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Tehdään näkyväksi 
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saatavuudesta on tärkeää jokaiselle

Mielenterveys- 
yhdistykset  

verkossa 
s. 8–9

Ryhmämuotoiset 
mielenterveyspalvelut 

Suomessa   
s. 6–7

Tapani Rissanen 
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Mitä tarkoittaa onnistuminen? Onko 
onnistumista esimerkiksi hyvä opis-
kelupaikka, hieno työura, varallisuus, 

timmi kroppa tai kaunis ulkonäkö? Kun katsoo 
vaikkapa sosiaalista mediaa, siltä se usein 
näyttää. Tässä maailmassa onnistumista mää-
ritellään vahvasti yksilökeskeisesti, kun ihmi-
sen henkilökohtaiset ominaisuudet ja saavu-
tukset nostetaan keskiöön. Ja niiden ajatellaan 
olevan resepti elämäniloon ja onneen. Etenkin 
sosiaalisen median kanavissa on tapana koros-
taa juuri tämänkaltaisia onnistumisia. Halutaan 
luoda muille mielikuvia, että minulla menee 
hyvin ja elämä on mahtavaa. Tykkäysten mää-
rä tuntuu hyvältä, ja illuusioon onnellisuudesta 
on helppo alkaa uskoa itsekin.

Eihän siinä mitään pahaa ole, jos se on tot-
ta. Mutta tosiasiassa aika harvoin se on. Tapa 
kertoa vain menestyksestä luo somen käyttä-
jille vinoutunutta kuvaa siitä, että muiden elä-
mä olisi aina upeaa – tai ainakin parempaa kuin 
oma tavallinen elämä vastoinkäymisineen kaik-
kineen. Entä jos satojen tykkäyksien kuvan 
takana onkin oikeasti yksinäinen tai onneton 
ihminen, jolta on elämänilo kaukana? Verkko-
todellisuudessa saatu huomio jää ontoksi, jos 

ihmisen elämästä uupuu todelliset läheiset, 
yhteenkuuluvuuden tunne ja kyky iloita arjesta. 

Onnellisuus ja elämänilo kun eivät synny 
yksistään suorituksista, saavutuksista tai mieli-
kuvista, vaan vuorovaikutuksesta muiden kans-
sa. Erityisesti niiden tärkeimpien, omien arki-
päivän ihmisten kanssa – olivat he sitten omia 
lapsia, puolisoita, hyviä ystäviä tai vaikkapa 
jokin tärkeä yhteisö. Vaikka olisit kuinka me-
nestynyt erilaisilla saavutuksilla mitattuna, 
loppupeleissä elämänilo ja onni lähtevät osal-
lisuudesta, jakamisesta, aidosti näkyväksi ja 
kuulluksi tulemisesta, läheisten katseista. Sil-
loin myös vastoinkäymisistä on usein helpom-
pi selviytyä. 

Elämänilo ja onni löytyvät ihmisestä, joka 
kokee kuuluvansa johonkin. Joka 
saa jakaa kokemuksiaan ja tun-
teitaan omien tärkeiden ihmis-
ten kanssa ja kokea myös hei-
dän ilojaan ja surujaan. Minun 
mielestäni se on aitoa on-
nistumista, ihan siellä 
omassa arkipäivässä, 
kaikkien somekuvien 
takana. 

Elämänilon ydin löytyy  
jakamisesta ja läheisen katseesta

Olavi Sydänmaanlakka
Toiminnanjohtaja

Mielenterveyden keskusliitto

HELSINKI  Malmin kauppatie 26, 4 krs., 00700 Helsinki
Aarnio Mirja ---------------------Viestinnän suunnittelija -------------------- 050 493 4433
Alen Raili -------------------------Kuntoutusneuvoja ----------------------------046 851 4128
Hane Kimmo --------------------Kuntoutuspäällikkö --------------------------050 599 6519
Hämäläinen Jari ---------------- ICT-asiantuntija------------------------------ 040 551 4046
Hämäläinen Riitta --------------Koulutus- ja markkinointikoordinaattori 050 529 9729
Härkönen Wille -----------------Kouluttaja ------------------------------------ 050 538 4333
Jalava Janne --------------------Vt. kehitysjohtaja ----------------------------040 350 1538
Jantunen Pirkko ----------------Sosiaalineuvoja ------------------------------- 040 513 6213
Kantoluoto Isko ----------------Kuntoutussuunnittelija ---------------------050 306 8379
Karinen Merja -------------------Lakimies --------------------------------------- 050 561 7416
Kimmelma-Paajanen Terhi ---Kuntoutussuunnittelija ---------------------- 040 572 9119
Laakso Arja ---------------------Yhdistyssihteeri ------------------------------046 851 4980
Lempinen Sirpa -----------------Toimistoemäntä----------------------------- 050 522 8653
Lepistö Silja ---------------------Tapahtumakoordinaattori --------------- 040 500 0822
Matilainen Merja ----------------Kouluttaja ------------------------------------040 450 8256
Myrskylä Henna-Riikka --------Vt. viestintäpäällikkö ----------------------- 050 574 3586
Numminen Sirpa ---------------Henkilöstösihteeri -------------------------- 0400 508 351
Paloheimo Paula ---------------Kehittämiskoordinaattori------------------ 050 355 6389
Piensoho Anne -----------------Taloussihteeri -------------------------------0400 507 857
Puusaar Maie -------------------Yhdistyssihteeri ------------------------------ 040 512 0125
Rinta-Jouppi Jyrki -------------Kouluttaja ------------------------------------ 046 850 7587
Rissanen Päivi ------------------Sosiaalityöntekijä-kehittäjä ----------------050 433 6518
Sarkama Tuija-------------------Talous- ja hallintojohtaja -------------------040 829 5331
Sirola Kirsi -----------------------Koulutuspäällikkö ---------------------------040 552 2860
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  Savonkatu 22 L 2, 74100 Kuopio
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 ------------------Liikunta-asiantuntija ------------------------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
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
Markkanen Irmeli ---------------Kuntoutusneuvoja -------------------------- 050 592 0419
Metsäranta Pirjo ----------------Kuntoutussuunnittelija --------------------- 040 562 4773
Ristolainen Milla ----------------Neuvontatyön koordinaattori ------------040 450 6884

PÄÄKIRJOITUS

YHTEYSTIEDOT

Entä jos satojen 
tykkäyksien kuvan takana 
onkin yksinäinen ihminen?

Mielenterveyden 
keskusliiton 
jäsenlehti

Revanssi jaetaan mak-
sutta Mielenterveyden 
keskusliiton jäsen-
yhdistysten henkilö-
jäsenille ja tukijäsenille 
neljästi vuodessa  
(1/talous). 

Osoitteenmuutokset  
Arja Laakso  
p. 046 851 4980 
osoiterekisteri@mtkl.fi

Päätoimittaja  
Olavi Sydänmaanlakka

Tuottaja  
Mirja Aarnio

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
3/2019 aineistot 16.8., 
ilmestyy 12.9.

Julkaisija  
Mielen- 
terveyden  
keskusliitto

www.mtkl.fi  |   @mielenterveydenkeskusliitto  |   www.facebook.com/mtklyhdistysuutiset

puh. 09 565 7730  |  toimisto@mtkl.fi 
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@mtkl.fi
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Maaliskuun alussa avattiin Mielenterveyden 
keskusliiton täysin uusi verkkopalvelu. Uutta 
sivustoa ja sen sisältöjä, toimintoja ja ulkoasua 

suunniteltiin ja rakennettiin yli vuoden ajan. Halusim-
me tehdä uudistuksen huolellisesti ja varmistaa, että se 
vastaisi moneen tarpeeseen, kuten koulutustemme ja 
tapahtumiemme löydettävyyteen, ajankohtaisen ja re-
levantin tiedon jakamiseen, mielenterveysyhdistysten 
näkyvyyteen sekä kokemusten ja tarinoiden jakami-
seen. Prosessin aikana myös liiton brändi ja visuaalinen 
ilme uudistettiin ja nykyaikaistettiin, ja luonnollisesti 
myös nämä uudistukset haluttiin saada näkyviin uudes-
sa verkkopalvelussa.

Tavoitteenamme uudistuksessa oli tuoda esiin kaik-
kea sitä kokemustietoa ja monipuolista toimintaa, joita 
sekä liitolla että kaikilla jäsenyhdistyksillä on tarjottava-
na. Että ihminen, joka joko yllättäen kohtaa elämässään 
mielenterveydellisiä haasteita tai on elänyt niiden kans-
sa jo kauemmin, voisi saada apua, tukea ja tietoa palve-
lustamme. Ja että hän kokisi, ettei ole yksin ongelmiensa 
kanssa.

Myös toiminnallisuuksien kehittäminen oli tarkeäs-
sä roolissa. Olennaisimpina isoina kehityskohteina oli-
vat yhdistyshaku sekä tapahtumahaku, joiden toivotaan 
palvelevan  nyt uudessa muodossaan entistä paremmin, 
laajemmin ja monipuolisemmin niin uusia kuin vanho-
jakin käyttäjiä. 

Verkko- ja brändiuudistuksemme täysin uusi tuote 
on sähköinen uutiskirje, joka ilmestyy noin kerran kuu-
kaudessa. Uutiskirjeessä kerromme mielenterveysaihei-
siin sekä omaan ja yhdistystemme toimintaan liittyviä 
ajankohtaisia aiheita ja tapahtumia. Uutskirjeemme on 
suunnattu sekä mielenterveysongelmia itse kokeneille 
ja heidän läheisilleen, alan ammattilaisille ja opiskelijoil-
le sekä päättäjille ja kaikille mielen hyvinvoinnista kiin-
nostuneille. Uutiskirjeen saa tilaamalla sen verkkosivumme 
kautta.

Etusivullamme on myös katsottavissa uusi brändi-
videomme, joka käsikirjoitettiin ja tuotet-
tiin yhteistyössä yritysvideoihin ja -ani-
maatioihin erikoistuneen tuotanto-
yhtiö Videotiivisteen kanssa.

Uusi aikakausi verkossa

  AJANKOHTAISTA |  Koonnut Mirja Aarnio

Palautetta ja kehitysehdotuksia verkkosivustosta voi lähettää Mielenterveyden 
keskusliiton verkkopäälliköille: mirja.aarnio@mtkl.fi ja riitta.hamalainen@mtkl.fi

Tutustu uuteen 
sivustoon ja tilaa 
uutiskirjeemme 

osoitteessa:  
www.mtkl.fi

mailto:mirja.aarnio@mtkl.fi
mailto:riitta.hamalainen@mtkl.fi
http://www.mtkl.fi
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1648 
Instagram-seuraajaa

4368 
Twitter-seuraajaa

11 098
Facebook-tykkääjää

Ehdota Vuoden 
Pomppua 2019

    Mielenterveyden keskusliitto myöntää vuosittain 
mielenterveystyössä ansioituneelle jäsenyhdistykselle 
Vuoden Pomppu -yhdistyspalkinnon. Onko sinun  
yhdistys tehnyt tänä vuonna jotain uutta tai ottanut 
merkittävän kehitysloikan? Nyt voit ehdottaa Vuoden 
Pompuksi joko omaa tai jotakin toista yhdistystä, joka 
olisi mielestäsi ansainnut palkinnon. Voit ehdottaa 
myös sellaista yhdistystä, jota on jo ehdotettu aiempi-
na vuosina.

Valinta tehdään aina niiden ehdotusten kesken, jotka 
on lähetetty palkinnon luovutusvuonna. Tee esitys 
1.6.2019 mennessä osoitteessa: www.mtkl.fi/ 
mielenterveysyhdistykset/vuoden-pomppu/

diagnoosin kautta”, kertoo Mielenterveyden 
keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydän-
maanlakka.

Joka viides suomalainen sairastaa jotakin 
mielenterveyden häiriötä. Ainakin joka kym-
menes tai ehkä jopa joka viides suomalainen 
kokee elämänsä varrella ainakin yhden va-
kavan masennusjakson. Mielenterveys-
ongelmat tulisi huomioida yhteiskunnalli-
sessa päätöksenteossa kokonaisvaltaisesti – 
sekä mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy 
että nopea hoitoon pääseminen ja laadukas 
hoito diagnoosista riippumatta. Mielen-
terveysongelmiin liittyvät stigma, ennakko-
luulot ja leimautumisen pelko hidastavat hoi-
toon hakeutumista ja vähentävät mahdolli-
suuksia osallisuuteen.

Kampanjan julkisiksi tukijoiksi ovat läh-
teneet muuna muassa kansanedustajat 
Tuula Haatainen (SDP) ja Outi Alanko- 
Kahiluoto (vihreät). Lue heidän ajatuksiaan, 
osallistu kampanjaan ja lue lisää:

www.facebook.com/taklaastigma 
www.mtkl.fi/toimintamme/taklaastigma

Taklaa stigma -kampanja 
käynnissä

HENKILÖSTÖ

Kirsi Sirola

Kirsi Sirola aloittaa 20.5.2019  
koulutuspäällikkönä Mielen-
terveyden keskusliiton koulutus-  
ja kehittämisyksikössä. Sirola on 
työskennellyt yli kymmenen vuotta 
sekä kouluttajana että hallinnollisissa 
ja esimiestyön tehtävissä ja  
toiminut mm. tutkintotavoitteisten 
koulutusten, yrittäjyyden ja 
viimeisimmäksi maahanmuuttajien 
kotoutumiskoulutuksen parissa.

”Odotan innolla, että pääsen  
mukaan kehittämään ja suunnittele-
maan MTKL:n tulevia koulutuksia 
työtiimin kanssa. Työskentelin liitos-
sa jo muutama vuosi sitten vuoden 
verran kouluttajana kokemusarvioinnin 
hankkeen tiimissä, joten paluu tun-
tuu kotoisalta. Vahvuuksiani ovat ra-
hoitusmuotojen sekä pedagogisten 
ratkaisujen tuntemus. Kouluttajana 
ja esimiehenä pyrin lähestymään 
asioita ratkaisu- ja voimavara-
keskeisesti. 

