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Kare Poutanen lopetti tanssimisen sairastuttuaan 12-vuotta sitten. 

Pikkuhiljaa tilalle astui musiikki. Poutanen on julkaissut ensimmäisen 

oman biisinsä. Nyt tekeillä on EP-levy. Tekst i  ja  kuvat:  Annu Kekäläinen

– Se on sellainen aika uusi levymerkki. Siellä pyörii hienoja 
tyyppejä, jotka hakevat paikkaansa, kuten minäkin, Poutanen 
määrittelee. 

Mental  Beauty Records perustettiin hiljattain musiikista kiin-
nostuneiden mielenterveyskuntoutujien paikaksi tehdä ja julkais-
ta musiikkiaan. Artisteja on mukana jo kymmenkunta, ja biisejä 
on julkaistu yli viisikymmentä. Rahoitus tulee STEAlta ja veikka-
usvoittorahoista.

SYDÄMEN MUSIIKKIA

Kare Poutanen julkaisi Sydän-esikoisbiisinsä viime Ystävänpäi-
vänä. Hän on säveltänyt ja sanoittanut kappaleen, joka kertoo ni-
mensä mukaan rakkaudesta – tai oikeammin, se kertoo rakkau-
den kohtaamisen pelosta ja siitä pettymyksestä, joka seuraa kun 
rakkaus loppuu. 

Levyllä Poutanen laulaa tummalla äänellä:

Tältä sen siis täytyy tuntua kun mun sydän lyö tyhjää
Tältä sen siis täytyy tuntua kun mä itseni sinulle annan

Ethän lähde pois vaikka
Mä kaikki korttini näytän

En haluu valtapelejä
Enkä turhia riitoja

Kahvilassa soittaa jousikvartetto. Istutaan mahdollisimman 
kauas siitä, taaimmaisen pöydän hiljaisuuteen. 

Kare Poutasella on yllään ruudullinen pikkutakki, 
keltaiset lenkkarit ja upouusi siniharmaa lippalakki.

– Muusikot laskevat keikalla neljään, mutta minä lasken kah-
deksaan, hän sanoo.

– Opin sen tanssijana, Poutanen jatkaa ja rikkoo capuccinon-
sa pintaa koristavan sydänkuvion.

Kare Poutanen tanssi yli viisitoista vuotta, kunnes sairastui. 

NOPEA NOUSU JA ROMAHDUS

Nyt nelikymppinen Kare Poutanen innostui hiphop-tanssista 
16-vuotiaana. Hän oli vasta käynyt ensimmäisellä tunnilla, kun 
sai kuulla Marco Bjurströmin etsivän tanssijoita ryhmäänsä. 
Poutanen läpäisi kokeen ja alkoi esiintyä muotinäytöksissä. Lu-
kio vaihtui iltalukioksi, mutta sekin jäi, kun tanssi vei kokonaan 
ja Kare pääsi Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen linjalle. Hän kai-
pasi ulkomaille ja vaihtoi Balletkademien -kouluun Tukholmaan. 
Poutanen treenasi eri lajeja nykytanssista katutanssin kautta ba-
lettiin, sai kiinnityksen Skånes Dansteater -tanssiteatteriin ja al-
koi pian kiertää Eurooppaa eri kokoonpanojen kanssa.

Ammattitanssijana kului kymmenkunta vuotta, mutta vuon-
na 2006 tapahtui romahdus, jonka seurauksena Kare Poutanen 
jätti tanssin. Nyt hän keikkailee laulusolistina erilaisten kokoon-
panojen kanssa ja on juuri tehnyt sopimuksen ensimmäisestä 
EP-levystään Mental Beauty Recordsin kanssa. 

Kun tanssija löysi äänensä



Poutanen kertoo, että uusia biisejä pukkaa 
tällä hetkellä koko ajan. Levylle niistä on seu-
raavaksi pääsemässä Aina vaan -kappale. 

