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ʺMielestäni tärkeämpää kuin pyrkiä kaikin keinoin eroon
masennuksesta, on ymmärtää ja oppia elämään sen
kanssa. Masennus on opettanut minua olemaan kiitollinen
pienistä asioista ja arvostamaan tässä hetkessä elämistä.
Se on opettanut hidastamaan ja kuuntelemaan itseäni.
Vertaistuki on jotain niin erityistä, että sitä ei voi verrata
mihinkään muuhun. Ymmärrys siitä, että ei ole yksin ja
että muillakin on haasteita, antaa voimia jaksaa. ʺ
Esko Pylsy

ʺMielenterveysongelmat ovat niin yleisiä, että niistä
pitäisi puhua enemmän. On tärkeä puhua omista
ongelmista, sillä joku toinen voi olla samassa
tilanteessa ja rohkaistua sitä kautta hakemaan apua.ʺ
Piia Ryymin

ʺOlen oppinut ottamaan pieniä
askelia ja antamaan aikaa
itselleni. Toivoa löytyy pienistä
asioista arjen keskellä.ʺ
Jenni Savolainen

ʺOnnellisuus ja elämänilo eivät synny yksistään
suorituksista tai saavutuksista, vaan
vuorovaikutuksesta. Siitä että kokee kuuluvansa
johonkin. Elämänilo syntyy kokemusten ja
tunteiden jakamisesta tärkeiden ihmisten kanssa.ʺ
Olavi Sydänmaanlakka
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Matkalla itseemme
Sairastuminen pysäyttää. Tunteet vaihtelevat. Ahdistus ja häpeä. Miksi minä, mitä nyt, miten pärjään?
Joskus on helpotus, kun pahalle ololle on nimi ja selitys. Moni kuvailee sairastumisen ja toipumisen
matkana itseensä. Matka ei toki ole helppo, eikä matkan teko mukavaa. Silti sen aikana voi tutustua
itseensä paremmin ja oppia uutta: hidastamisen taitoa, ihan pienenpienienkin voimia tuovien asioiden
huomaamista, omia vahvuuksia ja myötätuntoa itseä kohtaan.
Matkalle ei tarvitse lähteä yksin, vaan me kannustamme ja tarjoamme välineitä. Tarjolla on
yhteisöllistä toipumisen tukea niin kasvokkain kuin verkossa.
Moni on huomannut jakamisen merkityksen. En vain minä, vaan todella moni kokee samoin. Jos
tuntuu, että kaipaat juttukaveria ja asiat askarruttavat, pääset helposti keskustelemaan toisten samaa
kokeneiden kanssa ryhmächatissä, nimellä tai nimettömänä – sinä itse päätät. Säännölliset chatit
vaihtuvin teemoin alkavat syksyllä.
Omalla tarinalla voi rohkaista ja tuoda toivoa toisille. Onneksi on rohkeita omien tarinoidensa
kertojia! Heitä kuulemme lukuisissa tapahtumissamme, mm. Minun kokemukseni -tilaisuuksissa.
Järjestämme myös kursseja teille, jotka haaveilette toisten tukemisesta vertaisena.
Tulevaisuustyöpajoissa pohdimme sitä, miten kokemukset sairastumisesta ja toipumisesta voisivat
kääntyä vahvuudeksi. Matka omaan itseen kaikkine mutkine ja mäkineen saattaakin olla haluttua
osaamista tulevaisuuden työmarkkinoilla.
Olemme mielenterveysongelmia itse kokeneiden ihmisten järjestö ja kohtaamme vuosittain yli 20
000 ihmistä huolineen, pelkoineen, toiveineen ja unelmineen. Rohkenemme väittää, että tunnemme
hyvin mielenterveysongelmia kokevan ihmisen arjen kaikkien lukujen ja tilastojen takana. Tätä
kokemuspohjaista järjestön osaamista jaamme mielellämme myös kaikkien teidän kanssa, joiden
asiakkaiden arjessa on mielenterveysongelmia.
Tapahtumia, kursseja ja koulutuksia on syksyllä yli 50, 27 paikkakunnalla. Verkkokursseille taas
pääsee ihan mistä päin maata vaan. Suuri osa toiminnasta toteutetaan yhteistyössä paikallisen tai
valtakunnallisen mielenterveysyhdistyksen kanssa.
Tervetuloa mukaan matkalle!

Miten mukaan kursseille?

www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri

Etsi sinua kiinnostava kurssi tapahtumakalenteristamme. Haku- tai ilmoittautumislinkki
on aina kunkin kurssin ohessa.

Miten löydän kursseja?
Voit hakea kursseja
ajankohdan, paikkakunnan
tai kurssin nimen mukaan.
Voit myös hakea haku
sanalla, esimerkiksi
”vertaisohjaaja”, ”mielen
terveysongelmia kokeville”,
”verkkokurssi” jne.

Miten teen hakemuksen?
Joillekin kursseille haetaan, ja
hakijoita voi olla enemmän
kuin mukaan mahtuu. Kerro
hakulomakkeessa hieman
itsestäsi ja miksi haluaisit
kurssille. Ilmoitamme sinulle
pian hakuajan jälkeen,
pääsitkö mukaan tällä kertaa.

Miten ilmoittaudun?
Kaikille avoimille luennoille ei
tarvitse ilmoittautua. Riittää
kun tulet vaan!
Maksaako?
Melkein kaikki kurssimme
ovat ilmaisia. Usein tarjotaan
kahvitkin.
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Toivon työpaja
Mistä lisää voimia arkeen, jos kaikki tuntuu harmaalta
ja raskaalta? Miten huomata hyvä elämässä? Voiko
elämäni muuttua taas valoisammaksi?

R

yhmässä etsitään yhdessä toiveikkuutta ja valon pilkahduksia ja
pohditaan, mistä löytyisi voimia arkeen. Opettelemme myötä

tuntoa itseämme kohtaan: Tällä hetkellä jaksan ehkä vain tämän,

Mukaan voit hakea
myös puhelimitse:
0203 91920

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 toisten samoja asioita kohdanneiden
kanssa ja teemme erilaisia harjoituksia. Voit tulla mukaan ihan omana
itsenäsi.
Ryhmässä on aina mukana vertaisohjaaja, jolla on omakohtaista
kokemusta toipumisesta ja siitä, mikä arjessa auttaa eteenpäin.

Olen lukossa. Sain toivoa avaimen
löytymisestä ja oljenkorsia tulevaa varten.
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Kaikille kadoksissa olevia voimia ja toiveikkuutta
etsiville ihmisille, jotka ovat eläkkeellä,
kuntoutustuella tai muuten olleet pitkään pois
työelämästä mielenterveydellisten syiden vuoksi.

Kenelle?