Vapaa-aikana lataudun perheen 
ja ystävien kanssa sekä ulkoillen, 
liikkuen ja tanssiharrastukseni 
parissa.”

TAKLAA STIGMA

VUODEN POMPPU

Taklaa stigma -kampanjan aloituksesta 
on kuukausi, ja kampanjalla on jo tuhat tyk-
kääjää Facebookissa ja lukuisia julkisia tu-
kijoita. Mielenterveyden ongelmista puhu-
taan avoimemmin kuin koskaan aiemmin. 
Silti moni mielenterveyden ongelmia itse 
kokenut tuntee, että mielenterveyden on-
gelmien yllä on ennakkoluuloja ja leima. 
Taklaa stigma -kampanja perustettiin pois-
tamaan stigmaa mielenterveysongelmien 
ympäriltä, ja tavoitteenamme on maa, jossa 
mielenterveydenongelmiin voi sairastua ja 
hoitoa saada ilman häpeää ja ennakkoluu-
lojen aiheuttamaa syrjäytymisen vaaraa.

“Meillä Suomessa mielenterveysongel-
mista puhuminen on päässyt siihen pistee-
seen, että voimme myöntää, että mielenter-
veysongelmia on paljon ja ihmiset kertovat 
avoimesti mielenterveysongelmiin liittyvis-
tä diagnooseistaan. Emme kuitenkaan ole 
päässeet diagnoositasolta yhtään eteenpäin, 
ja se on pahasti leimaavaa. Ihmisen elämään 
liittyy niin paljon muutakin kuin diagnoosi, 
ja mielenterveyden ongelmia kokenut ihmi-
nen pitäisi nähdä kokonaisuutena, ei vain 

Mielenterveyden 
keskusliitolla on 

toukokuun 2019 alussa:

Vuoden 
Pomppu

http://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/vuoden-pomppu/
http://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/vuoden-pomppu/
http://www.facebook.com/taklaastigma
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Uni ei tule, ja kun vihdoin tulee, heräät tunnin päästä ajatuksiin töistä. 
Ahdistus alkaa heti, kun puhutaan työasioista. Kurkkua kuristaa ja 
pienetkin työtehtävät tuntuvat mahdottomilta. Takana on raskas työ-

putki. Uupumisen tunteet ovat alkaneet jo vuosia aiemmin, mutta lomasta 
lomaan sitä aina juuri ja juuri jaksaa. 

Kunnes ei enää jaksa. Mitä sitten tapahtuu?
Suomessa on tehty poliittinen päätös, että virallisesti täällä ei voi uupua 

työssään. Tai jos sissinä hakee itselleen apua ja sairaslomaa, ajautuu toden-
näköisesti taloudelliseen kriisiin, sillä diagnoosilla työuupumus ei saa sairaus-
päivärahaa.

On siis parasta myöntää, että ei se vika töissä ole, vaan minussa. Että minä 
se olin, joka ahdistuin ja lakkasin nukkumasta, ja siksi en nyt pysty tekemään 
töitäni. Ei niin, että uupuminen johtuisi siitä, että työtä on liikaa, se on liian 
vaativaa tai ilmapiiri huono.

Neljännes suomalaisista kokee uupumusta töissä. Samalla tiedetään, että 
neljännes sairauspoissaoloista johtuu mielenterve-
yden ongelmista. Silti työuupumusta ei sairautena 
käytännössä ole olemassa.

Onko sillä väliä, millä nimikkeellä ihminen saa 
apua, kunhan saa?

Kyllä sillä on valtavasti väliä. Kysymys on siitä, 
pidetäänkö uupumista yksilöiden vai työyhteisöjen 
ongelmana. Todellisuudessa se voi olla kumman 
vaan tai molempien, mutta virallisesti se käännetään 
aina yksilöstä lähteväksi ongelmaksi.

Silloin ongelmia myös ratkotaan yksilölähtöisesti. 
Ja keskustelu siitä, mikä työelämässä on pielessä, jää käymättä. Mikä meidät 
töissä uuvuttaa? Mitä työpaikoilla voidaan tehdä, jotta työntekijät eivät uupuisi?

On Suomessakin on työpaikkoja, joissa työuupumus otetaan vakavasti, ja 
sitä osataan hoitaa, vaikka diagnoosiksi työuupumus ei kelpaakaan.

Mutta osataanko suomalaisessa työelämässä hoitaa mielenterveyttä? Työn-
antajat kannustavat työmatkapyöräilyyn tai tarjoavat kuntosalin, mutta riit-
tääkö henkiseen hyvinvointiin nippu virikeseteleitä?

Yhteiskunnallisesti asia on lapsenkengissä: kun etsit tietoa hakusanalla 
“mielenterveyden hoitaminen”, saat sivutolkulla vastauksia, mitä tehdä, kun 
mielenterveys on jo horjunut. Miettikää vastaavaa hakua fyysisestä terveydes-
tä: etsisit neuvoja terveellisiin elämäntapoihin, mutta saisit vastauksia, miten 
elää, kun on jo syöpä tai diabetes ja vain vähän neuvoja, miten niiltä vältyttäisiin.

Missä ovat viralliset suositukset oman mielenterveyden hoitamiseen jo en-
nen kuin oireet alkavat? Entä työpaikkojen keinot ylläpitää positiivista mielen-
terveyttä? Tunnistavatko ihmiset itse uupumisoireita ja miten työpaikka niihin 
reagoi? Jos ensioireet uskallettaisiin sanoa ääneen, ehkä vältyttäisiin isolta ro-
mahdukselta, josta ylös pääseminen on yleensä pitkä prosessi.

Työelämä rakastaa itsensä uhraajaa. Kunpa itsensä uhraaja oppisi rakasta-
maan itseään enemmän.

Heitän haasteen suomalaisil-
le työpaikoille: miettikää, miten 
työpaikallanne tuetaan työntekijöiden 
positiivista mielenterveyttä.  
Jos mitään ei tule mieleen, on 
aika tehdä jotain.

Jenny Lehtinen
Toimittaja, Hyvän mielen lähettiläs

Työelämä rakastaa 
itsensä uhraajaa

BLOGI

Vakava sairaus 
on useimmiten 
huonoa tuuria, 
sattumaa.

Tunne & Mieli 
siirtyi uudelle 
kustantajalle
Liiton julkaisema Tunne & Mieli -lehti siir-
tyi huhtikuun alusta uudelle kustantajalle, 
Suomen Ammattimedia Suoma Oy:lle.  
Yritys on osa kotimaista erikoisaikakaus-
lehtien pienkustantamoa, jonka lehtiper-
heeseen kuuluu mm. Työ Terveys Turvalli-
suus -lehti. Tunne & Mielen nimi, sisältö ja 
perustehtävä stigmaa vähentävänä ja  
tietoa lisäävänä työvälineenä eivät muutu, 
mutta lehteä, sen verkkosivuja ja sosiaali-
sen median kanavia sekä erityisesti myyn-
tiä ja markkinointia voidaan kehittää te-
hokkaammin.

Liitto jatkaa lehden omistajana ja pää-
yhteistyökumppanina. Lehti siis näkyy 
edelleen liiton viestintäkanavissa ja liitto 
lehden kanavissa. Lehden verkko-osoite ja 
somekanavat ovat samat kuin tähänkin 
asti.

Lehti säilyy jäsenetuna eli yhdistysten 
jäsenten saama 50 %:n alennus kestoti-
laushinnasta pysyy ennallaan. Jäsenyhdis-
tyksiin lähetetään jatkossakin yksi ilmais-
kappale jokaista numeroa heti ilmestymis-
päivänä.

Sen sijaan yhdistykset eivät enää voi 
tilata maksutta 2019 ja sen jälkeen ilmes-
tyneitä lehtiä jälkikäteen jaettavaksi omiin 
tilaisuuksiinsa, vaan painosten ylimäärän 
käyttää uusi kustantaja lehden markki-
nointiin uusille kohderyhmille. 2018 ja sitä 
aiemmin ilmestyneitä lehtiä saa entiseen 
tapaan niin kauan kuin niitä riittää. 

Tilausten yhteyshenkilö: Marja  
Tirronen, marja.tirronen@mtkl.fi.

Silloin kun ihminen tarvitsee 
tukea, sitä pitäisi saada ilman 
diagnoosileimaa.
– Tuula Haatainen

Kaikessa päätöksenteossa 
pitäisi tehdä 
mielenterveysvaikutusten 
arviointi.
– Outi Alanko-Kahiluoto

|  Koonnut Mirja Aarnio

mailto:marja.tirronen@mtkl.fi
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Suomessa mielenterveyspalveluita järjestävät 
muun muassa kunnat, sairaanhoitopiirit sekä 
mielenterveyden edistämiseen keskittyvät jär-

jestöt. Palveluita järjestetään runsaasti ryhmämuotoi-
sena, mutta kovin selkeää kuvaa ei ole siitä, kuinka 
paljon ryhmämuotoisia palveluita on tarjolla ja missä. 

Keskeisen haasteen kokonaiskuvan hahmottami-
selle on tuonut juuri se, että palveluiden järjestäminen 
on hajautunut useille eri tahoille. Taina Ala-Nikkola 
summaa väitöskirjassaan, kuinka Suomessa vuonna 
1991 voimaantullut erikoissairaanhoitolaki siirsi 
mielenterveyspalvelujen järjestämisvastuun kunnille, 
jonka myötä sairaanhoitopiirien osuus palveluiden tuot-
tajana väheni, kun taas kuntien, yksityisten tahojen ja 
järjestöjen tuottamien palvelujen määrä kasvoi. Tätä 
kautta kuntien itsemääräämisoikeus kasvoi, mutta pal-
velujen hajaantuessa myös niiden tilastointi hajaantui. 

PÄIVÄTOIMINNAN TARJONNASSA EROJA  
VALTAKUNNALLISESTI

Lähdin kartoittamaan Suomen mielenterveyskenttää 
ja siellä järjestettyjä ryhmämuotoisia avohoidon sekä 
järjestöpuolen palveluita pohtien, onko palveluiden 
sisällöissä tai tarjonnassa alueellisia eroja. Entä kuin-
ka helppo niihin on päästä mukaan? Kartoitusta var-
ten kävin läpi erikoissairaanhoidon, perusterveyden-
huollon sekä järjestöpuolen toimijoiden 
verkkosivuja nähdäkseni, miltä palvelut 
näyttäytyvät eri alueilla itselleen apua tai 
tukea hakevan ihmisen näkökulmasta. 
Kartoituksen tekeminen antoi kuvan siitä, 
miltä mielenterveyspalvelut Suomessa 
tänä päivänä näyttävät, ja samalla se 
osoitti kuntien välillä esiintyviä eroavai-
suuksia.  

Ryhmämuotoisia mielenterveyspalve-
luita järjestetään Suomen kunnissa moni-
muotoisilla tavoilla. Useissa kunnissa on 
tarjolla päivätoimintaa, jossa järjestetään esimerkiksi 
liikunta- ja kädentaitoryhmiä tai keskusteluryhmiä. 
Joissain kunnissa päivätoimintaa löytyy kaikille avoi-
mena ja mukaan pääsee soittamalla päivätoimintakes-
kukseen tai menemällä suoraan paikan päälle. Osassa 
kuntia päivätoimintaan ohjaudutaan hoitavan tahon 
kautta tai toimintaan tarvitaan lähete. Tämä nostaa 
suoraan kynnystä lähteä tai päästä toimintaan mukaan. 
Lisäksi löytyy myös kuntia, joissa päivätoimintaa tar-
jotaan kokonaisuudessaan hyvin niukasti. 

LÄHETTEET USEIN PAKOLLISIA,  
MUTTA POIKKEUKSIAKIN ON

Päivätoiminnan lisäksi hoitoa ja kuntoutumista voi-
daan tukea järjestämällä erilaisia tavoitteellisia ryh-
miä, joissa esimerkiksi tarjotaan tietoa sairaudesta ja 
käydään läpi erilaisia hallintakeinoja. Tällaisia kursseja 
järjestää erityisesti sairaanhoitopiirille kuuluva erikois-
sairaanhoito, jonka vuoksi ryhmiin osallistuminen vaa-
tii asiakkuuden psykiatrian erikoissairaanhoitoon, 
toisin sanoen lähetteen. Lähetekäytännön vuoksi psy-
kiatrian palvelut, mukaan lukien hoidolliset ryhmät 
eivät lukeudu matalan kynnyksen palveluiksi, mutta 
poikkeuksiakin on. Esimerkiksi Vaasassa ollaan siir-
tymässä vuoden sisällä lähetteettömiin mielenterveys-
palveluihin, eikä Etelä-Karjalassakaan käytetä mielen-
terveyspalveluissa lähetteitä. Myös Keski-Suomen seu-
tuterveyskeskuksen kunnissa on erikoissairaanhoidon 
palveluita liitetty osaksi vastaanottotoimintaa, eikä 
hoitoon tarvitse enää vuoden 2019 alusta lähtien lähe-
tettä. 

Terveydenhuoltoa järjestävien toimijoiden lisäksi 
myös erilaiset mielenterveysyhdistykset järjestävät run-
saasti päivätoimintaa, kuten erilaisia keskustelu- tai lii-
kuntaryhmiä. Toisin kuin terveydenhuollon palvelut, 
järjestöissä ryhmätoiminta on harvemmin yhtä tavoit-
teellista ja toiminta on usein kaikille kiinnostuneille 

avointa. Mielenterveysyhdistyksissä pyöri-
vät ryhmät ovatkin hyvä esimerkki matalan 
kynnyksen palveluista. Kartoituksen perus-
teella yhdistystoimintaa on monipuolisem-
min ja runsaammin tarjolla suuremmissa 
kunnissa ja kaupungeissa, kun taas pienem-
millä paikkakunnilla toimintaa on vähäi-
semmin. 