Kun kysyn, eikö musiikin tekeminen tun-
nu koskaan liian yksinäiseltä, Poutanen hy-
mähtää, että onhan hänellä äänet. Ne saattoi-
vat hänet aikoinaan suljetulle osastolle, mutta 
sittemmin ne ovat olleet avuksi musiikin teke-
misessä.

KIERTUE-ELÄMÄ RIKKOI

Pian tannssijaksi valmistuttuaan Kare Pouta-
nen alkoi kiertää erilaisten kokoonpanojen 
mukana Saksaa, Belgiaa, Luxemburgia ja muita 
Euroopan maita. 

Asuttiin hotelleissa. Istuttiin pitkiä iltoja 
ravintoloissa. Poutanen koki kodittomuutta. 
Ryhmässä oleminen kiusaannutti. 

– Sydän ei ollut mukana siinä touhussa, 
Poutanen kuvailee tuntemuksiaan. 

Alkoholi ja muut päihteet alkoivat viedä 
yhä enemmän tilaa. Ja samalla Poutanen etsi 
elämäänsä tarkoitusta ihan toiselta suunnalta: 
Henkiset asiat olivat aina kiinnostaneet häntä. 
Hän oli tutkinut maailman ja oman mielensä 
sopukoita ja matkustanut Intiaa myöten. Nyt 
hän alkoi harrastaa meditaatiota. Se yhdessä 
päihteiden kanssa sai olon tuntumaan yhä se-
kavammalta. 

– Jos avaa liikaa ikkunoita ja ovia kerral-
laan, niitä ei pysty enää sulkemaan, Poutanen 
kuvailee. 

VUOSI SULJETULLA

Oli vuosi 2006, kun vanhemmat hakivat Kare 
Poutasen Tukholmasta. Poika huusi suoraa 
huutoa. Helsingissä mentiin oikopäätä Auro-
ran sairaalaan, minne Kare jäi sillä erää kol-
meksi kuukaudeksi. 

Osasto oli suljettu, ja Poutasen diagnoosi 
oli psykoosi. 

Itse Kare Poutanen näkee tilanteensa toi-
sin. Hän ei koe sairastuneensa vaan ennem-
minkin avanneensa liian monia mielensä ovia 
ja ikkunoita selkosen selälleen. Henkiset har-
rastukset ja meditaatio sekä samanaikainen 
päihteiden käyttö olivat muuttaneet sisäisen 
elämän villiksi. Kare ei pystynyt enää kontrol-
loimaan hänelle puhuvia ääniä.

Myös pitkään patoutuneella vihalla oli roo
linsa romahduksessa.

– Oli monia loukkaantumisia lapsuudesta 
saakka. Olin ihan mielettömän vihainen, Pou
tanen kertoo. 

Tanssija Kare Poutanen vietti suljetulla 
osastolla yhteensä vuoden. Viimeisellä kerral
la hän oli lukittujen ovien takana puoli vuot
ta yhteen menoon. Aika tuntui pitkältä ja 
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ahdistavalta, joskin Poutanen nyt jälkikäteen 
sanoo hyötyneensä sairaalan iskostamasta ryt
mistä.

– Herätään tiettyyn aikaan. Syödään lou
nasta. Juodaan jopa päiväkahvia aina samaan 
aikaan. Ja mennään nukkumaan säntillisesti, 
hän kuvailee.

Poutanen sopeutui rytmiin, mutta huuto ei 
ottanut loppuakseen, kunnes kuvioihin astui 
musiikki. 

KIVELÄN KYMPPI JA KITARAT

Sairaanhoitaja Mikko Kulmala oli perusta-
nut Kivelän psykiatriselle poliklinikalle bän-
din ja antanut sille nimeksi Kivelän kymppi. 
Kare liittyi bändin laulusolistiksi. Alkoi löy-
tyä uusia äänen käyttämisen tapoja ja vihan 
alla piileskeleviä tunteita.