Kankaanpää
1.10. - 3.10. sekä
jatkopäivä samalla
ryhmälle myöhemmin.
Siitä sovitaan ryhmän
kanssa erikseen.
$$10 - 14
00Finlandia Hotelli Lumi
ainen, Kauppatori 5,
Kankaanpää
Pirjo Metsäranta,
Mielenterveyden keskus
liitto sekä vertaisohjaaja
//Muoto: Kurssilla käydään
kotoa käsin.
//Mukaan mahtuu: 14
Hae mukaan: 13.9.
mennessä.
Mahduinko? Ilmoitamme
sinulle 24.9. mennessä.
+Porin
+
mielenterveysyhdistys Hyvis ry.

Joutseno
11. - 13.11. ja kurssin
jatko-osa samalle
ryhmälle 9.12.
$$10 - 14
Kurssipaikka: Kuntouttava päivätoiminta,
Hiidenmäentie 1, Joutseno
Isko Kantoluoto,
Mielenterveyden keskus
liitto sekä vertaisohjaaja
//Muoto: Kurssille
osallistutaan kotoa käsin.
//Mukaan mahtuu: 14
Hae mukaan: 21.10.
mennessä.
Mahduinko? Ilmoitamme
sinulle 28.11. mennessä.  
+Eksote,
+
Kuntouttava
päivätoiminta, Joutseno

Leppävirta
7.10. / 9.10. / 11.10. /
6.11.  
$klo
$ 10 - 14

Pirjo

Isko

Merja

Kurssit
sisältävät
kahvit ja
lounaat.
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00Sport & Spahotel
Vesileppis, Vokkolantie 1,
Leppävirta
Merja Smahl, Mielen
terveyden keskusliitto ja
vertaisohjaaja
//Muoto: Kurssille
osallistutaan kotoa käsin.
//Mukaan mahtuu: 14
Hae mukaan: 23.9.
mennessä.
Mahduinko? Ilmoitamme
sinulle 27.9. mennessä.  
+Leppävirran
+
mielen
terveystuki ry

Suonenjoki
OTA LÄHEISESI MUKAAN!

21.9 - 22.9./ 26.9./24.10.  
$$la 21.9. ja su 22.9.
klo 10 - 14
to 26.9. ja to 24.10.
klo 17 - 20
00Suonenjoen seurakunta
talo, Pihlajakatu 21,
Suonenjoki
Merja Smahl, Mielen
terveyden keskusliitto,
Tiina Puranen Savon
mielenterveysomaiset
– Finfami ry sekä
vertaisohjaajat
//Muoto: Kurssille
osallistutaan kotoa käsin.
//Mukaan mahtuu: 16
Hae mukaan: 30.8.
mennessä
Mahduinko? Ilmoitamme
sinulle 6.9. mennessä.  
+Savon
+
mielenterveys
omaiset -Finfami ry,
Suonenjoen kaupungin
sosiaalitoimi, Suonenjoen
seurakunta ja Sisä-Savon
mielenterveysseura – mieli
2Huom!
2
Kurssipäivinä
tarjoamme lounaan ja
kahvit la ja su sekä
torstai-iltaisin pientä
iltapalaa.

Korvaamme
osalllistujille kurssi
päivien matkakulut
julkisilla kulkuneuvoilla.
Omavastuu
matkakuluista on
5€/suunta/päivä.

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Toivon työpaja:

Luontoa ja
liikuntaa
Luonto tarjoaa kaikille aisteille kokemuksia,
rauhoittumista ja rentoutumista. Pohditaan yhdessä
suhdettamme luontoon ja luonnon
hyvinvointivaikutuksia niin mielelle kuin keholle.

L

uontoelämyksistä voimme nauttia metsäretkillä, mutta yhtä
hyvin voimme löytää luontoa kaikkialta ympäriltämme, vaikka

keskeltä kylää. Emme kulje pitkiä, rasittavia matkoja, vaan mukaan
voit helposti tulla, vaikka olisit tottumattomampikin liikkuja.
Pääpaino on luonnosta nauttimisessa ja sen aistimisessa, sään
mukaan.
Luontokokemusten lisäksi keskustelemme toivosta, toiveikkuudesta ja valon pilkahduksista, vahvuuksistamme, meille voimia
tuovista asioista sekä tulevaisuudesta.
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Kenelle?

Kaikille mielenterveyden ongelmia kokeville ihmisille,
jotka ovat eläkkeellä, kuntoutustuella tai muuten
olleet pitkään pois työelämästä mielenterveydellisten
syiden vuoksi ja etsivät uusia näkökulmia arkeensa
sekä hyvinvointia luonnossa liikkumisesta.

Nuuksio
Lehtien väriloistoa ja
havinaa. Siivilöityvä valo
puiden oksien lomasta.
Havun tuoksu. Puolukan
kirpeys. Metsän hiljainen
humina. Oksien rapse
jalkojen alla. Syksyisen
järven rauha.
7.10. / 9.10. / 11.10. /
29.10.
$$11 - 15
00Hotelli Nuuksio, Naru
portintie 68, Kirkkonummi
Terhi Kimmelma-Paajanen,
Mielenterveyden keskus
liitto ja vertaisohjaaja
//Muoto: Kurssilla käydään
kotoa käsin.
//Mukaan mahtuu: 14
Hae mukaan: 19.9.
mennessä.
Mahduinko? Ilmoitamme
sinulle 23.9. mennessä.

Kurssipäivinä
tarjoamme
lounaan ja
kahvit

Korvaamme osalllistujille kurssipäivien
matkakulut julkisilla
kulkuneuvoilla.
Omavastuu
matkakuluista on
5€/suunta/päivä.

Muonio
Luontoliikunta ei aina
tarkoita tuntien vaellusta
metsässä, vaan joskus
pientä pistäytymistä ulkona,
sään mukaan. Pakkasen
huurtamia puunrunkoja,
kimmeltäviä jääpuikkoja,
narskuvaa lunta, pohjoisen
pureva pakkanen ja
kaamoksen kaunis sininen
hetki. Luontoa löytyy jopa
keskeltä kylää.
Pohditaan yhdessä luonnon
vaikutuksia hyvinvoinnillemme ja nautitaan siitä myös
kuvina, sekä lyhyesti ulkoillen.
10.12 - 12.12. ja 		
23.1.2020   
$$10 - 14
00Muonion kyläpirtti,
Pirkantie 4, Muonio
Kurssilla käydään kotoa
käsin. Yli 50km etäisyydeltä lähikunnista tulevilla on
tarvittaessa mahdollisuus
majoittua maksutta.
Sanna Hyry ja vertaisohjaaja   
//Mukaan mahtuu: 14
Hae mukaan: 15.11.
mennessä.
Mahduinko? Ilmoitamme
sinulle 20.11. mennessä.  
+Muonion
+
ja Enontekiön
perusterveydenhuolto,
Kittilä etsivä nuorisotyö,
SámiSoster ry

Terhi
10

Sanna

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Luontoa ja liikuntaa
Lähdetäänkö kävelylle yhdessä? Nautitaan
luonnosta Ruissalon luontopolulla ja kokeillaan
käytännössä luonnon hyvinvointivaikutuksia niin
mielelle kuin keholle.