HAASTEINA TARJONNAN VÄHYYS, 
MUKAAN PÄÄSEMISEN VAIKEUS SEKÄ 
STIGMA

Ryhmämuotoisen toiminnan vähäisempi tarjonta ja 
pitkät etäisyydet tuovatkin yhden keskeisen haasteen 
erityisesti pienemmillä paikkakunnilla. Kun toimin-
taa on vähemmän tarjolla tai siihen osallistuminen 
vaatisi paljon matkustamista, nousee myös automaat-
tisesti kynnys osallistua.   

Toinen haaste on taas siinä, kuinka helposti palve-
luihin pääse mukaan. Jos esimerkiksi mielenterveyttä 
tukevalle kurssille osallistumiseen vaaditaan lähete tai 
päivätoimintaa on tarjolla lähinnä hoidon piirissä ole-

Ryhmämuotoiset mielenterveyspalvelut Suomessa
Yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ymmärrystä ja tukea arjen tuomiin haasteisiin. 
Kannustusta ja hyödyllistä tietoa toipumiseen ja arjen sujuvuuteen. Ryhmämuotoisten 
mielenterveyspalveluiden hyödyt ovat suuret, mutta missä näitä järjestetään ja kuinka paljon?  

Tekst i  Sanna-Maria Rai las 

Mukaan  
lähtemisen 
esteenä voi 
olla kokemus 
ongelmien  
arka - 
luontei suudesta.
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Ryhmämuotoiset mielenterveyspalvelut Suomessa

  Erilaista mielen-
terveyteen ja hyvin-
vointiin linkittyvää 
ryhmämuotoista 
toimintaa järjestetään 
Suomessa runsaasti 
niin julkisen terveyden - 
huollon kuin järjestö-
puolenkin parissa.

  Ryhmämuotoisen 
toiminnan määritelmä 
on hyvin laaja. 
Väljimmillään ryhmät 
voivat perustua siihen, 
että vietetään yhdessä 
aikaa yhteisen mielen-
kiinnon kohteen 
parissa.  

  Ryhmämuotoiset 
palvelut voivat myös 
olla osa mielenterveys-
häiriön hoitoa ja 
kuntoutumisprosessia, 
esimerkiksi erilaisia 
oireiden hallintaan ja 
arjen toimintakyvyn 
lisäämiseen tähtääviä 
kursseja. Tällöin 
ryhmämuotoiset 
palvelut ovat 
tavoitteellisia ja 
ammatillisesti 
ohjattuja. 

  Ryhmämuotoiseen 
toimintaan lukeutuu 
myös keskustelu-
ryhmät, joissa voidaan 
jakaa kokemuksia ja 
ajatuksia muiden 
mielenterveysongelmia 
kokeneiden kanssa. 

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian maisteriopiskelija, joka on ollut kevään 2019 
korkeakouluharjoittelijana Mielenterveyden keskusliitossa kuntoutuksen ja valmennuksen yksikössä.

ville, nousee samalla myös kynnys päästä toimintaan 
mukaan. Monissa kunnissa tilanne onkin se, että lähet-
teetöntä tai hoitoketjun ulkopuolista mielenterveyttä 
tukevaa ryhmätoimintaa on tarjolla vain vähän. 

Se, osallistuuko ihminen erilaisille kursseille tai 
lähteekö hän mukaan muunlaiseen ryhmätoimintaan, 
riippuu kuitenkin muistakin seikoista kuin pelkästä 
palveluiden sijainnista tai toiminnan pariin ohjaami-
seen liittyvistä käytännöistä. Mukaan lähtemistä voi 
estää esimerkiksi kokemus omien ongelmien arka-
luonteisuudesta. Tämä liittyy erityisesti mielenterve-
yshäiriöiden häpeäleimaan eli stigmaan. Paljon on 
myös puhuttu itsestigmatisaatiosta eli siitä, kuinka 
mielenterveyden ongelmia kokevat ihmiset kohdista-
vat itse itseensä kielteisiä ajatuksia sairaudestaan tai 
kokevat olevansa vääränlaisia sairaudestaan johtuvis-
ta syistä. Pelko leimatuksi tulemisesta voi johtaa sai-
rauden piilotteluun, eristäytymiseen tai yksinäi-
syyden tunteisiin eli myös siihen, ettei ihminen lähde 

aktiivisesti hakemaan itselleen apua tai mielekästä 
tekemistä ja seuraa. 

KENELLE TOIMINTA ON SUUNNATTU?

Toisaalta ihmiset voivat myös kokea, etteivät järjestetty 
toiminta tai tarjotut hoitopalvelut ole tarkoitettu heille. 
Esimerkiksi epäilyt siitä, riittävätkö omat huolet ja on-
gelmat syyksi avun hakemiseen, voivat estää hoidon 
piiriin hakeutumista. Sekään ei ole itsestään selvää, 
koetaanko järjestetty ryhmätoiminta itselle sopivaksi. 

Onkin mielenkiintoinen kysymys, millä tavoin mie-
lenterveyden ongelmista tai mielenterveyteen liittyväs-
tä toiminnasta puhutaan. Kohdennetaanko toimintaa 
esimerkiksi kaikille mielenterveydestä ja hyvinvoin-
nista kiinnostuneille, mielenterveyden ongelmia koke-
ville tai vaikka jonkun tietyn diagnoosin omaaville? 
Entä milloin on tarkoituksenmukaista rajata toimintaa 
tietylle ryhmälle ja milloin ei? Mielen ja kehon hyvin-
vointi kun koskettaa meitä kaikkia. 
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Mielenterveysyhdistykset 
näkyviin verkossa!
Tekst i  Riitta Hämäläinen Kuvat  Yhdistykset

Tammikuussa 2018 me Mielenterveyden keskus-
liiton verkkopäälliköt, Mirja Aarnio ja minä, is-
tuimme pienessä työhuoneessa jännittyneissä 

tunnelmissa. Hahmottelimme ensimmäistä luonnos-
ta liiton uusien verkkosivujen sisällöstä. Liimailimme 
otsikoiden alle värikkäitä lippusia ja vaihtelimme nii-
den paikkaa: Kuuluisiko tuo asia kuitenkin tuonne?

Yksi asia oli selvää heti alusta. Uusilla verkkosivuilla 
halusimme nostaa paremmin esille mielenterveys-
yhdistysten toimintaa ja sitä, kuinka monenlaisia jä-
senyhdistyksiä meillä onkaan. Päätimme tehdä pienet, 
tyyliltään kepeät ja järjestöjargonia välttelevät toimin-
taesittelyt jokaisesta jäsenyhdistyksestämme. Tiedossa 
toki oli, ettemme pysty tekemään kaikkia kerralla, kos-
ka yhdistyksiä on yli 160, mutta ajatus oli, että esittely-
jä laaditaan pikkuhiljaa pitkällä aikavälillä.

Ensimmäisten 35 esittelyn joukkoon halusimme 
saada mahdollisimman laajan kirjon erilaisia yhdistyk-
siä: pieniä, suuria, alueellisia, valtakunnallisia, kult-
tuuripainotteisia, eläintoimintaan keskittyviä, etelästä 
ja pohjoisesta. Päivänselvä asia oli, että ensimmäisten 
joukossa esitelemme vanhimman yhdistyksen: Iisal-
men mielenterveystuen. 

MONIPUOLISTA TOIMINTAA, HAUSKOJA ERIKOI-
SUUKSIA JA JÄNNITTÄVIÄ YKSITYISKOHTIA

Jo alussa huomasimme, että meillä olisi edessämme 
valtava, mutta sitäkin mielenkiintoisempi urakka. 
Niin mukavaa kuin olisi ollut hypätä junaan ja pistäytyä 

jokaisessa yhdistyksessä omin silmin tutustumassa 
toimintaan, jouduimme turvautumaan toisenlaiseen 
tiedonkeruuseen. Kahlasin läpi nettisivuja, sosiaalisen 
median kanavia, artikkeleita Revanssissa ja muualla, 
jopa yhdistysten toimintasuunnitelmia ja -kertomuk-
sia sekä kokouspöytäkirjoja saadakseni kuvan kunkin 
toiminnasta. 

Sen lisäksi soitin läpi kaikki esiteltävät yhdistykset, 
tarkistelin ja täydensin tietoja. Soittokierros osoittau-
tui tärkeäksi. Monen yhdistyksen omat nettisivut eivät 
olleet ajantasaisia, ja toiminta saattoi niiden perusteel-
la näyttäytyä aivan erilaisena kuin mikä on todellisuus. 

Minulta kysyttiin useasti, enkö voisi laittaa esitte-
lyyn sitä, mikä lukee nettisivuilla: Matalan kynnyksen 
kohtaamispaikka ja vertaistukea. Jos olisin tehnyt näin, 
melkeinpä kaikissa esittelyissä lukisi tuo sama, sillä se-
hän on lähes kaikkien yhdistysten toiminnan ydinajatus. 
Halusin etsiä ja tuoda esiin pieniä erilaisuuksia ja jän-
nittäviä yksityiskohtia. ”Hei, sehän on se, yhdistys, jos-
sa pelataan tosi paljon Kimbleä!” tai ”Eikös niiden yh-
distyksessä tehdä säännöllisesti lammasruokaretkiä?” 
Osa yhdistyksistä epäröi, onko heillä mitään mainin-
nan arvoista toimintaa. Kaikilta kuitenkin löytyi jotain 
mielenkiintoista. 

Toki esittelyissä nousee esiin tuiki tärkeä vertais-
tukikin, vain vähän eri tavalla tai sanoilla. Vertaistuki 
kun voi toteutua niin monella eri tavalla: luonnossa, 
diginä, retkinä, bänditoimintana, käsityöpiirinä tai 
keskusteluryhmänä – tai ihan vaan kahvitteluna.

Kello 
Jyväskylässä 
metsäretkellä.

Oulun  
kalastus- 
porukka  
Mielen- 
vireydessä.
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YLPEYS JA ILO OMASTA TOIMINNASTA

Itselleni yhdistyksiin tutustuminen on ollut todella 
hienoa. Olen työskennellyt liitossa vähän yli kaksi vuot-
ta enkä ole vielä mitenkään ehtinyt tavata kaikkien 
mielenterveysyhdistysten ihmisiä enkä saada koko-
naiskuvaa kentän koko toiminnasta. Nyt olen päässyt 
tutustumaan lisää. 

Keskusteluissa yhdistysten kanssa on välittynyt yl-
peys omasta toiminnasta ja ilo siitä, että jäseniä on 
tullut lisää ja toiminta vilkastunut, mutta myös toisin-
päin: Miten saisimme lisää jäseniä? Mielenterveys-
yhdistysten toiminnan monimuotoisuus, mielikuvitus-
rikkaus ja sinnikkyys jatkaa pienelläkin porukalla on 
ihailtavaa.

Olen tutustunut yhdistykseen, jolla on vilkasta bändi-
toimintaa, jopa 60 studiossa nauhoitettua biisiä ja juu-
ri julkaistu musiikkivideo. Toiseen, joka vuodesta toi-
seen järjestää RantaKaalan, josta on paisunut pienellä 
paikkakunnalla suuri tapahtuma. Yhdessä yhdistyk-
sessä kisataan vuosittain koronaturnauksessa, toisessa 
kulutetaan puhki vähintäänkin kahdeksan Kimble- 
lautaa vuodessa. Pohjoisessa kokoonnutaan säännöl-
lisesti tuppikieriköille eli pelaamaan korttia. On lisäk-
si sultsinan maistajaisia, ruskaryskeitä, kaamoksen kaa-
tajaiset. Luontoretkiä, ratsastusta ja tallitöitä, teatteria, 
salibandyä, lentopalloa, kalastusporukka, verkkokurs-
seja ja digitukea. Kaikki tämä meidän mielenterveys-
yhdistyksissämme eri puolilla maata!

Tutustu esittelyihin!

5.3.2019 avattujen www.mtkl.fi- 
verkkosivujen yhdistyshakupalveluun 
luotiin yhdistyskortit, joita klikkaa-
malla pääsee lukemaan esittelyn, 
mikäli sellainen on jo ehditty tehdä. 
Jos esittelyä ei ole vielä olemassa, 
yhdistyskortti toimii linkkinä yhdis-
tyksen omille nettisivuille. Teemme 
uusia yhdistysesittelyjä pikkuhiljaa 
lisää – ensin niistä yhdistyksistä, 
joilla ei ole lainkaan omia nettisivuja 
tai sosiaalisen median kanavia käy-
tössään ja sen jälkeen muista.

Tällä hetkellä voit lukea esittelyt 
seuraavista yhdistyksistä:
Ala-Satakunnan mielenterveys-
yhdistys, Balanssi, Emppis, Enon 
Mielenterveysyhdistys Säihke,  
Espoon mielenterveysyhdistys 
EMY, Hankasalmen Tuikku, Hyvän 
mielen pelit, Iisalmen mielen-
terveystuki, Ikaalisten Mielihyvä, 
Imatran Puutalo, Kaavin MIE-TE, 
Kajaanin Hyvä Mieli, Kalajokilaakson 
mielenterveysyhdistys Mielikit, 
Keski-Pohjanmaan mielenterveys-
yhdistys Varaventtiili, Leikkiväki, 
Lounais-Suomen SYLI, Maahan-
muuttajien Päihde- ja Mielenterveys-
ongelma, Mielenterveysyhdistys 
Hyvinkään Verso, Mielenterveys-
yhdistys Kello, Mielenvireys, Mieli 
Maasta, Palveluyhdistys Kaseva, 
Paniikkihäiriöyhdistys, Pohjois- 
Karjalan Mielenterveyden tuki,  
Porin Ponitalli, Psykososiaalinen 
ryhmä Symppis, Puolangan Miete, 
Ristiinan mielenterveysyhdistys 
Risla, Seinäjoen alueen mielen-
terveysyhdistys SAMY, Sotkamon 
mielenterveyden tuki, Säpikäs,  
Taiteen Sulattamo, Tuupovaaran 
mielenterveysyhdistys Kajastus, 
Tuuppari – Virolahden Mielen-
terveyden Tuki ja Tuusniemen  
Mielenterveysyhdistys Tuikku

 Esittelyt löytyvät 
osoitteesta: www.mtkl.fi/
mielenterveysyhdistykset/ 
hae-ja-tutustu/

K
U

V
A

: M
IE

LE
N

V
IR

E
Y

S

K
U

V
A

: I
IS

A
LM

E
N

 M
IE

LE
N

 T
E

R
V

E
Y

ST
U

K
I

K
U

V
A

: B
A

LA
N

SS
I

Kasvimaalla 
Oulussa, 
Mielenvireyden 
jengiä.