Kun Kare Poutanen nyt miettii elämäänsä 
taaksepäin, hän huomaa että musiikki oli ol
lut tulossa hänen elämäänsä jo pitkään ennen 
romahdusta ja tanssin lopettamista. 

– Isä osti minulle Landolan, kun olin teini. 
Ja Ruotsissa opiskellessani löysin mäsäksi is-
ketyn kitaran, jonka kunnostin soittimekseni.

Poutanen kertoo, että hän löysi kitaransa 
Roundhouse-teatterista, samasta paikasta jos-
sa kitaralegenda Jimi Hendrix on keikkaillut. 

TANSSI, MUSIIKKI JA UUDET UNELMAT

Tanssin lopettaminen ei kaduta Kare Poutas-
ta lainkaan. Ammattitanssijan ura olisi joka 
tapauksessa ollut lyhyt. Kare oli lopettaes-
saan kolmikymppinen, ja 35-vuotias alkaa jo 
olla liian vanha tanssijaksi. 

Musiikki ja erityisesti laulu tuntuvat tans
sia omimmilta kieliltä. 

– Ääni on niin paljas. Se kertoo ihmisestä 
kaiken, Kare Poutanen sanoo.

Edes toimeentulosta ei tarvitse huolehtia 
ylen määrin, sillä Kare saa työkyvyttömyys
eläkettä. Hän myös tienaa opettamalla Asahi- 
tekniikkaa ja toimimalla vertaisohjaajana Nie
mikotisäätiön Elviskulttuuripajassa. Suomes
sa kehitetty Asahi yhdistää itämaisen ja län
simaisen terveysliikunnan helpoiksi kehon ja 
mielen harjoitteiksi. 

Kahvilan viulukvartetto on pitänyt pitkän 
tauon. Nyt nelikko ojentautuu jälleen soitti-
mineen. Jouset käyvät kielille.

Poutasen elämässä on ollut kyse oman 
äänen etsimisestä ja löytämisestä. Muusikko
haaveiden toteutuminen tosin pelottaa jo hiu
kan: löytyykö vielä uusia unelmia, kun keikka 
Gloriateatterissakin on jo menestyksekkääs
ti hoidettu?

Onneksi Poutasella on lapsi, 12vuotias 
tytär, jota hän tapaa säännöllisesti. Tytär tuo 
paljon iloa elämään.

Tältä sen siis täytyy tuntua kun mun sydän lyö 
tyhjää
Tältä sen siis täytyy tuntua kun mä itseni sinulle 
annan
Sä liikut niin vaivatta
Ja mä niin vaivalloisesti 
Ethän leiki minulla 
Vaikka siihen sä pystyisit  

”Se on sellainen love song”, Kare 
Poutanen kuvailee ensimmäistä 
julkaisemaansa biisiä, Sydäntä.

”Musiikin tekeminen on aina oman äänen etsimistä”, Kare Poutanen 
sanoo. Hän julkaisi hiljattain ensimmäisen oman biisinsä, Sydämen.



5. Täällä olis 49-vuotias aito, sym-
paattinen ja liikunnallinen mies Van-
taalta. Etsin sinua noin 40-50-vuoti-
as mukava ja itsensä kanssa sinut 
oleva nainen. Elämä on ihan kivaa 
sinkkunakin, mutta kimpassa olisi 
vielä kivempaa, kun sais jakaa asioi-
ta yhdessä. Tietynlaisesta herkkyy-
destä ei ole haittaa, koska olen 
herkkä itsekin. Otahan rohkeasti 
yhteyttä!         

Sielunkumppania etsimässä  

6. Hei, olen 40-vuotias eläkeläinen 
mielenterveyskuntoutuja Mikkelistä. 
Olen iloinen, uskollinen, luotettava, 
raitis, uskossa. Haen samanhenkistä 
naista tositarkoituksella elämän 
kumppaniksi.         