T

ehdään mukavassa seurassa n. 6 kilometrin patikkareissu
rauhalliseen tahtiin. Välillä viivähdetään hetki Honkapirtillä

ja maistellaan hernekeittoa ja pannukakkua.

Kenelle?
Kaikille, jotka haluavat liikkua ja nauttia
luonnosta mukavassa seurassa.

Turku
ke 11.9.
$$klo 10 kokoonnumme
Ruissalon kasvitieteellisen
puutarhan parkkipaikalla
00Ruissalo, Kasvitieteellinen
puutarha, Ruissalon
puistotie 215, Turku  
Isko Kantoluoto ja Pirjo
Metsäranta, Mielen
terveyden keskusliitto
//Mukaan mahtuu: 30
22Jotta hernekeittoa ja
pannukakkua riittää
kaikille, ilmoittaudu
etukäteen,
viimeistään 30.8.:
pirjo.metsaranta@mtkl.fi

Pirjo

Isko
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Toivon työpaja: Musiikki minussa
Muistoja aurinkoisesta kesäpäivästä.
Haikeutta jo menneistä hetkistä. Rauhoittumista.
Levottomuutta. Kiukkua tai ahdistusta.
Unenomaisuutta. Voimafiiliksiä. Halu hyppiä
ja tanssia!

K

ukin kokee musiikin kuuntelun yksilöllisesti, jopa yksi ja
sama biisi herättää eri ihmisissä aivan erilaisia mielle

yhtymiä. Millaisia ajatuksia, tunteita tai ideoita musiikki sinussa
herättää? Entä voisitko purkaa tunteitasi musiikin avulla?
Kurssilla käytämme musiikkia megafonina omien tunteidemme
tunnistamiselle. Tunnustellaan rauhassa tunteitamme ja
ajatuksiamme, ja tehdään niitä näkyväksi kirjoittamalla tai
piirtämällä.
Entä onko sinulla itsellesi tärkeää biisiä? Voit tuoda sen
kurssille mukanasi – kuunnellaan yhdessä. Kuuntelemamme
musiikit ovat erityylisiä, jolloin herättelemme vaihtuvia ja
erilaisia tunnelmia. Kurssille osallistuminen ei vaadi soittotaitoa,
sillä emme tee itse musiikkia, vaan keskitymme kuunteluun.
Musiikin ja tunteiden lisäksi keskustelemme toivosta,

Espoo
14.11. / 21.11. / 28.11. /
9.1.2020  
$$11 - 15
00Valoemy, Maapallonkatu 8
E-F, Espoo
2Huom!
2
Sisäänkäynti
Maapallonkujan puolelta
kävelytieltä, aidatun
leikkipuiston vierestä.
Terhi Kimmelma-Paajanen,
Mielenterveyden keskus
liitto sekä Kulttuurin
Verso-hankkeen kouluttaja
ja vertaisohjaaja
//Muoto: Kurssille
osallistutaan kotoa käsin.
//Mukaan mahtuu: 12
Hae mukaan: 28.10.
mennessä.
Mahduinko? Ilmoitamme
sinulle 30.10. mennessä.
+Taiteen
+
Sulattamo ja
Espoon mielenterveys
yhdistys Emy ry.
2Huom!
2
Tarjoamme
kurssipäivinä kahvit ja
lounaan

toiveikkuudesta ja valon pilkahduksista,
vahvuuksistamme, meille voimia tuovista
asioista sekä tulevaisuudesta.
Terhi

Kenelle?
18-32-vuotiaille mielenterveyden ongelmia
kokeville ihmisille, jotka eivät ole työelämässä,
vaan esimerkiksi kuntoutustuella tai eläkkeellä ja
jotka etsivät uusia näkökulmia arkeensa ja uusia
itseilmaisun keinoja musiikista, kirjoittamisesta tai
piirtämisestä.
12

Korvaamme
osalllistujille kurssi
päivien matkakulut
julkisilla kulkuneuvoilla.
Omavastuu matka
kuluista on 5€/suunta/
päivä.

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Suuret unelmat,
pienet askeleet
Mistä unelmoit? Linnasta Ranskassa? Matkasta?
Että uskaltaisit käydä uimahallissa tai jaksaisit
kirjastoon? Tai ihan vaan nousta sängystä aamulla
ja pukeutua? Vapaaehtoistyöstä tai uudesta
harrastuksesta? Opinnoista tai työhön paluusta
tulevaisuudessa?
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K

urssilla 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
kokemuksistaan ja toipumisestaan.
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Mukaan voit hakea
myös puhelimitse:
0203 91920
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Kurssilla yövytään
Siuntio
Luontoa ja liikuntaa

Kulttuuri arjen ilona

23.9 - 27.9.
Kurssin toinen osa samalle
ryhmälle 2.3 - 6.3.2020

Mitä kaikkea kulttuuri
sinulle tarkoittaa? Uusia
elämyksiä, käsillä tekemistä, kauneuden huomaamista ympärilläsi, urheilua?
Kokeillaan ja pohditaan
yhdessä, miten kulttuuri
voisi olla ilonasi arjessa.

$$Kurssi alkaa ma 23.9.
klo 15.30 ja päättyy
pe 27.9. n. klo 12
00Scandic Siuntio,
Lepopirtintie 80, Siuntio
Terhi Kimmelma-Paajanen
ja Pirjo Metsäranta,
Mielenterveyden keskusliitto sekä vertaisohjaaja.
//Muoto: Kurssilla yövytään
ja se sisältää täyshoidon.
//Mukaan mahtuu: 16
Hae mukaan: 23.8.
mennessä.
Mahduinko? Ilmoitamme
sinulle viimeistään 29.8.

Kenelle?

Olen
ihminen, en
diagnoosi!

Terhi

Sanna

Savonlinna

Mielenterveyden
ongelmia kokeville,
haluavat liikkua
luonnossa ja jotka
ovat olleet pitkään
pois työelämästä,
etsivät uusia
näkökulmia arkeensa,
uskallusta unelmoida
ja suunnitella
tulevaisuutta.

Merja

28.10.-1.11. Kurssin
toinen osa samalle
ryhmälle 11.5 - 15.5.2020
$$Kurssi alkaa ma 28.10.
klo 15 ja päättyy
pe 1.11. klo 12
00Spahotel Casino,
Kylpylaitoksentie 7,
Savonlinna
Sanna Hyry ja Merja
Smahl, Mielenterveyden
keskusliitto sekä vertais
ohjaaja
//Muoto: Kurssilla yövytään
ja se sisältää täyshoidon.
//Mukaan mahtuu: 16
Hae mukaan: 25.9.
mennessä.
Mahduinko? Ilmoitamme
sinulle viimeistään 2.10.