Nuotiokahvit 
Iisalmessa.

Jengaa 
Balanssissa, 
Rovaniemellä.

http://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/hae-ja-tutustu/
http://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/hae-ja-tutustu/
http://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/hae-ja-tutustu/
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Järjestimme huhtikuun lopussa Helsin-
gissä kaikille avoimen työpaja- aamu-
päivän teemalla Mielenterveyspalvelut 

2040? Tilaisuuden tarkoituksena oli asettaa 
propellihatut päähän tulevaisuudesta innos-
tuvien ihmisten kesken ja kurkistaa mielen-
terveyspalveluiden mahdollisiin tulevai-
suuksiin. 

Tulevaisuutta meistä kukaan ei liene osaa 
tarkasti ennustaa, mutta selviä viitteitä on, 
että teknologian kehitys muuttaa arkista elä-
mää ennennäkemättömillä tavoilla. Kukapa 
olisi 20 vuotta sitten uskonut, että voimme 
bussissa istuessamme lukea uutisia puheli-
mesta tai että voimme tilata ruokaa verkos-
ta ja saada sen kotiinkuljetuksella ulko-ovelle 
silloin, kuin se meille sopii?

Saksalainen tulevaisuustutkija Gerd 
Leonhard totesi Helsingin Sanomien haas-
tattelussa 9.4.2019, että ”Ihmiselämä muut-
tuu seuraavan 20 vuoden aikana enemmän 

Millaisia ovat mielenterveyspalvelut 
vuonna 2040?

kuin edeltäneen 300 vuoden aikana yhteen-
sä”. Toisia meistä tulevaisuus innostaa, toi-
sia se saattaa pelottaa, ja näistä jännittävistä 
lähtökohdista pohdimme tulevaisuuden mah-
dollisesti mukanaan tuomia muutoksia.

Työskentely oli rakennettu eduskunnan 
tulevaisuusvaliokunnan julkaisun Suomen 
100 uutta mahdollisuutta pohjalta, joista va-
litsimme kaikkein mielenkiintoisimmat ja 
mahdollisesti mielenterveyspalveluihin eni-
ten vaikuttavat trendit tarkasteluun. Näitä 
trendejä olivat terveyden saralla itsediagnos-
tiikka ja yksilöllinen ravinto, osallisuus-
näkökulmasta tulevaisuuden uudet yhtei-
söllisyyden muodot ja teknologisen kehityk-
sen myötä robotiikka, tekoäly ja lisätty todel-
lisuus sekä virtuaalitodellisuus. Lisäksi poh-
dimme digitaalisten palveluiden kehitystä 
mielenterveystyössä.

Työpajassa oltiin hymyt huulilla ja tun-
nelma oli katossa. Keskusteluissa vilahtelivat  

muun muassa hologrammiterapeutit, toisen 
kokemuksen kokeminen virtuaalitodellisuu-
dessa, digipalveluiden mahdollisesti vapaut-
tamat henkilöstövarannot muuhun työhön, 
digipalveluiden saavutettavuus, yksilöllisen 
ravinnon merkitys esimerkiksi masennuk-
sen hoidossa sekä huoli siitä, aletaanko kaik-
kia elintoimintoja mittamaan reaaliaikaisesti 
ja jääkö kaikki yksilön vastuulle. 

Yhteisöllisyyden suhteen keskusteluissa 
pohdittiin verkkoyhteisöjen tuomia valtaisia 
mahdollisuuksia, mutta myös sitä, että kai-
killa ei ole halua tai mahdollisuutta olla niis-
sä mukana. Eettiset valinnat ja eriarvoisuus 
huolettivat monia keskustelijoita, eikä suot-
ta. Edessämme on huiman teknologisen ke-
hityksen lisäksi kiperiä kysymyksiä niin etiik-
kaan kuin lainsäädäntöön liittyen.  

Mutta mitä tulevaisuus ikinä tuokaan, on 
meillä kaikilla myös mahdollisuus vaikuttaa 
siihen. Se on mukava ajatus, eikö vain?

 

Tekst i  Paula Paloheimo
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Mielenterveyden keskusliitto ja Maaseudun terveys- ja 
lomahuolto tarjoavat mahdollisuuden tuettuun lomaan 
mielenterveysongelmia kokeville ja heidän perheilleen. Lomiin 
sisältyvät majoitus, ruokailut ja monenlaiset 
harrastusmahdollisuudet.

Yhteistä ohjelmaa on koko ryhmälle, ja siihen osallistuminen on 
vapaaehtoista. Pääset halutessasi vaihtamaan ajatuksia ja 
kokemuksia toisten samanlaisessa elämäntilanteessa olevien 
kanssa. Mukana on kaksi Mielenterveyden keskusliiton 
vertaislomaohjaajaa.

Hakuaika  Kolme kuukautta ennen loman alkamispäivää
Henkilömäärä Perhelomilla 10 perhettä, aikuisten lomilla 20 henkilöä
Omavastuuosuudet  Loman omavastuuosuus on 10 €/vrk aikuisilta, alle 

17-vuotiailta ei peritä omavastuuta.
Loman sisältö   Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen 

huoneessa tai perhekoon mukaisissa huoneissa/huo-
neistoissa, ryhmäkohtainen ohjelma, yleinen vapaa-aja-
nohjelma, lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö. 
Perhelomilla 1–3 vuotiaiden lastenhoito (4 x 2h).

 
Lue tarkemmat ohjeet lomatukihakemuksista ja hakemisesta: www.mtkl.fi/
tapahtumakalenteri
 

LOMAPAIKKA JA AIKA:

Voimaa vertaisuu-
desta -lomat omatoi-
misille aikuisille

Kivitippu SPA, Lap-
pajärvi

11.08.2019 -16.08.2019

Voimaa vertaisuu-
desta -lomat omatoi-
misille aikuisille

Santa´s Resort & 
Spa Hotel Sani, Ka-
lajoki

15.09.2019 -20.09.2019

Voimaa vertaisuu-
desta -lomat lapsi-
perheille

Kuntoutumiskeskus 
Apila Oy, Kangasala

20.10.2019 -25.10.2019

 

www.oulunseurakunnat.fi

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää: 
lähiesimies Sanna Peltonen, p. 040 521 9530,  
sanna.peltonen@arjessa.fi ja toiminnanjohtaja Merja Friman,  
p. 050 444 0898, merja.friman@arjessa.fi

www.arjessa.fi/hilmari

Monipuolisia palveluita mielenterveyskuntoutujille ja 
kehitysvammaisille asukkaille uudessa hirsirakenteisessa 
palvelukodissamme Keuruun Varissaaressa. 

Neljä pientä kodikasta ryhmäkotia, jotka tarjoavat 
turvallisen ja viihtyisän kodin asukkaillemme.

Meillä voi asua pysyvästi tai tulla lyhytaikaiselle hoito-, 
kuntoutus- tai arviointijaksolle itsemaksavana, palvelu-
seteliä hyödyntäen tai maksusitoumuksella.  
Meille voi hakeutua asukkaaksi valtakunnallisesti.

Irtiotto 
arjesta
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Oikeudellinen ennakointi turvaa 
itsemääräämisoikeuden toteutumista
Tekst i  Merja Karinen

Itsemääräämisoikeus

 Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan yksi-
lön oikeutta määrätä omasta elämästään ja 
oikeutta päättää itseään koskevista asioista. 
Itsemääräämisoikeus merkitsee oikeutta yh-
denvertaisuuteen, henkilö kohtaiseen vapau-
teen ja koskemattomuuteen.  Itsemääräämis-
oikeus perustuu perus- ja ihmisoikeuksiin.

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa sitä, että 
ihmisellä on oikeus tulla kuulluksi omassa 
asiassa, oikeus osallistua itseään koskevaan 
päätöksentekoon ja oikeus vaikuttaa itseään 
koskeviin asioihin. Itsemääräämisoikeus 
tarkoittaa sitä, että henkilöä kuullaan, hän 
tulee kuulluksi omassa asiassaan ja hänen 
tahtonsa, mielipiteensä, toivomuksensa ja 
omat kokemuksensa tulee huomioiduksi 
hänen asiassaan.

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen on 
ensisijaista. Itsemääräämisoikeuteen voidaan 
puuttua tai sitä rajoittaa vain, kun siitä laissa 
nimenomaisesti säädetty. Tällainen on 
esimerkiksi mielenterveyslaki.

Sosiaalihuollon asiakkaan 
itsemääräämisoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan 
hyvää sosiaalihuoltoa. Asiakkaalla on oikeus 
hyvään kohteluun siten, että hänen 
ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään 
kunnioitetaan. Asiakkaan toivomukset, 
mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä 
äidinkieli ja kulttuuritausta on otettava 
huomioon sosiaalihuoltoa toteutettaessa.

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on 
kunnioitettava asiakkaan itsemääräämis-
oikeutta. Asiakkaalla on oikeus osallistua ja 
vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja 
toteuttamiseen.

Potilaan 
itsemääräämisoikeus

Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään 
terveyden- ja sairaanhoitoon. Potilaalla on 
oikeus hyvään kohteluun siten, että hänen 
ihmisarvoaan, vakaumustaan ja 
yksityisyyttään kunnioitetaan. Potilaan 
äidinkieli, yksilölliset tarpeet ja 
kulttuuritausta otetaan mahdollisuuksien 
mukaan huomioon hoidossa ja kohtelussa. 
Terveyspalveluja ja hoitoa on saatava 
yhdenvertaisesti asuinkunnasta riippumatta.

Potilaan itsemääräämisoikeus tarkoittaa 
potilaan oikeutta osallistua itseään 
koskevaan päätöksentekoon. Terveyteen 
kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa 
vain, jos henkilö on antanut siihen 
suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja 
tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista 
seikoista.

Hoitotahto

Hoitotahto on henkilön tahdon ilmaisu hänen tulevasta hoidostaan siltä varalta, 
ettei hän itse pysty osallistumaan hoitoratkaisuihin tajuttomuuden, 
vanhuudenheikkouden tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Hoitotahdossa voi ilmaista erityistoiveita hoidon suhteen tai siinä voi kieltäytyä 
tietyistä hoitotoimenpiteistä. Toiveet voivat koskea muitakin hoitoon liittyviä 
asioita kuin vain lääketieteellisiä tai sairaanhoidollisia kysymyksiä.  
Hoitotahdossa voidaan myös valtuuttaa toinen henkilö tekemään  
tarvittavat hoitopäätökset hoitotahdon laatijan puolesta.

Hoitotahdolla henkilö varmistaa, että hänen toiveensa hoidossa  
otetaan huomioon silloin, kun hän ei itse pysty niitä ilmaisemaan.

Hoitotahto on voimassa vain silloin, kun potilas ei itse pysty tekemään omaa 
hoitoaan koskevia päätöksiä. Hoitotahdossa ilmaistu kieltäytyminen aktiivisesta 
hoidosta on lääkäriä ja muuta terveydenhuollon ammattihenkilöä sitova.

Psykiatrinen hoitotahto

Psykiatrisessa hoitotahdossa ihminen tuo esille hoitoa koskevia toiveitaan 
tulevaisuuden varalle. Etukäteen esitetyt toiveet ovat tärkeitä tilanteessa, jossa 
potilas ei itse kykene päättämään hoidostaan. Psykiatrisen hoitotahdon avulla 
henkilökunta saa tietoa potilaan elämänarvoista ja pystyy paremmin 
noudattamaan niitä hoidossa. 

Psykiatrinen hoitotahto vahvistaa potilaan itsemääräämisoikeutta, koska terveyden-
huollon ammattilaisten on kunnioitettava potilaan tahdonilmaisuja. Terveyden-
huollon ammattilaisten on otettava psykiatrinen hoitotahto huomioon aina kun se 
on mahdollista. Lain mukaan lääkäri kuitenkin päättää viime kädessä, mikä on  
potilaan edun mukainen hyvä hoito. Pätevän psykiatrisen hoitotahdon tekeminen 
edellyttää, että sen tekijä riittävästi ymmärtää hoitotahdon merkityksen ja sisällön. 

Edunvalvonta- 
valtuutus

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö 
voi itse etukäteen järjestää asioiden-
sa hoidon sen varalta, että hän tulee 
myöhemmin kykenemättömäksi hoi-
tamaan asioitaan, esimerkiksi heiken-
tyneen terveydentilansa vuoksi.

Valtuutus tehdään kirjallisesti sille 
säädettyjä muotovaatimuksia noudat-
taen. Valtakirjalla valtuuttaja nimeää 
valtuutetun hoitamaan asioitaan.  
Valtuutetun tulee suostua tehtävään. 

Valtuuttaja määrittelee itse ne 
asiat, jotka valtuutus kattaa. Hän voi 
oikeuttaa valtuutetun huolehtimaan 
esimerkiksi omaisuutensa hoidosta ja 
muista taloudellisista asioistaan sekä 
itseään koskevista asioista kuten ter-
veyden- ja sairaudenhoidostaan.  
Valtuuttaja voi itse myös määritellä, 
miten valtuutetun toimintaa valvo-
taan. Valtakirjan laatimisessa on hyvä 
pyytää asiantuntijan apua.