Runotyttö77        

7. Moi, olen 48-vuotias eläkeläisnai-
nen ja kaipaan kirjekaveria. Harras-
tan kirjoittamista ja piirtämistä. Olen 
yksinäinen sielu, vailla ystävää.   

Yksinäinen sielu 

8. Hei! Olen syksyllä 45 vuotta täyt-
tävä uskovainen nainen. Etsin 
kirjeen vaihtoystäviä yli 30-vuotiaista 
naisista. Olen evankelis-luterilainen, 
käyn jumalanpalveluksissa ja luen 
Raamattua. Ei ole väliä, oletko sinä 
uskossa vai et. Harrastan kirjeen-
vaihtoa, lukemista, sauvakävelyä, 
sanaristikoita, virsien ja kotika-
raoken laulamista, musiikin kuunte-
lua, pyöräilyä ja uimista kesäisin, 
sekä hiihtämistä talvisin.

Jaana

9. Tervehdys, olen 68-vuotias nai-
nen, tahtoisin ystäviä kaikenikäisistä 
henkilöistä. Olisi mukava vaihtaa          
ajatuksia ja vaikkapa tavata. Tyk-
kään luonnossa liikkumisesta ja 
nautin kaikista vuodenajoista.  
Kirjoitellaan ja terkkuja kaikille.        

       Pikku-Myy

10. Moi! Olen 51-vuotias kivannä-
köinen mies Vantaalta. Olen eläk-
keellä nykyään ja etsin omaa kultaa 
ok-näköisistä 35-55-vuotiaista nai-
sista pääkaupunkiseudulta. Vastaa 
rohkeasti!

Kivannäköinen mies

11. Hei! Olen mt-eläkkeellä oleva 
pian 50-vuotias nainen. Etsin ystä-
viä mielellään pääkaupunkiseudulta, 
mutta muualtakin käypi. Harrastan 
kaikenlaista luovaa, pidän eläimistä, 
kotoilusta ja elämän tutkimisesta. 
Kuulumisiin!?

”Liila”

12. Hei sinä nuori nainen, sinuun 
haluaa tutustua savuton nuorekas 
mies Keski-Suomesta, joka haluaa-
mahdollisesti perustaa perheen. 
Olen rehellinen, hyvätapainen, toi-
sen huomioonottava. Talous ok, vain 
sinä oma kulta puutut. Harrastuksiin 
kuuluu musiikki, jota tulee kuunnel-
tua jonkin verran ja elokuvia katsel-
tua ja laulan silloin tällöin karaokea, 
omaksi ja vähän toistenkin iloksi. 
Olen ihan ok- näköinen, haluaisin 
jakaa ilot ja surut kanssasi, vaikka 
olen pärjäillyt yksinkin, tosin kaksi 
pärjää paremmin. Ulkoilen aina silloin 
tällöin. Horoskoopiltani olen kala ja 
178-senttinen harteikas mies.   

#Tie onneen

1. Olen 47-vuotias mies Poh-
jois-Savosta. Etsin 40–60-vuotiasta 
tavallista ja vaatimatonta naista 
seurustelusuhteeseen ilman sitou-
tumista. Eihän raha ole ensimmäi-
sellä sijalla elämässäsi? Vastaathan 
puhelinnumeron kera.     

”menninkäinen”

2. Hei kaunis, hurmaava, vapaa nai-
nen, ikäsi noin 46–60 vuotta. Olen 
ihan rauhallinen, rehellinen ja raitis 
mies, en myöskään polta. Huumo-
riakin löytyy. Kirjoittele sähköpostia 
olkkonen.ari@gmail.com   

47-vuotias mies

3. Kelpaisko kenellekään ok naisel-
le tällainen tavallisen näköinen, mu-
kava mies? Olisi kiva, jos olisit Ky-
menlaaksosta Kouvolan tai Hami-
nan alueelta. 54–64-vuotias nainen, 
jos viilis vaatii ja siltä tuntuu, vastaa 
tositarkoituksella.        