Kenelle?
Mielenterveyden
ongelmia kokeville,
jotka ovat olleet pitkään
pois työelämästä ja
etsivät uusia näkökulmia
arkeensa, uskallusta
unelmoida ja suunnitella
tulevaisuutta sekä iloa
kulttuurista.

Pirjo
15
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Kotoa käsin
Kenelle?

Mikkeli

Mielenterveyden ongelmia kokeville, jotka ovat
olleet pitkään pois työelämästä ja etsivät uusia
näkökulmia arkeensa, uskallusta unelmoida ja
suunnitella tulevaisuutta.

Porvoo
22.10. - 24.10. ja
31.10. - 1.11.
Kurssin kolmas ja neljäs
osa samalle ryhmälle
17.3. - 19.3.2020 ja
26.3. - 27.3.2020
$10
$ - 16
Hotellin aamupala
tarjoillaan joka päivä jo
ennen klo 10.
00Hotelli Seurahovi,
Rauhankatu 27. Porvoo
Isko Kantoluoto ja Terhi
Kimmelma-Paajanen,
Mielenterveyden keskus
liitto sekä vertaisohjaaja.
//Muoto: Kurssilla käydään
kotoa käsin.
//Mukaan mahtuu: 14
Hae mukaan: 24.9.
mennessä.
Mahduinko? Ilmoitamme
sinulle viimeistään 30.9.

Kotka
9.12. - 13.12. Kurssin
toinen osa samalle
ryhmälle 25.5. - 29.5.2020
$$9 - 15
00Sokos hotel Seurahuone,
Keskuskatu 21, Kotka
Isko Kantoluoto ja Pirjo
Metsäranta, Mielen
terveyden keskusliitto
//Muoto: Kurssilla käydään
kotoa käsin.
//Mukaan mahtuu: 14
Hae mukaan: 11.11.
mennessä.
Mahduinko? Ilmoitamme
sinulle viimeistään 15.11.

16

Jenni

Ryhmässä opettelemme
tunnistamaan vahvuuksiamme ja sitä, miten voisimme
hyödyntää niitä tavoitteidemme toteuttamisessa.
Rakennamme yhdessä
suunnitelmaa, kuinka edetä
omaan tahtiin, sopivan
kokoisin askelin kohti
työelämää tai opintoja.
Tutustumme myös työpajatoimintaan ja muihin
paikallisiin kohteisiin
kurssilaisten oman
kiinnostuksen ja innostuksen mukaan.
11.11 - 15.11.
Kurssin toinen osa samalle
ryhmälle toukokuussa
2020.
$9
$ - 15

Korvaamme osalllistujille kurssipäivien
matkakulut julkisilla
kulkuneuvoilla.
Omavastuu
matkakuluista on
5€/suunta/päivä.

Kurssit
sisältävät
kahvit ja
lounaan.

Isko

Takaisin työelämään?

Oletko ollut pitkään pois
työelämästä, mutta
haaveilet paluusta töihin
tai opiskelemaan?
Riittääköhän rohkeus?
Entä mistä liikkeelle?

Merja

Pirjo

Terhi

00Hotelli Vaakuna, Porras
salmentie 9, Mikkeli  
Jenni Rihti ja Merja Smahl,
Mielenterveyden keskus
liitto sekä vertaisohjaajat
//Muoto: Kurssilla käydään
kotoa käsin.
//Mukaan mahtuu: 16
Hae mukaan: 2.10.
mennessä.
Mahduinko? Ilmoitamme
sinulle viimeistään 7.10.
+Mikkelin
+
Virike ry ja
Mikkelin toimintakeskus ry

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Diabetes ja mieli
Kurssilla etsimme uusia näkökulmia arkeen.
Pienilläkin asioilla on merkitystä hyvinvoinnin ja
jaksamisen kannalta. Opimme herättelemään
unelmia ja suunnittelemaan tulevaisuutta.

E

tsimme keinoja, joilla saamme voimia jaksamiseen.
Pohdimme yhdessä arjen selviytymistaitoja ja etsimme

kadoksissa olleita voimavaroja.
Kurssilla puhutaan myös kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista,
sairauksien vaikutuksista arkeen sekä diabeteksen
omahoidosta.
Keskustelemme lisäksi 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 myös toistemme
kokemuksia.

Kenelle?
Kaikille Lahden seudulla asuville, jotka ovat
mielenterveydellisistä syistä eläkkeellä, joilla on
joko tyypin 1 tai tyypin 2 diabetes ja halu löytää
uusia näkökulmia arkeensa.

Lahti
16.9. - 18.9. /
28.10. - 30.10. /
2.12. - 4.12.
$$9 - 15
00Marttala, Laaksokatu 1,
Lahti
Pirjo Metsäranta,
Mielenterveyden keskus
liitto, Kati Hannukainen,
Diabetesliitto sekä
vertaisohjaaja
//Muoto: Kurssilla käydään
kotoa käsin.
//Mukaan mahtuu: 14
Hae mukaan: 9.8.
mennessä
2Huom!
2
Osallistuminen
ei maksa mitään.
Kurssipäivinä tarjoamme
lounaan ja kahvit.
Haku:
Hakulomakkeen voi
tulostaa osoitteesta:
www.diabetes.fi/kurssit/
diabetes_ja_mieli_-kurssit
Tai voit tilata kurssisihteeri Pirkko Toivoselta
p.050 310 6610 tai
pirkko.toivonen@diabetes.fi
Hakemus lähetetään
osoitteeseen:
Suomen Diabetesliitto/
Pirkko Toivonen, Näsi
linnankatu 26, 33200
Tampere
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Verkkokurssille kotisohvalta käsin

Onko tässä
pimeydessä valoa?
Tuntuuko siltä, että maailman ja sinun välissäsi on seinä?
Sisällä myllertää, vaikka pinta on tyyni? Kaipaatko suoraa
puhetta siitä, kun mieli ei jaksa? Et todellakaan ole ainoa!