Valtuutus tulee voimaan vasta,  
kun maistraatti on sen vahvistanut. 
Vahvistaminen edellyttää usein  
lääkärintodistusta valtuuttajasta.

Paras tapa itsemääräämisoikeuden 
toteutumisen turvaamiseksi on 
oikeudellinen ennakointi

LAKIMIES NEUVOO

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

Tulorekisteriohjeet yhdistyksille
Tekst i  Merja Karinen

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta. Sähköi-
nen asiointi on tulorekisterin perusedellytys. 
Tiedot voidaan ilmoittaa paperilomakkeella 

vain erityisen painavasta syystä.

Ilmoitettavat tiedot
Tulorekisteri koskee kaikenlaisia yhdistyksiä, 
jotka maksavat palkkoja, palkkioita ja 
luontaisetuja. Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja 
ovat tehdystä työstä maksetut:
 y palkat
 y luontoisedut
 y palkkiot
 y työkorvaukset 
 y muut ansiotulot

Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten 
korvaukset on ilmoitettava. Tulorekisteriin 
ilmoitetaan:
 y maksetut päivärahat 
 y ateriakorvaukset 
 y kilometrikorvaukset
 y luontaisedut, kuten puhelinetu tai autoetu

Jos tulonsaajalle maksetaan sekä rahapalkkaa 
että luontoisetuja, ilmoitetaan kaikki tiedot viiden 
päivän kuluessa maksupäivästä. Jos tulonsaajalle 
ei kuitenkaan makseta rahasuorituksia eli raha-
palkkaa, vaan ainoastaan esimerkiksi luontaisetuja, 
ilmoitetaan tiedot tulorekisteriin kuukausittain vii-
meistään edun saamiskuukautta seuraavan kalen-
terikuukauden viidentenä päivänä.

Matkakorvaukset ja 
päivärahat
Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten 
korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin. 
Matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava, 
vaikka rahapalkkaa ei maksettaisi. Verovapaista 
kustannusten korvauksista ilmoitetaan 
 y kilometrikorvaukset
 y päivärahat
 y ateriakorvaukset

Huomioitavaa
 y tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei 
ole euromääräistä alarajaa

 y verovapaat kustannusten korvaukset 
on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei 
maksettaisi

 y sähköinen asiointi on perusedellytys
 y tiedot on annettava viiden päivän 
kuluessa maksupäivästä

 y tulorekisteri ei muuta apurahojen ja 
stipendien ilmoittamista

Poikkeukset 
ilmoitusvelvollisuudesta
Merkkipäivälahjoja ei tarvitse ilmoittaa 
tulorekisteriin, jos lahja täyttää verovapauden 
tunnusmerkit. Jos muistamisena tai kiitollisuuden 
osoituksena annettavien lahjojen arvo on 
vähäinen, ne ovat saajalleen verovapaita.

Jos lahja on sovittu olevan korvausta työn 
tekemisestä tai lahja ei täytä verovapauden 
edellytyksiä, se ilmoitetaan tulorekisteriin.

Tulorekisteriin ei tarvitse ilmoittaa vaihto-
arvoltaan merkityksettömiä esineitä, kuten 
pokaalit, mitalit, viirit, karkkipussit ja kahvipaketit 
tai mainostarkoituksessa annetut vähäiset 
esinepalkinnot, esimerkiksi lippikset ja kynät.

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

Tutustu tulorekisteriin 
 www.tulorekisteri.fi 
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http://www.tulorekisteri.fi
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MITKÄ OVAT MIELEENPAINUVIMMAT MUISTOT 
ELÄMÄSSÄSI?

”Tärkeitä asioita ja tapahtumia on ollut matkan varrel-
la paljon, mutta Mielenterveyden keskusliiton perus-
taminen Iisalmessa, Koljonvirran sairaalassa 6.6.1971 
on syvällä muistoissa. Kokouksessa oli 68 potilasta, ja 
paikalla oli myös sairaalan lääkäreitä, jotka vastustivat 
liiton perustamista. 

Alun perin oli sovittu, että kun kokouksessa ehdo-
tetaan henkilöitä hallitukseen, näytetään sovittu 
merkki potilasryhmälle ja he kuorona toistavat koval-
la äänellä: kannatetaan. Näin vastustajat epäonnistui-
vat aikeissaan ja Mielenterveyden keskusliitto perus-
tettiin. 

Työskennellessäni mielisairaalassa huomasin, että 
potilaat, jotka pääsivät ulos sairaalasta, eivät pysyneet 
siviilissä, vaan palasivat taas takaisin sairaalaan. Mie-
tin, mikä oli vikana. Tähän täytyy löytyä lääke. Heitä 
pidettiin sairaalassa lukkojen takana ja pieniin huo-
neisiin majoitettiin 50–60 potilasta. Oivalsin, että po-
tilaiden pitää päästä ulos, jotta he tietävät, mikä hei-
tä odottaa siviilissä. Täytyy olla jokin paikka, jossa 
nämä ihmiset hyväksytään, kun he pääsevät ulos sai-
raalasta. 

Aloitin suositut viikoittaiset viihdeillat, järjestin 
retkiä luontoon ja saariin. Ensimmäinen mielenterve-
ysyhdistys perustettiin Iisalmelle 1968. Mielenterve-
yskuntoutujien kanssa tehtiin ulkomaanmatkoja mm. 
Italian Riminille, Ranskan Rivieralle, Espanjaan ja Eng-
lantiin.”

MILLAISENA NÄET PIAN 50 VUOTTA TÄYTTÄVÄN 
MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITON NYT?

”Mielenterveysongelmia ei saa piilotella nurkkiin. Lii-
tonkin pitäisi olla vielä vahvemmin esillä ja kertoa toi-
minnastaan. Mielenterveysyhdistysten tärkeää työtä 
paikkakunnilla pitäisi myös tehdä näkyvämmäksi.  

Kun ihminen sairastuu, niin hoito suunnitellaan oi-
reiden mukaan. Sen ohella on tärkeää, että sairastunut 
pääsee puhumaan toisten kanssa ja osallistumaan 
toimintaan voimiensa mukaan. Tässä yhdistykset ovat 
oivia paikkoja, sillä ei sairaus nukkumalla parane. 

Eriarvoisuus ja köyhyys yhteiskunnassa satuttaa ja 
toivon, että ihmisiä autettaisiin silloin, kun he tarvitsevat 

”Mielenterveysongelmia ei saa piilotella nurkkiin”

Jo yli 50 vuotta vapaaehtoistyötä 
mielenterveyden hyväksi tehnyt  
Tapani Rissanen on aina uskonut 
yhteisöjen ja osallisuuden merkitykseen 
mielenterveyden häiriöistä toipumisessa. 
Mielenterveystyön pioneeri ja 
Mielenterveyden keskusliiton 
perustajajäsen täytti juuri 80 vuotta.

Tekst i  Sil ja Lepistö Kuva  Jani Kukkonen

  HENKILÖ |  Tapani Rissanen

Tapanin resepti: Raitista ilmaa ja liikuntaa 
luonnossa kerran päivässä. Ei maksa 
mitään, mutta auttaa toipumaan ja voimaan 
paremmin.

Tapani Rissanen
 y Iisalmen Mielenterveystuki 
ry:n perustajajäsen (alun 
perin Ylä-Savon Mielenter-
veystoiminnan tuki)

 y Mielenterveyden keskuslii-
ton perustajajäsen ja kun-
niapuheenjohtaja

 y Sosiaalineuvos vuodesta 
2001
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”Mielenterveysongelmia ei saa piilotella nurkkiin”

apua. Mielenterveysongelmat kehittyvät köyhyydestä 
ja työttömyydestä, siitä ettei ole toimintaa ja päämäärää 
elämässä. 

Mielenterveyspuolella ei mitaleja jaeta. Liiton työ 
on arvokasta, jota maassamme arvostetaan. Meidänkin 
pitäisi arvostaa omaa työtämme.”

MIKÄ TUO ILOA ELÄMÄÄSI?

”Osallistun Iisalmen Mielenterveystuen ryhmiin kol-
me kertaa viikossa. Iloitsen siitä, että yhdistyksessä 
käy päivittäin noin 60 ihmistä. 

Olen iloinen, että ajokorttini uusittiin. Tykkään autoil-
la, ja tärkeäksi paikaksi on muodostunut Heinäveden 
lähellä sijaitseva mökki, vanha maatalo. Mökillä luon-
to on lähellä ja on aikaa rentoutua, lämmittää savusauna, 
mietiskellä ja lukea. 

Liikunta on ollut iso osa elämääni jo lapsuudesta 
asti. Pienenä poikana pelasin jääpalloa ja jääkiekkoa 
sekä harrastin taitoluistelua, suunnistusta ja voimiste-
lua. Pesäpalloa pelasin Suomen mestaruussarjassa Outo-
kummun Partiossa 1950-1960-luvulla. Alppihiihto on 
ollut rakas harrastus, joka on vienyt vuosittain Itäval-
lan Alpeille tai Suomen Pallastunturille jo 70-luvulta 
lähtien. Käyn edelleen uimassa, punttisalilla ja voimis-
telemassa.”

MIKÄ ON TÄRKEINTÄ ELÄMÄSSÄSI?

”Tärkeintä on terveys ja läheiset. On ollut hienoa seu-
rata lastenlasten elämää ja heidän kasvuaan. Nykyään 
lastenlasten arkipäivät täyttävät koulu, läksyt, kaverit 
ja harrastukset, ja siksi yhdessäolo on vähentynyt. 

Olen iloinen siitä, että olen saanut olla terve ja 
minulla on ollut voimia auttaa ja tukea muita kun-
toutujia. 

Mottonani on, että niin kauan, kun pääsee, pitää 
mennä. Sitten tulee aika, kun törrötetään ja istutaan 
kotona. Kesäsuunnitelmissani on pyöräilyä, kävelyä, 
retkeilyä ja mökkeilyä sekä läheisten tapaamista.”

MITEN VIETIT MERKKIPÄIVÄÄSI?

”Koska tämä on aivan oma päiväni, halusin viettää juh-
lapäivän rauhassa mökilläni. Toivotan kuitenkin ilol-
la uudet ja vanhat yhdistysten jäsenet merkkipäivän 
kahvitilaisuuteen kesäkuussa.”

|  Tapani Rissanen

Tapani Rissanen 
80-vuotismerkkipäivän 
kahvitilaisuus Iisalmen 
Mielenterveystuki ry:n 
Louhentuvalla 
(Kirkonsalmentie 29, 
Iisalmi) torstaina 6.6. 
klo 13. Tilaisuuteen 
ovat tervetulleita 
yhdistysten edustajat. 
Ilmoittautumiset 
sähköpostilla 
24.5.2019 mennessä: 
louhentupa@meili.fi. 

LÄHI- JA PERUSHOITAJIA
TARVITAAN KAIKKIALLA, MISSÄ 

IHMISIÄ HOIDETAAN  
JA AUTETAAN.
Lähi- ja perushoitajat työskentelevät aina lähellä 
ihmistä lasten, nuorten, työikäisten ja vanhusten 
keskuudessa. Myös lääkehoito on osa  
heidän työtään.  

Tutustu SuPerin toimintaan:  
www.superliitto.fi

superliitto

www.mtkl.fi

MIELENTERVEYS-
MESSUT
2019
Mielen hyvinvointia 
kokemuksella

mailto:louhentupa@meili.fi
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KURSSEJA & 
TAPAHTUMIA

Siuntio

Paikka: Scandic Siuntio

Kurssipäivät: 23.-27.9. ja kurssin 
toinen jakso samalle ryhmälle  
2.- 6.3.2020

Kellonajat: Kurssi alkaa ma 23.9. 
klo 15.30 ja loppuu pe 27.9.2019 
noin klo 12.00

Ohjaajat: Pirjo Metsäranta ja Terhi 
Kimmelma-Paajanen, 
Mielenterveyden keskusliitosta sekä 
vertaisohjaaja

Muoto: Kurssilla yövytään ja se 
sisältää täyshoidon

Hae mukaan viimeistään: 23.8.

Huom! Matkakuluista vastaa kukin 
osallistuja itse, mutta matkakuluihin 
voi hakea jälkikäteen Kelalta 
korvausta. Omavastuu on 25€ /
suunta. Matkakorvaushakemusta 
varten tarvitset lääkärin 
vapaamuotoisen suosituksen kurssin 
tarpeesta. Todistus toimitetaan 
Kelaan.

HAE MUKAAN www.mtkl.fi/
tapahtumakalenteri

Täytäthän hakulomakkeen 
huolellisesti, valitsemme kurssin 
osallistujat tietojen perusteella

”Olen ihminen, en diagnoosi!” ”Osallistuin saadakseni voimia 
arkeen. Palauttaakseni unelmat mieleen.” ”Tärkeää on ollut omien 
vahvuuksien jäsentäminen ja omille poluille nouseminen.” 
”Oivalsin, että olen ollut oikea masennuspersoona. Päätin,  
että nyt se on loppu.”
 

Kurssilla etsimme uusia näkökulmia arkeen. Vaikka unelmoisimme isosti, 
teemme pieniä tavoitteita lähitulevaisuuteen. Pienilläkin asioilla on  

merkitystä hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta. Opimme herättelemään  
unelmia ja suunnittelemaan tulevaisuutta.

Etsimme keinoja, joilla saamme voimia arkeen. Pohdimme yhdessä arjen 
selviytymistaitoja ja etsimme kadoksissa olleita voimavaroja.

Kurssilla puhutaan myös kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, tunnetaidoista ja 
siitä, millaisia ajatuksia ja uskomuksia sinulla on itsestäsi. Huomaatko hyvän 
itsessäsi ja ympärilläsi?

Opettelemme luomaan itsellemme hyödyllisiä verkostoja: Mihin voisin osallistua, 
jotta en jäisi kodin seinien sisälle? Entä mistä saan apua, jos tarvitsen?