Metsänpoika

4. Hei Julia täällä Romeo! Olen 
45-vuotias skitsofreenikko, eläk-
keellä oleva kuntoutuja mies. Luon-
teeltani olen rehellinen, diplomaatti-
nen, toiset huomioon ottava ja  
huumorintajuinen. Omaan kristilli-
sen elämänkatsomuksen. Olen rai-
tis ja savuton. Etsin sinua kuntoutu-
ja tyttö tositarkoituksella, mielellään 
Etelä Suomesta. Jos kiinnostuit, 
niin heitä kirjeellä.               

Yksinäinen

Etsitkö ystävää?
Kävelykone
Masentaa.
Voi ie.
Mä meen kävelylle.
Vaatteet päälle, kengät jalkaan.
Voi ie.
Mä en jaksa.
Vaatteet päälle, kengät jalkaan.
Aukaise ovi ja ala mennä - sanoo joku ääni 
mun sisällä.
Voi ie.
Mä tottelen.
Joka askeleella masentaa.
Voi ie. 
Olen kävelykone.
Maa ei petä mun jalkojeni alla.
Mä oon ainakin olemassa.
Mutta joka askeleella masentaa.
Voi ie.
Täällä on muitakin ihmisiä.
Mutta en voi lähestyä niitä,
koska mua masentaa.
Voi ie. 
Olen kävelykone.
H. P.

Aurinko,
älä mene pois.
Herätä minut säteilläsi uuteen aamuun,
uuteen hetkeen, arvaamattomaan.

Säteile mielemme kultaisiksi,
koskemattomiksi,
uudeksi kokonaisuudeksi.

Jos kuitenkin menet,
tulethan pian takaisin.

Marjo

Revanssiin tarkoitetut ilmoitukset 
voi toimittaa osoitteella:
Revanssi, Etsitkö ystävää? 
Mielenterveyden keskusliitto,
Malmin kauppatie 26, 00700 
Helsinki tai sähköpostilla: 
kirjepalsta@mtkl.fi

ILMOITTAJA ILMOITUKSEEN VASTAAJA
Ilmoittaja voi käyttää nimimerkkiä, 
mutta oikea nimi ja osoite tulee 
ilmoittaa toimitukseen, jotta saapu-
neet 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.

Runoja
Kaipaatko seuraa lenkille, juttukaveria, kirjeystävää tai jopa 
elämänkumppania? Revanssin ystäväpalstalta voit löytää 
elämääsi kaipaamasi ihmisen.
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Elä täysillä tänään!

olevat vaikeudet ovat sen hetken taka-alalla. 
Pelijuttuja ohjatessani voin antaa kaverille pie-
nen vihjeen siitä, että jonkin asian voisi ehkä 
tehdä toisinkin kuin mihin on tottunut.

TAVOITTEENA PÄIHTEETTÖMYYS

Nykyajan usein masentavasta uutisvirrasta 
Seppo kertoo kuulleensa iloisen asian. 

– Viinanjuonti on Suomessa vähentynyt! 
Se on todella hieno asia, mutta se ei kerro 
koko totuutta päihderintamalta, sillä huu-
mausaineiden käyttö on lisääntynyt, harmit-
telee Seppo ja jatkaa: 

– Korvaushoidosta ollaan montaa mieltä. 
Mutta totuus on, että todella moni korvaus-
hoidossa olevan kaverin tavoitteena on pääs-
tä eroon myös korvaushoidosta ja saavuttaa 
päihteetön elämä. Tiedän, että se on todella 
vaikeaa mutta ei mahdotonta. Tässä korostuu 
vertaistuen merkitys. Se on paras lääke, Sep-
po pohtii. 