O

let juuri oikea henkilö hakemaan mukaan, jos olet ollut pitkään pois
työelämästä ja koet mielenterveysongelmia. Sinulla on riittävästi

voimavaroja vaikeidenkin aiheiden pohtimiseen ja kirjoittaminen on sinulle
luonteva tapa käsitellä asioita.
Kurssilla harjoittelemme myötätuntoista suhtautumista itseen ja omaan
elämään sekä tunteiden, tarpeiden ja itselle tärkeiden asioiden
tunnistamista, jotka lisäävät hyvinvointiasi ja tukevat toipumistasi.
Voit asua missä päin maata tahansa, sillä tälle kurssille voit osallistua
vaikka kotisohvalta käsin, eikä minnekään tarvitse lähteä. Silti pääset
tapaamaan verkossa toisia ihmisiä ja vaihtamaan ajatuksia samaa
kokeneiden kanssa. Kuulet muiden kokemuksia ja selviytymiskeinoja.
Tukenasi on myös kaksi ohjaajaa ja kaksi vertaisohjaajaa.
Aamulla, päivällä, illalla tai keskiyöllä - voit osallistua sinulle parhaiten
sopivana aikana ja halutessasi pelkällä nimimerkillä.
Uusi jakso alkaa aina tiistaisin. Voit kuitenkin yhtä hyvin liittyä mukaan
vasta torstaina tai toisena sopivana päivänä viikon aikana ja seurata
kurssia ihan omaan tahtiisi. Aikaa tarvitset pari tuntia viikossa. Lisäksi
tarvitset nettiyhteyden ja laitteen, jolla pääset nettiin (tietokone, tabletti tai
puhelin).
Kurssia ja sen sisältöjä on ollut suunnittelemassa joukko kokemusasian
tuntijoita eli ihmisiä, joilla on omaa kokemusta siitä, kun mieli ei jaksa.
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Mitä kurssilla?
videoita ja podcasteja
pieniä tehtäviä
ajankohtaista tietoa
mm. lääkkeettömistä
itsehoitokeinosta
keskustelua digitaalisella
keskustelupalstalla
Kurssijaksot
Toivo: Se oli hirveää,
mutta selvisin
Häpeä: Hävetti niin paljon,
että meinasin kuolla
Myötätunto: Rakastaa,
ei rakasta, rakastaa…
Kehon ja mielen yhteys:
Tiedän, että pitäisi…
Rohkeus: Lennä jo!

Verkkokurssille on
helppo osallistua juuri
siihen aikaan ja juuri
niin paljon kuin itse
haluaa ja jaksaa.
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Kenelle? Mielenterveysongelmia kokeville, jotka ovat olleet
pitkään pois työelämästä

Kenelle?

Syyskuun ryhmä
3.9. - 7.10.

Marraskuun ryhmä
12.11. - 16.12.

Kurssijaksot

Kurssijaksot

3.9. Toivo - Se oli hirveää,
mutta selvisin

12.11. Toivo - Se oli
hirveää, mutta selvisin

10.9. Häpeä - Hävetti
niin, että meinasin kuolla

19.11. Häpeä - Hävetti
niin, että meinasin kuolla

17.9. Myötätunto
- Rakastaa, ei rakasta,
rakastaa...

26.11. Myötätunto
- Rakastaa, ei rakasta,
rakastaa...

24.9. Kehon ja mielen
yhteys - Tiedän, että
pitäisi...

3.12. Kehon ja mielen
yhteys - Tiedän, että
pitäisi...

1.10. Rohkeus - Lennä jo!

10.12. Rohkeus - Lennä
jo!

Keskustelu jatkuu vielä
7.10. saakka.
00Ihan mikä paikka vaan
sinulle parhaiten sopii,
kunhan nettiyhteys toimii
$Sinä
$
päätät!
Sanna Hyry ja Päivi
Tonteri, Mielenterveyden
keskusliitto ja vertais
ohjaajat
//Kurssille mahtuu: 20
Hae mukaan
viimeistään: 27.8.
lmoitamme sinulle 29.8.
mennessä

2Huom!
2
Kun haet mukaan,
kerrothan meille itsestäsi
ja miksi haluaisit mukaan
kurssille. Muista täyttää
kaikki kohdat haku
lomakkeessa.
Löydät hakulomakkeen
kalenteristamme:
www.mtkl.fi/tapahtuma
kalenteri

Keskustelu jatkuu vielä
16.12. saakka.
00Ihan mikä paikka vaan
sinulle parhaiten sopii,
kunhan nettiyhteys toimii
$Sinä
$
päätät!
Päivi Tonteri, Mielen
terveyden keskusliitto ja
vertaisohjaajat
//Kurssille mahtuu: 20
Hae mukaan
viimeistään: 5.11..
lmoitamme sinulle 7.11.
mennessä

Haluatko tietää jotain
lisää ennen kuin haet?
Kysy vaan rohkeasti!
paivi.tonteri@mtkl.fi

Sanna
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Rohkeasti mä!

Kuka mä tahdon olla? Millaista on mun näköinen
elämä? Aika ajoin voi olla hyödyllistä pysähtyä
miettimään, että kuka mä oikeastaan olen ja onko
elämä nyt sellaista, kuin toivon sen olevan.  

Verkkokurssille
kotisohvalta
käsin

Tule mukaan pohtimaan samanlaisessa elämäntilanteessa
olevien ihmisten kanssa sitä, mikä elämässä on hyvin, keitä ne
oman elämän tärkeät ihmiset ovat ja mitkä asiat saavat sut
loistamaan. Ryhmässä saat pohdiskeluun uusia näkökulmia ja
kuulet muiden kokemuksia ja ajatuksia. Kurssi on kahdeksan
viikon kokonaisuus ja kerran viikossa on tapaaminen Skypen
välityksellä.

Sanna

Terhi

 30.10. / 6.11. / 13.11. / 20.11. / 27.11./ 4.12. / 11.12. / 18.12.

Rohkeasti mä!
Olet juuri oikea ihminen,
jos sairaus tai vamma on
ollut osa elämääsi pitkään ja ikää ei ole vielä
kolmeakymmentä. Haluat
pysähtyä pohtimaan omaa
elämääsi ja tulevaisuutta sekä jakaa ja kuulla
kokemuksia.

$$ klo 17 - 19
00 Ihan mikä paikka vaan sinulle parhaiten sopii, kunhan
nettiyhteys toimii
 Terhi Kimmelma-Paajanen, mielenterveyden keskusliitto,
Sanna Marjamäki, Neuroliitto ja vertaisohjaaja
// Muoto: Verkossa.
// Kurssille mahtuu: 10
 Hae mukaan viimeistään: 20.9.
Haku ja lisätiedot: https://etasope.fi/kurssit/rohkeasti-ma/
++ Aivoliitto, Allergia-, iho- ja astmaliitto, Epilepsialiitto,
Invalidiliitto, Lihastautiliitto, Munuais- ja maksaliitto,
Neuroliitto, Syöpäjärjestöt ja Suomen Sydänliitto.
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Puhumalla parasta
Jos vanhemman sairaus tai vamma koskettaa
perhettänne ja tuo haasteita arkeen, voimia tuovia
asioita tarvitaan koko perheelle. Tämä verkkokurssi
onkin tarkoitettu yhteisesti koko perheelle.

Verkkokurssille
kotisohvalta
käsin

Kurssilla opitte tunnistamaan perheellenne merkityksellisiä ja
voimia lisääviä asioita. Saatte tukea keskinäiseen vuorovaikutukseen. Tapaatte muita samankaltaisessa tilanteessa olevia perheitä
ja pääsette jakamaan ajatuksia ja arjen toimivia keinoja.
Kurssi alkaa yhteisellä aloitustapaamisella, jonka jälkeen jatkamme
ryhmänä verkossa, kuusi kertaa. Ryhmätapaamisissa, verkkokeskusteluissa ja vertais-chatissa osallistujilla on mahdollisuus jakaa
kokemuksiaan muiden kanssa.  