Kurssilla jaamme ja kuulemme toistemme kokemuksia. Lisäksi liikumme yhdessä. 
Mukana on vertaisohjaaja, joka kertoo omista kokemuksista ja toipumisestaan.

Suuret unelmat,  
pienet askeleet -  
Luontoa ja liikuntaa

Kenelle?

Mielenterveyden ongelmia 
kokeville, jotka etsivät uusia 
näkökulmia arkeen ja ovat 
eläkkeellä tai kuntoutustuella

Savonlinna

Paikka: Spahotel Casino, 
Savonlinna

Kurssipäivät: 28.10.-1.11. ja 
kurssin toinen jakso samalle 
ryhmälle toukokuussa 2020 
Kellonajat: Kurssi alkaa ma 28.10. 
klo 15:30 ja loppuu pe 1.11.2019. 
noin klo 12.00

Ohjaajat: Merja Smahl ja Sanna 
Hyry Mielenterveyden keskusliitosta 
sekä vertaisohjaaja

Muoto: Kurssilla yövytään ja se 
sisältää täyshoidon

Hae mukaan viimeistään: 25.9.

Huom! Matkakuluista vastaa kukin 
osallistuja itse, mutta matkakuluihin 
voi hakea jälkikäteen Kelalta 
korvausta. Omavastuu on 25€ /
suunta. Matkakorvaushakemusta 
varten tarvitset lääkärin 
vapaamuotoisen suosituksen kurssin 
tarpeesta. Todistus toimitetaan 
Kelaan.

HAE MUKAAN www.mtkl.fi/
tapahtumakalenteri

Täytäthän hakulomakkeen 
huolellisesti, valitsemme kurssin 
osallistujat tietojen perusteella

”Olen ihminen, en diagnoosi!” ”Osallistuin saadakseni voimia 
arkeen. Palauttaakseni unelmat mieleen.” ”Tärkeää on ollut omien 
vahvuuksien jäsentäminen ja omille poluille nouseminen.” 
”Oivalsin, että olen ollut oikea masennuspersoona. Päätin,  
että nyt se on loppu.”
 

Kurssilla etsimme uusia näkökulmia arkeen. Vaikka unelmoisimme isosti, 
teemme pieniä tavoitteita lähitulevaisuuteen. Pienilläkin asioilla on  

merkitystä hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta. Opimme herättelemään  
unelmia ja suunnittelemaan tulevaisuutta.

Etsimme keinoja, joilla saamme voimia arkeen. Pohdimme yhdessä arjen 
selviytymistaitoja ja etsimme kadoksissa olleita voimavaroja.

Kurssilla puhutaan myös kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, tunnetaidoista ja 
siitä, millaisia ajatuksia ja uskomuksia sinulla on itsestäsi. Huomaatko hyvän 
itsessäsi ja ympärilläsi?

Opettelemme luomaan itsellemme hyödyllisiä verkostoja: Mihin voisin osallistua, 
jotta en jäisi kodin seinien sisälle? Entä mistä saan apua, jos tarvitsen?

Kurssilla jaamme ja kuulemme toistemme kokemuksia. Lisäksi liikumme yhdessä. 
Mukana on vertaisohjaaja, joka kertoo omista kokemuksista ja toipumisestaan.

Suuret unelmat,  
pienet askeleet -  
teemana kulttuuri

Kenelle?

Mielenterveyden ongelmia 
kokeville, jotka etsivät uusia 
näkökulmia arkeen ja ovat 
eläkkeellä tai kuntoutustuella

DIABETES JA MIELI -KURSSI LAHDESSA |  2019

www.diabetes.fi     www.mtkl.fi

Jos lisäksi asut Lahden seudulla, tämä kolmessa jaksossa järjestettävä Diabetes ja mieli -kurssi on tehty sinua 
varten. Saat kurssilta vertaistukea ja tukea diabeteksesi omahoitoon. Saat myös tilaa ja aikaa jutella toisten 
mielenterveyden häiriöitä kokeneiden kanssa. Kurssipaikkana on Marttala osoitteessa Laaksokatu 1, Lahti.

Kurssi on sinulle MAKSUTON. Lähijaksojen aikana tarjotaan ilmaiset lounaat ja  
iltapäiväkahvit mutta mahdolliset matkakulut jäävät omalle kontollesi. 

Tulosta hakulomake osoitteesta www.diabetes.fi/kurssit/diabetes_ja_mieli_-kurssit 
tai tilaa se kurssisihteeri Pirkko Toivoselta, p. 050 310 6610 tai 
pirkko.toivonen@diabetes.fi

Lähetä hakulomake 9.8.2019 mennessä osoitteeseen 
Suomen Diabetesliitto, Pirkko Toivonen, Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere

Nähdään kurssilla!

Vahvista voimiasi 
kurssilla yhdessä 
vertaisten kanssa 

Onko sinulla tyypin 1 tai 2 diabetes ja oletko psyykkisistä syistä eläkkeellä?

Lähijaksot Lahdessa
1. jakso 16.–18.9.2019
2. jakso 28.–30.10.2019
3. jakso 2.–4.12.2019

Savonlinna

Paikka: Spahotel Casino, 
Savonlinna

Kurssipäivät: 28.10.-1.11. ja 
kurssin toinen jakso samalle 
ryhmälle toukokuussa 2020 
Kellonajat: Kurssi alkaa ma 28.10. 
klo 15:30 ja loppuu pe 1.11.2019. 
noin klo 12.00

Ohjaajat: Merja Smahl ja Sanna 
Hyry Mielenterveyden keskusliitosta 
sekä vertaisohjaaja

Muoto: Kurssilla yövytään ja se 
sisältää täyshoidon

Hae mukaan viimeistään: 25.9.

Huom! Matkakuluista vastaa kukin 
osallistuja itse, mutta matkakuluihin 
voi hakea jälkikäteen Kelalta 
korvausta. Omavastuu on 25€ /
suunta. Matkakorvaushakemusta 
varten tarvitset lääkärin 
vapaamuotoisen suosituksen kurssin 
tarpeesta. Todistus toimitetaan 
Kelaan.
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Kenelle?

Mielenterveyden ongelmia 
kokeville, jotka etsivät uusia 
näkökulmia arkeen ja ovat 
eläkkeellä tai kuntoutustuella

Siuntio

Paikka: Scandic Siuntio

Kurssipäivät: 23.-27.9. ja kurssin 
toinen jakso samalle ryhmälle  
2.- 6.3.2020

Kellonajat: Kurssi alkaa ma 23.9. 
klo 15.30 ja loppuu pe 27.9.2019 
noin klo 12.00

Ohjaajat: Pirjo Metsäranta ja Terhi 
Kimmelma-Paajanen, 
Mielenterveyden keskusliitosta sekä 
vertaisohjaaja
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sisältää täyshoidon
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Ilmajoki

Kurssipäivät: 27.5. – 29.5.

Klo: 9.30–15.00 

Paikka: Etelä-Pohjanmaan opisto, 
Opistontie 111, Ilmajoki

Kouluttajat: Milla Hilke, teatteri-ilmaisun 
ohjaaja ja Wille Härkönen, Mielenterveyden 
keskusliitto

Mitä maksaa: 30€. Se sisältää opetuksen, 
majoituksen opistolla ja täysihoidon. 
Kurssimaksu laskutetaan osallistujan 
yhdistykseltä. Yhdistys voi laskuttaa 
kurssille osallistujan matkakulut jälkikäteen 
Mielenterveyden keskusliitolta. 

Matkakulut korvataan halvimman julkisen 
kulkuneuvon mukaan. Matkalippu laitetaan 
laskun liitteeksi. Mikäli julkisia kulku-
yhteyksiä ei ole, oman auton käytöstä 
voidaan maksaa 20 snt/km.

Mukaan mahtuu: 16 osallistujaa

Hae mukaan viimeistään: 
17.5. mennessä 
www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri/

Mistä tiedän, mahduinko mukaan: 
Valinnasta ilmoitetaan hakijoille

Lisätietoja: Wille Härkönen, 
puh 050 538 4 333 tai  
wille.harkonen@mtkl.fi

Kenelle?

Viha, ilo, pettymys, pelko, rakkaus, suru... Teatterin 
lavalla on tarjolla koko ihmiselämän tunteiden kirjo. Jos 
teatteri viehättää ja näyttämö kiehtoo, ja vaikka vähän 
jännittäisikin, teatterikurssi on juuri sinua varten.

Kurssin tavoitteena on, että osallistujat sytyttävät teatterikärpäsen 
itsessään ja kurssin jälkeen myös omassa yhdistyksessään. 

Kurssilla tutustutaan teatteri-improvisaation perusteisiin hauskojen, 
helppojen ja monipuolisten harjoitusten avulla ja tehdään yhdessä 
pieniä esityksiä.

Lisäksi pohditaan sitä, kuinka saadaan teatteri-ilmaisu osaksi 
yhdistystoimintaa ja Mielenterveyden keskusliiton kulttuuritoimintaa.

Teatterin lumo

Teatteriharrastuksen aloittelijoille. 
Mielenterveysyhdistysten aktiiveille, joilla on aikaa 
ja intoa lähteä kannustamaan oman yhdistyksensä 
jäseniä teatteriharrastuksen piiriin. Ole yhteyksissä 
omaan yhdistykseesi ennen ilmoittautumista.

Maksuton 
kurssi
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Maanantaisin klo 9 – 16 toukokuun 
loppuun asti.

Kysy yhdistystoiminnasta!

Yhdistysten palvelupuhelin

050 339 4971

Levi

Paikka: Levi Hotel Spa,  
Levintie 1590, Sirkka

Kurssiaika: 2.9. – 6.9.2019

Kellonajat: Alkaa 2.9. klo 15.00, 
päättyy 6.9. klo 12.00

Ohjaajat: Isko Kantoluoto ja Terhi 
Kimmelma-Paajanen, 
Mielenterveyden keskusliitto sekä 
vertaisohjaaja

Hae viimeistään: 2.8.2019

Mukaan mahtuu: 14

Mitä maksaa? Ei mitään. Kurssi 
sisältää majoituksen ja täysihoidon. 
Matkakustannuksista on omalla 
vastuulla 25€/suunta. Sen ylittävän 
osuuden korvaa jälkikäteen KELA, 
jos hakemuksessa on liitteenä 
lääkärin suositus kurssin tarpeesta. 

Muuta: Kurssi sisältää kahvit ja 
lounaat

Lisätiedot ja paperisen 
hakulomakkeen tilaus:  
Isko Kantoluoto, puh. 050-306 8379 
tai isko.kantoluoto@mtkl.fi 

Haku:  
www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri/ 

Kenelle?

Entä jos ottaisit vähän aikaa oman itsesi kohtaamiseen? Aikaa 
ajattelulle ja keskusteluille, tunteiden tarkastelulle, voimien 
vahvistamiselle ja sinun omalle hyvinvoinnillesi?
 

Kurssilla tutustutaan kukin omaan itseemme lisää. Pohditaan, miten pitää 
parempaa huolta itsestään ja omasta jaksamisestaan tai mikä tukisi arkea. 

Kuullaan toinen toistemme tarinoita, kokemuksia ja keinoja. Käsitellään 
ihmissuhteita, sosiaalisuutta ja vahvistetaan vuorovaikutustaitoja toinen 
toistemme kanssa. 

Katsellaan yhdessä myös tulevaisuuteen. Uskaltaisitko heittäytyä uusiin 
haasteisiin? Millaisia kykyjä, taitoja ja tavoitteita sinulla on? Miten kääntää 
vaikeat kokemukset omiksi keinovaroiksi ja vaikeudet voimiksi? Entä miten 
lähteä rakentamaan siltaa nykyhetkestä tulevaisuuteen? 

Kurssilla on aikaa myös elämyksille. Välilä virkistäydytään pohjoisen luonnossa 
tai rentoudutaan kylpylän poreissa. Oletko ennen melonut? Nyt siihen on hyvä 
mahdollisuus. Käydään lisäksi yhdessä patikoimassa ja ihailemassa syksyn ruskaa. 

Kokemukset keinoiksi, 
vaikeudet voimiksi

Mielenterveysongelmia kokeville ihmisille, jotka ovat 
aikaisemmin osallistuneet Mielenterveyden keskusliiton 
kursseille ja jotka haluavat syventää itsetuntemustaan, 
vahvistaa vuorovaikutustaitojaan ja samalla nauttia luonnosta.

Mistä lisää voimia arkeen, jos kaikki tuntuu harmaalta ja 
raskaalta? Miten huomata hyvä elämässä? Voiko elämäni 
muuttua taas valoisammaksi?

Ryhmässä etsitään yhdessä toiveikkuutta ja valon pilkahduksia ja pohditaan; 
mistä löytyisi voimia arkeen. Opettelemme myötätuntoa itseämme kohtaan: 

Tällä hetkellä jaksan ehkä vain tämän, mutta vointini paranee ja edessäni on 
parempi huominen ja uusia mahdollisuuksia. Suunnittelemme yhdessä 
lähitulevaisuutta ja opettelemme pilkkomaan tavoitteita pieniksi, kullekin 
sopiviksi askeleiksi.

Joskus unohtuu, että emme ole ainoita, joiden mieli ei jaksa. Ryhmässä 
jaamme kokemuksia toiste samoja asioita kohdanneiden kanssa ja teemme 
erilaisia harjoituksia. Voi tulla mukaan ihan omana itsenäsi.

Ryhmässä on aina mukana vertaisohjaaja, jolla on omakohtaista kokemusta 
toipumisesta.

Toivon työpaja

Toivon työpajat ovat suunnattu kaikille kadoksissa olevia voimia 
ja toiveikkuutta etsiville, jotka ovat kuntoutustuella tai eläkkeellä 
mielenterveydellisistä syistä.

Kenelle?