Kun joku lähimmäinen on saavuttanut 
raittiuden, palkitsee se henkisesti myös rin-
nallakulkijan. Seppo kertoo juhannuksena 
saamastaan tekstiviestistä, jossa viestin lähet-
täjä ilmaisi ilonsa alkaneesta raittiudestaan.

LINNUT KUNTOUTUMISEN VIESTINTUOJINA

Seppo Lassilan vuolemista linnuista koostet-
tiin huhtikuussa näyttely Raahesalin läm-
piöön. Sepon lintujen materiaalina on mänty-
lauta. Taidokkaita lintuja ja niiden tekemistä 
on Lassila esitellyt kymmenille ryhmille ja 
onpa Woimalastakin löytynyt harrastuksesta 
kiinnostuneita, myös niitä joilla on käden 
taitoja. Omassa selviytymistarinassaan mies 
kertoo juuri lintukäsitöillä olleen suuri mer-
kitys. 

– Käsityö kasvattaa kärsivällisyyttä ja pit-
käjännitteisyyttä. Raittiuteni alkuaikoina nuo 
linnut olivat oleellinen osa kuntoutumisessa-
ni. Lintukäsitöihin minua opasti tuohon 
aikaan eräs ”Väiski”, joka oli särmikäs per-
soona, muistelee Seppo kiitollisena. 

Lassila toivoo, että lintutöiden perinne jat-
kuisi ja hän peräänkuuluttaakin kavereita, 
joilla olisi halu oppia tämä ”Karjalan Käkös-
ten” veistely. 

Raahen Psyyke ry:n kokemusasian-
tuntijana toimiva Seppo Lassila 
haluaa tukea elämän varjoisalla 
puolella kulkeneita lähimmäisiään. 
Seppo on vertaistukijana myös 
päihdekuntoutujille tarkoitetussa 
Raahen Woimalassa.
Tekst i :  Jouko Kastel l i  

Kuvat:  Sirkka Kerttula

Maailmanrantaa kiertäneellä miehellä 
on ehtinyt olla lukuisia ammatteja: 
sorvari, rakennusmies Venäjällä, taksi-

kuljettaja... Sepon mukaan eniten on kosket-
tanut ambulanssikuskin työ vuosina 1969–
1986. Monta potilaskuljetusta suuntasi psy-
kiatrisen sairaalan suljetuille osastoille. Näitä 
reissuja muistellessaan Seppo vakavoituu. 

– Tuli riittämättömyyden ja voimattomuu-
den tunne näiden asioiden äärellä. Joskus jou-
tui tuttujakin viemään suljetulle. 

Seppo haluaa olla rinnallakulkijana mo-
nelle kuntoutujalle ja kadun miehelle. 

-Istun ”poikien” kanssa samalle penkille. 
En ohjaa ylhäältä käsin vaan puhun näiden 
miesten kanssa samaa kieltä. 

Omakohtaisen maanpäällisen helvettinsä 
kokenut Seppo iloitsee paitsi omasta raittiu-
destaan, jota on kestänyt jo kunnioitettavat yli 
24 vuotta, myös niistä lähimmäisistä, jotka 
ovat saaneet uuden, päihteettömän elämän.  

– Ehkä olen sanonut joskus oikeat sanat 
oikeassa paikassa, hän kiteyttää.

KAJAANISTA TAKAISIN RAAHEEN
Seppo Lassila toimi kuntohoitajan työssä nuor-
ten parissa Kajaanissa vuosina 1991–2008. 
Kajaanin vuodet olivat alkusysäys vertaistu-
kijan tehtävään Raahessa. Ensimmäisen kon-
taktin Raahen Psyyken toimintaan Seppo sai 
silloisissa Psyyken tiloissa Brahenkadulla. 

– Ensimmäisenä Raahen joulunani vuon-
na 2008 tapasin erään kadun kaverin, jolla ei 
ollut asuntoa. Otin hänet luokseni asumaan 
ja siinä yhteydessä tuli käytyä Psyykellä.