Puhumalla parasta

Sanna

Perheille, joissa vanhemman sairaus
tai vamma tuo haasteita arkeen.

 Alkutapaaminen kasvotusten 9.11. - 10.11.
Verkkotapaamiset keskiviikkoisin 13.11. /20.11. / 27.11. / 4.12. / 11.12. /18.12.
$$ 17 - 19 (Onko myös alkutapaamisen kellonaika?)
00 Alkutapaaminen kasvotusten:
Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Hyvinvointi ja vapaa-ajankeskus, Jokiharjuntie 3, Vuorela.
Verkkotapaamiset:
Ihan mikä paikka vaan teille parhaiten sopii, kunhan nettiyhteys toimii
 Sanna Hyry, Mielenterveyden keskusliitto ja Eliisa Laine, Aivoliitto
// Mukaan mahtuu: 8 perhettä
 Hae mukaan viimeistään: 27.9.
Haku ja lisätiedot: https://etasope.fi/kurssit/puhumalla-parasta/
++ Aivoliitto, Allergia-, iho- ja astmaliitto, Epilepsialiitto, Invalidiliitto, Lihastautiliitto, Munuais- ja
maksaliitto, Neuroliitto, Syöpäjärjestöt ja Suomen Sydänliitto.
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Keskusteluja kaipaaville

Mitä mielen päällä?
Kaipaatko juttukaveria? Toista näkökulmaa mielessä
kaihertaviin ajatuksiin? Klikkaa mukaan
ryhmächattiin, joita järjestetään joka toinen
keskiviikko klo 17-19.

K

eskustelua luotsaamassa on samoja asioita kokenut vertais
ohjaaja tai kaksi, ja taustatukena ammattilainen. Keskuste-

luun voit liittyä nimimerkillä, eikä se vaadi rekisteröitymistä.
Mukaan mahtuvat 15 ensimmäistä, mutta tilanne elää ja
paikkoja saattaa vapautua keskustelun aikana.
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Riittävän hyvä
vanhempi?

Kiikunkaakun töissä
23.10. klo 17-19

4.12. klo 17-19

11.9. klo 17-19

Viekö työ voimat? Onko
vaikea rajata työtä ja
vapaa-aikaa? Entäpä oma
jaksaminen? Työelämässä
on tärkeää osata sanoa ei.
Harjoittelemme sitä
yhdessä ja pohdimme
keinoja jaksaa paremmin.

Vai eikö oikein mitään?
Onko päällimmäinen tunne
plääh? Tule ystävien
seuraan ihan sellaisena
kuin olet. Aiheina keskustelussa se, mikä tuntuu
tärkeältä tai painaa
mielessä.

Uni hukassa

Liiankin
rauhallinen joulu

Miten rakastaa, tukea ja
olla läsnä omalle ihanalle
lapselle, kun itse ei jaksa?
Miten asettaa rajat, kun ei
aina itsekään tiedä niitä?
Tule kanssamme pohtimaan rakkautta, rajoja ja
jaksamista sekä riittävän
hyvää vanhemmuutta.

Rohkeasti minä
25.9. klo 17-19

6.11. klo 17-19

Tuntuuko, että sait roolin,
johon et mahdu? Pohditko
sukupuoltasi tai seksuaalista suuntautumistasi? Entä
seksi – ihanaa, hankalaa,
vastenmielistä? Suoraa
puhetta seksuaalisuudesta,
identiteetistä ja omasta
kehosta – tai siitä mikä
mielessäsi liikkuu.

Tuntuuko, että unen puute
tekee hulluksi? Miten selvitä
ensi yöstä? Ärsyttääkö, kun
joka puolella muistutetaan,
miten tärkeää uni on? Voiko
uneton oppia nukkumaan?
Tule juttelemaan samassa
suossa tarpovien kanssa.
Saat tukea, ymmärrystä ja
ehkä muutaman hyvän
vinkin.

Sinua, sinua
rakastan – ainakin
useimmiten

Jaksaa, jaksaa…
– entä jos ei
jaksakaan?

9.10. klo 17-19

18.12. klo 17-19

Entä jos joulu ei ole iloinen
perhejuhla? Onko tulossa
monta yksinäistä päivää?
Tai vietätkö joulua tavalla,
joka ei tunnu omalta?
Tehdään yhdessä juuri
sinulle sopiva jouluajan
suunnitelma, jotta tiedossa
on mukavia päiviä.

20.11. klo 17-19

Parisuhde vaatii työtä ja
rakkaus elää teoista. Entä
jos en jaksa? Mitä jos
kumppani tuntuu vievän
enemmän kuin antaa? Tai
jos minulla ei ole annettavaa? Pohdimme yhdessä
parisuhteita, omaa oloa ja
rakkauden ylläpitoa.

Tuntuuko siltä, että asioita
on vaikea saada aikaiseksi?
Muilla tuntuu olevan
harrastuksia, siisti koti ja
iloinen perhe, kun itse et
meinaa jaksaa nousta
sängystä? Miten selvitä
arjesta? Onko säännöllinen
arki sitä mitä kaipaat vai
mitä kammoat? Sana on
vapaa ja kaikki näkökulmat
oikeita.

Keskustelut löydät osoitteesta

www.hyvakysymys.fi/ryhmachat

Tervetuloa mukaan!
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Mitä mielen päällä?

keskustelun
otsikolla

Toivoa ja
vertaisuutta
toisille

Toivoa ja vertaisuutta toisille
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Sinustako
vertaisohjaaja?
Haluaisitko tuoda toivoa toisille mielenterveysongelmia
kokeville nuorille aikuisille? Kertoa omalla esimerkilläsi,
että vaikeistakin asioista selviää? Tukea toisten
toipumista ja toimia vertaisena?