Kankaanpää

Paikka: Finlandia hotel Lumiainen, 
Kankaanpää 

Kurssipäivät: 1. - 3.10.2019

Kellonajat: Kokoonnumme 
päivittäin klo 10 – 14

Ohjaajat: Pirjo Metsäranta 
Mielenterveyden keskusliitosta ja 
vertaisohjaaja

Hae mukaan: 13.9. mennessä

Huom! Kurssi sisältää kahvit ja 
lounaan

Leppävirta

Paikka: Sport&Spahotel Vesileppis, 
Leppävirta 

Kurssipäivät: 7., 9. ja 11.10. sekä 
6.11.2019

Kellonajat: Kokoonnumme 
päivittäin klo 10 - 14

Ohjaajat: Merja Smahl 
Mielenterveyden keskusliitosta ja 
vertaisohjaaja

Hae mukaan: 23.9. mennessä

Huom! Kurssi sisältää kahvit ja 
lounaan

HAE MUKAAN www.mtkl.fi/
tapahtumakalenteri

Täytäthän hakulomakkeen huolelli-
sesti, valitsemme kurssin osallistujat 
tietojen perusteella.
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Tule mukaan 
kirjaan!

Haluatko jakaa kokemuksesi sairaudestasi? Ha-
luatko auttaa muita kertomalla tarinasi?

Teen kokoomateosta psyykkisistä sairauksista, 
ja etsin kirjaan haastateltavia kaikista yleisim-
mistä sairauksista kuten masennuksesta, skit-
sofreniasta, kaksisuuntaisuudesta, paniikkihäiri-
östä, ahdistuneisuudesta, persoonallisuushäiri-
öistä, neurooseista ja syömishäiriöistä. Myös 
hyvät ja huonot kokemukset lääkkeistä tai diag-
noosin muuttumisesta kiinnostavat.

Lähestyn sairauksia ihmisten näkökulmasta eli 
teidän tarinanne ovat kirjan pääosassa. Voit tul-
la mukaan nimimerkillä ja asua missä päin Suo-
mea tahansa. Haastattelen kaikki kiinnostuneet 
henkilökohtaisesti kesä- ja heinäkuussa. Kirjaan 
mukaan valitut saavat kirjan palkkioksi.

Ota yhteyttä joko sähköpostilla leenavahakyla@
yahoo.com tai puhelimitse 046 5930 299, niin 
sovitaan tapaamisesta. 

Mestaruusturnaus pelataan 
Tampereella 25.-26.5.2019

MESTARUUSTURNAUS

Tule paikan päälle katsomaan Mielenterveyden keskusliiton 
mestaruusturnausta Tampereelle!

Lauantaina 15 joukkuetta pelaa salibandymestaruudesta 
kahdessa eri sarjassa Kauppi Sport Centerissä (os. 
Kuntokatu 17, 33520 Tampere). Sunnuntaina pelataan 
Kaupin nurmikentällä kävelyfutista, jossa kisaa neljä 
joukkuetta eri puolilta Suomea. Tapahtumaan on katsojille 
vapaa pääsy. Tervetuloa! 

Tarkempi otteluohjelma on osoitteessa: www.mtkl.fi/toimintamme/mesta-
ruusturnaus

Ma 4.9. 
klo 10-12

E L Ä I N T A R H A N  K E N T T Ä
V A U H T I T I E  6 ,  H E L S I N K I

ILO
liikkuja

 

Tule kokeilemaan eri lajeja ja
viihtymään hyvässä seurassa!

SauvakävelyTasapainorata 
Puistojooga Frisbeegolf

Kävelyfutis Pituushyppy
Saappaanheito ym. 

TARJOLLA: 
grillimakkaraa

(=maksuton) 

Kahviosta:

Kahvi & pulla 2 €

Järjestäjä: Pääkaupunkiseudun mielenterveystoimijat

Mukana ohjaamassa: 
Ammattiopisto Liven ja 
Stadin ammattiopiston 

opiskelijat

Hae osoitteessa
www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri

Neuroliitto, Epilepsialiitto ja 
Mielenterveyden keskusliitto järjestävät

Voimavarakurssi mielenterveyden
ongelmia kokeville, epilepsiaa, MS-
tautia tai harvinaisia neurologisia
tauteja sairastaville ja heidän
läheiselleen. 
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Mukana myös 
Hyvän mielen 
lähettiläs 2019 

Jenny Lehtinen!

Mielenterveyden keskusliiton vuosittaiset kulttuuri- ja yleisurheilupäi-
vät järjestetään Pohjois-Savon eteläosassa Leppävirralla. Leppävirta 
sijaitsee 5-tien varrella n. 50 km Kuopiosta etelään ja n. 25 km Var-

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

Päivät tarjoavat osallistujille tekemistä, kokemista ja rentoa yhdessäoloa 
aidolla savolaislupsakkuudella. Teatteria, musiikkia, karaokea, kättentaitoja, 
kisatunnelmaa urheilukentällä.  Tänä vuonna on myös oma työpaja 
omaisille.  

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Leppävirran MT- 
TUKI ry, Varkauden Seudun Mielenterveysväki ry, Kuopion 
Mielenterveyden Tuki ry, Outokummun Välke ry ja Savon 
Mielenterveysomaiset FinFami ry. 

Työpajat ovat klo 14.30–16.
 y Ukulelepaja: Opi soittamaan 
ukulelea. Pajan kesto n. 1,5 tuntia 
ja mukaan mahtuu max. 20 
osallistujaa. 

 y Teatteri-ilmaisu: Lähde rohkeasti 
kokeilemaan teatteri-ilmaisua.  

 y Ommaisten paja: Vain elämää, 
minun päiväni! Millainen on sinun 
unelmiesi päivä? Paja on 
suunnattu kuntoutujien omaisille 
ja läheisille. Ommaisten pajan 
ohjaa Savon mielenterveys-
omaiset – FinFami ry:n työn-
tekijät. Pajan kesto 1,5 tuntia ja 
mukaan mahtuu 30 omaista. 

Etukäteis-
ilmoittautumista 
vaativat työpajat

  KULTTUURI- JA YLEISURHEILUPÄIVÄT 2019

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

Kujjeita ja 
kilipaeluja 

23.–25.8.2019 LEPPÄVIRTA

Savolaisilla markkinoilla perjantai-
iltapäivänä saat kokeilla monenlaista 
mukavaa toimintaa mm.   
 y Välkettä pimmeeseen – 
heijastinkorut

 y Voima sannoo korttiloihin
 y Tohinko toevoa?
 y Suuna ja piänä kuvvaa ja sannaa
 y Onnenpyörä
 y ”Savolaeset ennustajaeukot” pilike 
silimäkulumassa

 y Runopaja

Ja paljon muuta, joten tule ihmeessä 
mukaan. Heilutaan ja humpataan 
yhdessä markkinoilla!

Perjantai-iltapäivänä Savolaisilla 
markkinoilla liiton jäsenyhdistyksillä on 
mahdollisuus varata ilmaiseksi 
markkina-alueelta myynti/esittelypöytä 
yhdistyksessä valmistetuille tuotteille. 
Myyntipöytien varaus aukeaa 
13.5.2019 ja päättyy jo 7.6.2019. 
Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa 
www.mtkl.fi  Myyntipöytien valmistelut 
on tehtävä perjantaina 23.8.2019  
klo 10.30–12.30 välisenä aikana. 

SAVOLAISET MARKKINAT

http://www.mtkl.fi
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HUONEHINNAT  
(sis.aamiaisen ja kylpylän ja kuntosalin 
käyttöoikeuden)
 y yhden hengen huone  89 €/vrk
 y kahden hengen huone  118€/vrk 
 y aikuisen lisävuode  30€/vrk
 y lapsen lisävuode  20€/vrk
 y superior huonelisämaksu  25€/vrk

OHJELMA

PERJANTAI 23.8.2019
Klo 9 Ilmoittautuminen aukeaa 
Klo 10–12 Leppoisasti Leppävirralla  
Klo 11–14 Lounas 
Klo 13–14 Avajaiset Vesileppis Areenalla
Klo 14–17  Savolaiset markkinat  
 Vesileppis Areenalla
Klo 16–18.30 Päivällinen 
Klo 19 Savolaiset iltamat Vesileppis  
 Areenalla ja teatterikatselmus  
 eli yhdistysten teatteriesitykset
Klo 21–23  Tanssit eli jalalla korreesti  
 Vesileppiksen ravintolassa       
 
LAUANTAI 24.8.2019
Klo 8.30 Kisakanslia aukeaa 
Klo 10 Yleisurheilukisojen avajaiset
Klo 11.15–14.30 Kisalounas hotelli  
 Vesileppiksessä 
 Oheislajeja kentällä ja  
 kentän ympäristössä 
 Kaikille avoin yhteiskävely  
 1200 metriä
 Kisat päättyvät n. klo 16.30
Klo 16.30–19 Päivällinen 
Klo 20–23 Musisointia ja tanssahtelua
                             
SUNNUNTAI 25.8.2019
Klo 9–12 Retki Reimariin, tutustuminen  
 Leppävirran MT-TUKI ry:n  
 toimipaikkaan 
Klo 10 Jumalanpalvelus 
Klo 11–14 Lounas 
 
 Kotimatka alkaa!

Muutokset ohjelmassa mahdollisia.  
Päivitetty ohjelma löytyy osoitteessa: 
www.mtkl.fi/toimintamme/ 
kulttuuri-ja-yleisurheilupaivat/  

SAVOLAISET ILTAMAT

Kulttuuri- ja yleisurheilupäivillä järjestetään 
perjantaina klo 19 Savolaiset iltamat Vesileppis 
Areenalla. Jäsenyhdistykset ovat tervetulleita 
esittämään pienimuotoisia teatteriesityksiä 
iltamiin. 
Ohjeet yhdistyksille teatteriesitystä varten: 
 y Esityksen pituus maksimissaan 10 
minuuttia (sisältäen myös mahdollisen 
rekvisiitan siirron näyttämölle). 
Äänentoisto ja valot käytössä.

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

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

YLEISURHEILUKISAT

Yleisurheilukisat kisataan Leppävirran urheilu-
kentällä. Yleisurheilukisoissa kisalajeina ovat 
1000 m:n kävely, 3-ottelu (60 m:n juoksu, pi-
tuushyppy, kuulantyöntö) sekä ruotsalaisviesti. 
Kisasarjat ovat kymmenen vuoden välein nai-
sille ja miehille erikseen (yleinen, 40 v., 50 v., 
60 v. ja 70 v.) Yleiseen sarjaan kuuluvat kaikki 
39-vuotiaat ja sitä nuoremmat. 40-vuotiaitten 
sarjaan puolestaan kuuluvat kaikki, jotka täyt-
tävät tänä vuonna 40–49 vuotta. 50-vuotiai-
den sarjassa kilpailevat 50–59-vuotiaat jne. 
Ruotsalaisviesti juostaan sekajoukkuein, joten 
siinä vain yksi sarja. Yhdistysten työntekijöille 
on oma sarja kävelyssä. Jokainen kilpailija saa 
omasta suorituksestaan pisteitä sijoituksensa 
perusteella omalle yhdistykselle. Eniten pistei-
tä kerännyt yhdistys voittaa yhdistyskisan. 

Tarkemmat yleisurheilukisan säännöt löytyvät 
osoitteesta www.mtkl.fi. Sääntöjä voi kysyä 
myös liikunta-asiantuntija Kati Rantoselta. 

Kentällä on myös hauskoja oheislajeja ja 
muuta toimintaa, joihin voi osallistua ilman 
ennakkoilmoittautumista. Muistakaa  
kannustusjoukkojen tärkeä tehtävä pitää yllä 
kisatunnelmaa katsomossa!

Kisojen puolessa välissä toivotetaan kaikki 
osallistujat mukaan avoimeen 1200 metrin 
Askeleita arkeen -yhteiskävelyyn. Teemana on 
kävely savolaiseen tapaan ja osallistujat voivat 
varustautua sopivalla tyylillä, pukeutumisella ja 
rekvisiitalla. Ja tietenkin “savolaisin” tyyli 
palkitaan. 

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

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

maie.puusaar@mtkl.fi
 

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

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

helena.koskelo-suomi@mtkl.fi 
Maanantaisin klo 9–16 yhdistysten 
palvelupuhelimesta 050 339 4971 

RUOKAILUHINNAT 
Lounas 11,90 €
 y Kaksi pääruokavaihtoehtoa,  
kotiruokalounas    

 y Salaattipöytä
 y Ruokajuomat ja leivät
 y Jälkiruoka ja kahvi/tee

Päivällinen 17,50 €
 y Kaksi pääruokavaihtoehtoa
 y Salaattipöytä
 y Ruokajuomat ja leivät
 y Jälkiruoka ja kahvi/tee

Majoitukset ja ruuat varataan  
Vesileppiksestä. Varauskoodi MTKL  
mainittava varauksen yhteydessä. 
Majoitus- ja ruokavaraukset tehtävä 
30.5.2019 mennessä. 
Päiväkävijöiden (ei majoitusta) ruoka-
varaukset tehtävä 9.8.2019 mennessä. 

www.vesileppis.fi 
Sähköposti:  
myynti@vesileppis. fi 
Puhelin 029 170 0170

Sport& Spa Hotel Vesileppis

Hinnat ja majoitus

Tapahtuman osallistumismaksu on 10 € / osallistuja. Osallistumismaksu sisältää tapahtuman 
koko ohjelman työpajat, yleisurheilukisat sekä sisäänpääsyn satumaiseen Muumi- 
jääveistosnäyttelyyn. Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja ruokailukuluista. 

Ilmoittautuminen tapahtumaan aukeaa 
13.5.2019 ja päättyy 9.8.2019. Ilmoittautuminen 
tapahtuu osoitteessa www.mtkl.fi.  