Sepolle on urheilu ollut aina lähellä sydäntä.
– Eihän siitä tullut mitään aikoinaan vii-

na kanssa tolskatessa. Tänään koen, että mie-
lenterveyskuntoutujan pienikin hetki vaikka-
pa sulkapallon tai tenniksen parissa on ääret-
tömän arvokas, koska silloin ehkä taustalla 

Taidokas lintu syntyy Sepon käsissä puolessa tunnissa.

Valmiit linnut ovat pituudeltaan  3-15 cm.
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MIELEN-
TERVEYS-
MESSUT 
2018

Tuttu tapahtuma uudessa paikassa

Mielen hyvinvointia 
kokemuksella

Helsingin Kulttuuritalolla 20.–21.11.2018

12-12:45 
Tunne elämäsi
Tunteilla on keskeinen 
merkitys mielen hyvin-
voinnissa ja sujuvissa 
ihmissuhteissa. Mutta  
miten tunteiden kanssa olisi 
viisainta toimia?
Maaret Kallio, psykoterapeutti ja 
tietokirjailija, Lujasti Lempeä Oy

13-13:45 
Kuorsaus – myrkkyä  
ja masennusta  
makuuhuoneessa?
Onko sinulla masennus-
sairaus? Kuorsaatko? 
Masennuksesi takana saattaa 
olla uniapneaa? Hoitamaton 
uniapnea pitää yllä masennus-
sairaudelle tyypillisiä oireita.

Miikka Peltomaa, dosentti, korva-, 
nenä- ja kurkkutautien erikois-
lääkäri. Korvalääkärikeskus Aino

Kokemuskirjastossa 
kuulet elämänmakuisia 
puheenvuoroja mm.
• Kuinka selviytyä arjesta 

dissosiaatiohäiriöisenä?
• OCD ja päivittäinen  

mielenharjoittelu
• Synnytyksen jälkeisestä 

masennuksesta paranee
• Elämä narsistin kanssa
• Päihderiippuvuudesta  

uuteen alkuun

Ohjelma päivittyy nettiin www.mielenterveysmessut.fi
YHTEISTYÖKUMPPANEINEEN

12-12:45 
Ystävysty sisäisen 
puheesi kanssa
Jokaisella ihmisellä on  
sisäistä puhetta ja on kyse 
siitä, miten mielessämme 
ajattelemme ja puhumme 
itselle. Kun oman sisäisen 
puheen tunnistaa, sen kanssa 
on mahdollista ystävystyä.
Tuula Masalin, vuorovaikutus-
valmentaja- ja kouluttaja,  
True Hearts

Revanssin  
numerossa 4/2018 

on lipuke, joka 
oikeuttaa ilmaiseen 

sisäänpääsyyn 
Mielenterveys-

messuille!

VAPAA 
PÄÄSY!

P o i m i n t o j a  y l e i s ö o h j e l m a s t a :

Keskittymiskykyä on mahdollista vaalia ja kehittää. Hajamielisen 
allakka on seinäkalenteri, joka haastaa vanhoja tottumuksia ja 
tarjoaa vuoden jokaiselle kuukaudelle keskittymis kykyä  
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. Kalenterin on tuottanut 
Mielenterveyden keskusliiton julkaisema Tunne & Mieli -lehti.

OLETKO HAJAMIELINEN?

HAJA- 
MIELISEN  

 
2019

HAJA- 
MIELISEN  

 
2019

Tilaa itselle tai lahjaksi! 
Kalenteria myydään sekä yksin  
että pakettina Keskittymiskyvyn  
elvytysoppaan (Tuuma 2018) kanssa! 

Ei hätää! 

 www.holvi.com/shop/tunnejamieli

SAATAVILLA 
VERKKO- 

KAUPASTA 
26.9.2018!
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