J

os haaveilet toisten tukemisesta, mutta mietityttää vähän
uskallatko ja osaatko: Sinun ei todellakaan tarvitse olla täydellinen

ja osata mitään ennakkoon! Riittää, että sinulla on omakohtaista
kokemusta mielenterveyden ongelmista, halu kannustaa toisia ja olla
ihminen ihmiselle. Jos sinulla on vielä ripaus rohkeutta sekä sopivasti
herkkyyttä ymmärtää erilaisia tapoja olla, toimia ja toipua, olet juuri
sopiva henkilö kurssille.
Kurssilla tuemme sinua käyttämään omaa elettyä elämääsi
kaikkine kipukohtineen, rosoineen ja haurauksineen vahvuutena ja
työkaluna toisten tukemisessa. Opit ohjaajan perusvalmiuksia,
ryhmän perustamista ja pelisääntöjen laatimista. Harjoittelemme
yhdessä sitä, miten välitämme toivoa, ohjaamme toisia löytämään
voimia tuovia asioita elämäänsä, miten selvitä haastavista tilanteista
ja kuinka huolehtia omasta jaksamisesta ohjaajana. Lisäksi saat
perustietoa Mielenterveyden keskusliitosta.
Vertaisohjaajana voi toimia sekä kasvokkain että verkossa. Jos olet
vähän arempi ja ujompi, mutta ilmaiset itseäsi luontevasti
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kirjoittamalla, saatat olla loistava verkkovertainen. Jos taas vahvuutesi on
kasvokkain kohtaaminen, ei-digitaalinen toimintaympäristö on ehkä sinun juttusi.
Vertaisohjaajia tarvitaan Mielenterveyden keskusliiton kursseilla, tapahtumissa,
jäsenyhdistyksissä sekä neuvontatyössä, niin kasvotusten kuin verkossa.
Tutustut samalla toisiin tuleviin vertaisohjaajiin. Kurssi koostuu kolmesta
tapaamiskerrasta syksyn aikana ja sisältää valinnaisen jatko-osuuden
tammikuussa 2020. Voit valita, haluatko perehtyä lisää kasvokkaisten vai
verkkoryhmien ohjaamiseen.

Tuula

Kerro meille hakemuksessasi hieman itsestäsi: Miksi innostuit kurssista,
haluaisitko mieluiten vertaisohjaajaksi kasvokkaisiin vai verkkoryhmiin ja onko
sinulla jotain aiempaa kokemusta vertaistuki- tai
kokemusasiantuntijatoiminnasta. Ei tarvitse olla, vaan pelkkä into ja asenne
riittävät, mutta ei siitä aiemmasta kokemuksesta haittaakaan ole!

Päivi

Vertaistuki on yhtälailla antamista kuin saamista.
Se on omien kokemustensa jakamista ja muiden
kuuntelemista. Parhaimmillaan se avaa uusia näkökulmia
ja antaa voimaa käsitellä omia haasteitaan.

Kenelle?

20-40-vuotiaille, jotka haluavat tuoda toivoa toisille
mielenterveysongelmia kokeville nuorille aikuisille ja toimia
vertaisena.

Helsinki
ke 30.10. / ke 13.11. / to 28.11.2019 / to 30.1. 2020
$$10 - 16
00 Mielenterveyden keskusliitto, Kurssitila Anna, Malmin kauppatie 26, 4. krs, Helsinki
Tuula Laitinen ja Päivi Tonteri, Mielenterveyden keskusliitto
Hae mukaan: 14.10. mennessä
Mahduinko? Ilmoitamme sinulle sähköpostitse viimeistään 18.10.
//Mukaan mahtuu: 14
€ Osallistuminen on maksutonta.! Maksamme myös osallistujien matkakulut pääkaupunkiseudulla,
julkisella liikenteellä. Kurssipäivinä tarjoamme lounaan ja kahvit.
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Sinustako kokemusasiantuntija?
Haluaisitko avata mielenterveysasioita omien
kokemuksiesi kautta kuulijoille, tuoda toivoa
toisille mielenterveysongelmia kokeville nuorille
ja rohkaista heitä omalla esimerkilläsi:
Vaikeistakin asioista selviää ja sairauden kanssa
voi elää elämää iloineen ja suruineen.

K

aksiosaisessa koulutuksessa saat eväitä kokemusasiantuntijana toimimiseen. Kokemusasiantuntijana sinulla on

mahdollisuus hyödyntää omia kokemuksiasi sairastumisesta,
toipumisesta ja toipumisen vaiheista, kun kerrot mielenterveysasioista muille. Saat myös tukea itsetuntemukseen.
Harjoittelemme yhdessä oman tarinan rakentamista,
jakamista ja rajaamista turvallisessa ympäristössä. Työstämme kunkin tarinoita ja tutkailemme niitä suhteessa yksityiseen ja yhteiseen kokemukseen.
Vahvistamme vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja ja
valmennamme osallistujia yhteistyöhön ammattihenkilöstön
kanssa.
Koulutukseen kuuluu myös itsenäisesti toteutettavia
välitehtäviä. Kurssilaiset kirjoittavat välitehtävänä esimerkiksi
oman elämäntarinansa esitettävään kuntoon. Tarinat
esitetään toisillekin lähiopetuspäivinä ja
saadaan samalla esiintymiskokemusta.
Kurssilla tutustut lisäksi
toisiin tuleviin kokemus
asiantuntijoihin ja pääset
vaihtamaan ajatuksia ja
ideoita.

Sisältää 20.9.
klo 10 – 16 Ylä-Savon
SOTEn koulutuksen
psykiatrisista häiriöistä
ja yhteistyöstä mielenterveys- ja päihde
palvelujen kanssa.

Kenelle?
Nuorille aikuisille
(18-36 vuotiaille),
jotka haluavat olla
mukana silloin kun
mielenterveysasioista
puhutaan ja avata
aihetta omilla,
ainutlaatuisilla
kokemuksillaan
sairastumista ja
toipumisesta.

Iisalmi
17.9 - 18.9. ja
jatko-osa samalle
ryhmälle 3.12. - 4.12.
$$10 - 16
00Omat avaimet- hankkeen
tilat, Savonkatu 22 L 2,
Iisalmi
Tuula Laitinen ja Tarja
Tikkanen, Mielenterveyden keskusliitto
sekä vertaisohjaaja
Hae mukaan: 2.9.
mennessä.
Mahduinko? Ilmoitamme
sinulle 10.9. mennessä
//Mukaan mahtuu: 12
€ Osallistuminen on
maksutonta. Maksamme
osallistujien matkakulut
Iisalmen seudulla.
Kurssipäivinä tarjoamme
myös lounaan.

Tuula

Tarja
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Toivoa ja vertaisuutta toisille

Veturipäivät

Tunnistatko tunteitasi,
vahvistatko voimiasi?
Koemme päivittäin erilaisia vaihtuvia tunteita,
mukavia ja ikäviä. Mutta tunnistammeko aina omia
tunteitamme ja tarpeitamme niiden taustalla? Entä
miten pärjäämme tunteidemme kanssa?

Kajaani
1.10. - 2.10.
$1.10.
$
alkaa klo 12
ja 2.10. loppuu klo 14
00Hotelli Kajaani,
Onnelantie 1, Kajaani

V

eturi-päivillä käsittelemme meille kaikille tärkeitä
tunnetaitoja ja pohdimme omaa jaksamistamme vertaisena.

Keskustellaan siitä, mitkä asiat tuovat arkeemme voimia ja
miten tekisimme tunteitamme ja voimia tuovia asioita näkyväksi
valokuvan keinoin.
Osallistujat pääsevät mukaan kahteen erilaiseen työpajaan:

1

Tunnista tunteesi
ja tarpeesi

2

Voimia
valokuvasta

Lisäksi vaihdamme keskenämme kokemuksia, ajatuksia ja
ideoita. Ja totta kai myös virkistäydymme.