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

Elämän nainen

2. Hei, olen entinen yrittäjä ja ny-
kyään kahden kissaneidon yksin-
huoltajamies Pirkanmaalta. Kuunte-
len musiikkia iskelmästä klassiseen, 
kokkailen, käyn ongella sekä taide-
näyttelyissä, lisäksi harrastan  
hierontaa. En tupakoi. Etsin sinua 
40-55-vuotias elämää kokenut nai-
nen. Toivottavasti ympäristöasiat 
ovat sinullekin tärkeitä. Kuva olisi 
kiva. 

Tuntematon ystävä

3. Olen 54-vuotias mies Raahesta. 
Etsin tositarkoituksella naista. Sairas-
tan kaksisuuntaista mielialahäiriötä. 
Harrastan keilailua ja kävelyä, kesällä 
pyöräilyä. Voit ottaa yhteyttä sähkö-
postiini vesamattituhkanen77@gmail.com 

54 vuotias mies

4. Hei! Olen 42-vuotias mies Porista. 
Olen rauhallinen, rehellinen, uskolli-
nen ja herkkä. Harrastan musiikin 
kuuntelua, kalastusta, uimista, netis-
sä surffailua ja konsolipelejä. Etsin 
sinua tositarkoituksella, uskollinen 
nainen. 

Rakkauden etsijä

5. Hei olen Sirpa, haluaisin juttu-
seuraa. Olen 64-vuotias, heinäkuussa 
täytän 65. Toivon sinun ikäsi olevan 

60-62 vuotta. Harrastukseni ovat 
lukeminen, musiikin kuuntelu, toivoi-
sin kovasti juttukaverin löytyvän, 
ehkä myös elämänkumppanin?! 

Sirpa 

6. Tahtoisin ystäviä miehistä ja nai-
sista, miehestä ehkä enemmänkin, 
jos kemiat kohtaa? Asun Vantaalla. 
Olen 54-vuotias, eronnut nainen. 
Sairastan skitsofreniaa, olen nykyään 
ollut aika hyvässä kunnossa. Ota roh-
keasti yhteyttä, minua kiinnostaa, 
kuka olet. Odotan yhteydenottoasi.

Elokuu

7. Toivon mahdollisuutta tutustua 
eri-ikäisiin ihmisiin (miehiin ja naisiin), 
esimerkiksi juttukaveriksi, lenkkikave-
riksi tai vastaavaa. Selvyyden vuoksi: 
En etsi kumppania, seurustelusuh-
detta tai suhteita ylipäätään. Olen 
vähän yli 60-vuotias pääkaupunki-
seudulla asuva nainen. Omasta mie-
lestäni olen niin sanoakseni hyvä 
tyyppi, mm. huumorintajuinen. Käyn 
leffoissa jonkun verran, ulkoilen mie-
lelläni ja esimerkiksi kesäisin viihdyn 
saaristossa. Olen todennut kaipaava-
ni seuraa. Olisi tosi mukavaa löytää 
vastaavassa tilanteessa olevia  
ihmisiä.

Juttukaveri

8. Onko vielä olemassa rakkautta? 
Kyselee 43-vuotias oinasnainen. Kai-
paan läheisyyttä, henkistä ja fyysistä. 
Olen kiinnostunut henkisestä hyvin-
voinnista. Asustelen Kuopion seudul-
la. Olethan Savosta? Lähetäthän  
kuvasi! Olethan noin 40-50-vuotias 
mies! 

Amor

9. Heii! Koko! Suomen! Tummat, 
blondit, aikuiset, kaunotarrrrrr, virka 
sekä ladynaiset, myös muutkin Suo-
mineidot, täysin terveetkin, kaikista 
ammateista, harrastuksistakin, aat-
teista, vakaumuksistakin, aito nahka-
asuiset, muodokkaat Eevat ja Lyylit, 
heterot. Olen raitis keski-ikäinen sink-
kumies, useita harrastuksia ”ilmailu-
harrastus!”MRRRRRRRRR

Terho 

10. Hei mies, sinuun haluaa tutustua 
60-vuotias nuorekas nainen, olen 
savuton, talous ok! Haluan lapsi-
rakkaan mielellään tanssitaitoisen 
miehen Kanta-Hämeestä. Laulan ka-
raokea. Toivon löytäväni mukavan 
elämänkumppanin. Kerro itsestäsi.

Mukava nainen

11. Tumma 62-vuotias mies etsii  
sinua noin kuusikymppinen nainen, 
Kouvolan seudulta, myös Kymen-
laaksosta, miksei muualtakin Suo-
mesta. Vastaa tositarkoituksella. 

Yksi monista 

12. Olen 42-vuotias nainen Mikkelis-
tä, uskossa, raitis, lapseton, lapsi- ja 
eläinrakas. Harrastan kukkien hoitoa, 
luonnossa liikkumista, kalastusta, 
lenkkeilyä, musiikkia, runoja ja teatte-
ria. Olen kokki ja leipuri. Olen näyttä-
vä nainen, eläkkeellä, iloinen, huumo-
rintajuinen, rehellinen, luotettava. 
Haen 45-53-vuotiasta miestä, ei ul-
konäkökriteereitä, sydän on paikal-
laan, et juo, puhut ja pussaat. 

Yksisarvinen

13. Hei! Olen 32-vuotias nainen.  
Tykkään kirjoittaa. Olen uskossa  
Jeesukseen. Ole rohkea ja kirjoita 
minulle. Elämä voi avata uuden polun 
meille, yst. terv. Ilonpisara.

Ilonpisara

  YSTÄVÄPALSTA

Revanssissa 3/2019 
julkaistaan ilmoitukset, 

jotka on lähetetty lehden 
toimitukselle 16.8.2019 

mennessä.  
Revanssiin tarkoitetut 

ilmoitukset  
voi toimittaa osoitteella:

Revanssi, Etsitkö ystävää? 
Mielenterveyden  

keskusliitto,
Malmin kauppatie 26, 

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

Ilmoittaja voi käyttää 
nimimerkkiä, mutta oikea 

nimi ja osoite tulee 
ilmoittaa toimitukseen, 
jotta saapuneet kirjeet 

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

tulee enemmän kuin niille 
on varattu tilaa, toimitus 

voi siirtää ilmoituksen 
seuraavaan numeroon.

ILMOITTAJA

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

kuoreen, johon kirjoitat 
Mielen terveyden 

keskusliiton osoitteen ja 
kirjeystäväsi nimimerkin. 

Revanssi toimittaa kirjeesi 
asianosaiselle.

ILMOITUKSEEN 
VASTAAJA

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

Etsitkö ystävää?

22 REVANSSI  
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Rentoutumista on harjoitettu jo tuhansia vuosia ja varsinkin itämaisissa 
kulttuureissa se on tärkeä osa jokapäiväistä elämää. Monet länsimaiset 
rentoutumismenetelmät pohjautuvatkin itämaisiin jooga- ja meditaatio-

harjoituksiin. Rentoutumisessa ihmisen tajunnan tila laskeutuu alemmille vireys-
tilan tasoille. Rentoutumisen syvyys voi vaihdella suuresti. Erilaisia rentoutus-
ohjelmia on olemassa paljon erilaisia ja eri ihmisille soveltuu erilaiset rentoutus-
tekniikat. Kirjastosta ja netistä löytyy paljon valmiita rentoutusharjoituksia. Ke-
honosien rentousharjoittelu on helpoin aloittelijalle. Kokeneempi saa vaihtelua 
kokeilemalla mielikuvapohjaisia suggestiomenetelmiä.

Rentoutuminen 
antaa voimia

Tekst i  Kati  Rantonen

  LIIKUNTAVINKKI
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1 Istu mukavassa asennossa. Voit pitää silmäsi auki tai kiinni. Kiinnitä huomiosi 
yhteen kehonosaan kerrallaan. Purista ensin oikea käsi nyrkkiin. Laske 
mielessäsi kymmeneen ja päästä sitten käsi rennoksi. Tunnet, mikä ero on 
jännittyneen ja rennon käden välillä. Jännitä sama käsi uudelleen nyrkkiin. 
Purista kättä hetken aikaa ja sitten päästä rennoksi. Tee sama vasemmalla 
kädellä.

2 Keskity nyt kasvoihin, anna kasvojen olla ihan rentona. Purista silmät tiukasti 
kiinni ja rutista suu suppuun. Pidä jännitys hetken aikaa ja päästä sitten 
kasvot rennoksi. Jännitä kasvot ruttuun uudestaan, pidä hetki ja päästä 
sitten rennoksi. 

3 Hengitä rauhallisesti. Vedä keuhkot täyteen ilmaan ja puhalla ilma 
rauhallisesti ulos. Pullista vatsaa ulospäin, pidä pullistus ja jännitä 
vatsalihaksia ja päästä sitten vatsa aivan rennoksi. Tee sama toisen kerran.

4 Keskitä ajatuksesi nyt oikeaan jalkaan. Paina jalkaa kohti lattiaa. Pidä jännitys 
kymmeneen laskien ja päästä jalka rennoksi. Paina uudestaan jalkaa kohti 
lattiaa, laske kymmeneen ja päästä rennoksi. Tee sama vasemmalla jalalla.

5 Ota asento, jossa olosi on rento. Keskity tuntemaan rentous koko kehossasi. 
Ympäristön äänet tulevat yhdentekeviksi, niillä ei ole mitään merkitystä. Voit 
keskittyä vaan mukavaan rentoon olotilaan. Tunnet, kuinka kätesi ovat 
rennot. Tunnet, kuinka myös kasvosi rentoutuvat. Hengitä rauhallisesti. 
Keskity tuntemaan vatsasi rentous. Keskity tuntemaan jalkojesi rentous. 

6 Hengitä rauhallisesti ja tunne, kuinka kehosi on täysin rento. Sinulla on 
turvallinen ja miellyttävä olo. Laske seuraavaksi hitaasti luvut kymmenestä 
yhteen. Tunnet, kuinka jokaisella numerolla olosi virkistyy ja tulet pikkuhiljaa 
enemmän tietoiseksi ympäristöstäsi. Kun pääset yhteen, olet täysin hereillä 
ja tunnet itsesi virkeäksi ja voimakkaaksi. Olet valmiina toimimaan eteesi 
tulevissa tehtävissä. 

Rentoutuessa parasympaattinen hermosto aktivoituu, ja elimistössä ja mielessä tapahtuu monia positiivisia muutoksia:

Kokeile aktiivista 
rentousharjoittelua
  Aktiivinen rentousharjoittelu ei vaadi niin 
suurta keskittymistä kuin esimerkiksi 
mielikuvarentoutukset, joten se sopii myös 
vähemmän rentousharjoituksia tehneelle. 

Harjoittelemalla voit oppia tuntemaan 
jännittyneen ja rennon lihaksen eron, ja 
vähitellen voit huomata arkielämässäkin, 
milloin jännität turhaan tiettyjä lihaksia, 
esimerkiksi hartioita. Turhan lihasjännityksen 
tiedostaminen auttaa ehkäisemään lihasten 
kipeytymistä ja niistä johtuvia kiputiloja. 

Harjoituksessa jännitetään eri lihasryhmiä 
5-10 sekuntia kerrallaan. Tämän jälkeen 
päästetään lihakset rentoutumaan. Teho 
perustuu hermoston väsymiseen. Voit myös 
jännittää lihasta 30-45 sekuntia ja tämän 
jälkeen antaa lihaksen rentoutua. Silloin  
teho perustuu lihasten energiavarojen 
vähenemiseen. 

Rentousharjoitus on hyvä järjestää 
rauhallisessa tilassa, ja sen voi toteuttaa 
yksin tai ryhmässä. 


lihasjännitys vä-
henee ja lihasten 

lämpötila kohoaa


hengitys tasaan-
tuu ja rauhoittuu 

mieli rauhoittuu, 
keskittymiskyky 

paranee ja tietoisuus 
ympäristöstä vähe-
nee


luovuus, ideointi-
kyky ja ongel-

manratkaisutaidot 
paranevat


keho ja mieli pa-
lautuvat parem-

min


tilanneahdistus ja 
stressituntemuk-

set vähenevät



mielenterveysneuvonta
Valtakunnallinen  

www.mtkl.fi

Neuvontapuhelin

Arkisin  
klo 10–15 

Puhelun hinta 8,35 senttiä/puhelu +  
16,69 senttiä/minuutti.

0203 91920

Neuvontachat

Ti, ke ja to 
klo 12–15

Voit keskustella joko ammattilaisen 
tai itse mielenterveysongelmia 
kokeneen henkilön kanssa.

www.mtkl.fi

Vertaistukipuhelin

Arkisin  
klo 10–15 Maksuton

0800 177599

Kun soitat meille, soitat 
aina oikeaan paikkaan. 

Raili Alén

 046 851 4128  raili.alen@mtkl.fi

HELSINKI

Irmeli Markkanen

 050 592 0419   irmeli.markkanen@mtkl.fi

Milla Ristolainen

 040 450 6884  milla.ristolainen@mtkl.fi

TURKU

Mirva Laine

 040 557 9505  mirva.laine@mtkl.fi

KUOPIO

Tarvittaessa  
tavoitat 
työntekijämme 
myös suoraan:

50%
MIELENTERVEYS- 

YHDISTYSTEN JÄSENILLE

ALENNUS KESTO-
TILAUSHINNASTA

TEE NÄIN:  
Lähetä jäsentilauksesi osoitteeseen 
tilaukset@tunnejamieli.fi.

Kerro tilatessasi:

	nimesi

	postiosoitteesi

	maksaja ja laskutusosoite  
(jos eri kuin yllä)

	puhelinnumerosi ja 
sähköpostiosoitteesi

	jäsenyhdistyksesi
Lähetä jäsentilauksesi osoitteeseen 

tilaukset@tunnejamieli.fi

www.tunnejamieli.fiL E H T I  M I E L E N  H Y V I N V O I N N I S T A 

JOTA KIINNOSTAA 
MIELEN HYVINVOINTI

Tunne & Mieli on lehti sinulle,