Kenelle?
Kaikille Mielenterveyden keskusliiton ja jäsen
yhdistystemme jo toiminnassa oleville vertais
ohjaajille ja -neuvojille sekä kokemusasiantuntijoille,
jotka kaipaavat tukea jaksamiseen sekä ideoita ja
työvälineitä toiminnan ja itsensä kehittämiseen.
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Wille Härkönen, Tuula
Laitinen, Tarja Tikkanen,
Mielenterveyden keskus
liitto sekä vertaisohjaaja
Päivi Prusti
//Mukaan mahtuu: 25
Hae mukaan:
6.9. mennessä
Mahduinko?
Ilmoitamme sinulle
13.9. mennessä
€ Osallistuminen on
maksutonta ja sisältää
täysihoidon. Korvaamme
osallistujien matkakulut
julkisella liikenteellä. Mikäli
tarvitset majoittumista
30.9-1.10.2019 väliselle
yölle, vastaat kuluista itse.

Tarja

Tuula

Wille

Päivi

Mielenterveysongelmat
läheisen elämässä

Mielenterveysongelmat läheisen elämässä
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Mitä meille
kahdelle kuuluu?
Ihan hyvinhän meillä menee… Ei nyt ainakaan mitään
kriisiä päällä. Olisiko silti hyvä päivittää, missä
mennään? Toisen sairastuminen saattaa kuitenkin
koetella jaksamista. Voimme lisätä taitojamme kohdata
ja käsitellä erilaisia arkielämän asioita, vaikeitakin, ja
vahvistaa parisuhdettamme vielä vähän lisää.

K

urssilla puhumme yhdessä arjessa jaksamisesta ja psyykkisen
sairauden vaikutuksesta parisuhteessa. Käsittelemme ristiriitoja,

riitelemisen taitoa ja seksuaalisuutta. Pyrimme parantamaan
keskustelu- ja vuorovaikutustaitojamme.
Samalla pääsemme kuulemaan ja vaihtamaan ajatuksia ja
kokemuksia toisten, saman kokeneiden parien kanssa.

Toisten kokemusten kuuleminen oli
tärkeää. Huomasin, että emme ole
ainoita maailmassa, joilla on vaikeaa.
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Kotoa käsin
Tampere

Kenelle?

Kajaani

00Sokos Hotel Torni,
Ratapihankatu 43, 33100
Tampere

00Sokos Hotel Valjus,
Kauppakatu 20, 87100
Kajaani

13.9 - 15.9.,
jatkopäivä 26.10.

22.11 - 24.11. ja 		
jatkopäivä 18.1. 2020

$$Päivittäin klo 10 - 16

$$10 - 16

Isko Kantoluoto ja Terhi
Kimmelma-Paajanen,
Mielenterveyden keskusliitto sekä vertaisohjaajat
//Muoto: Kurssilla käydään
kotoa käsin
//Mukaan mahtuu: 8
pariskuntaa
Hae mukaan: 23.8.
mennessä.
Ilmoitamme sinulle 30.8.
mennessä.
2Huom!
2
Kurssit sisältävät
lounaat ja kahvit.

Sanna Hyry ja Isko
Kantoluoto, Mielenterveyden keskusliitto sekä
vertaisohjaajat
//Muoto: Kurssilla käydään
kotoa käsin. Yli 50km
etäisyydeltä lähikunnista
tuleville järjestämme
tarvittaessa mahdollisuuden majoittua maksutta.
//Mukaan mahtuu: 8
pariskuntaa
Hae mukaan: 22.10
mennessä.
lmoitamme sinulle 25.10
mennessä.

Pariskunnille, joista
ainakin toinen kokee mielenterveysongelmia ja on pois
työelämästä.

Terhi
34

Korvaamme osalllistujille kurssipäivien
matkakulut julkisilla
kulkuneuvoilla.
Omavastuu
matkakuluista on
5€/suunta/päivä.

Sanna

Isko

Mielenterveysongelmat läheisen elämässä

Viikonloppu läheisille

Tästä ei sitten saa
puhua - vai saako?
Mistä lisää voimia arkeen, kun läheisen
sairastuminen tuntuu raskaalta, eikä rinnalla
kulkeminen aina ole helppoa? Miten löytää
valon pilkahduksia ja voimia tuovia asioita?
Usein sairastuneen läheinen jää yksin
uupumuksen alle ja raskaista tunteista on
vaikea puhua.

35
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V

aikea ja harvoin puhuttu asia on sairauden myötä
muuttuneeseen elämäntilanteeseen liittyvät tunteet

häpeästä. Niitä voi olla vaikea myöntää edes itselleen.
Katosiko parisuhde sairauden alle? Miksei teitä ole näkynyt
pitkään aikaan? Miksei puolisosi ole töissä? Tai vieläkö
lapsesi asuu kotona, eikö vieläkään opiskele mitään?

On vaikea vastata kysyjille. Joskus sairastunut itse on
muistuttanut, että tästä ei sitten saa puhua. Toisinaan taas
läheisen sairastumiseen liittyvä poikkeava käyttäytyminen

Kurssilla
yövytään
Kenelle?
Kaikille Pohjois-Suomen
ja Lapin alueella
asuville ihmisille,
joiden läheinen kokee
mielenterveyden
ongelmia.

tai ulkonäkö ovat asioita, joita on vaikea ottaa esille ja
käsitellä.
Läheisen viikonloppu tarjoaa paikan ja tilaisuuden puhua
ajatuksista ja tunteista, vaikeistakin. Sen lisäksi keskitymme
toivoon, vahvuuksiin ja sen huomaamiseen, mikä kaikki
arjessa toimii ja on hyvin. Opitaan huomaamaan pienetkin
edistysaskeleet ja pohditaan, voisimmeko vähän höllentää
omia odotuksiamme.
Joskus myös unohtuu, että emme ole ainoita, joiden
läheinen on sairastunut. Ryhmässä jaamme kokemuksia
toisten samoja asioita kohdanneiden kanssa,
keskustelemme ja teemme erilaisia harjoituksia.
Mukana on vertaisohjaaja, jolla on omakohtaista
kokemusta rinnalla kulkemisesta silloin, kun läheinen kokee
mielenterveysongelmia.
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Rovaniemi
Kurssipäivät:  
11.10. - 13.10.
$$pe 11.10. aloitamme
klo 17 ja su 13.10.
lopetamme klo 14
00Santasport, Hiihtomajantie
2, Rovaniemi
Sanna Hyry ja Tarja
Tikkanen, Mielenterveyden keskusliitto,
Piia Saraspää, Hyvän
mielen talo ry sekä
vertaisohjaaja
//Muoto: Kurssilla
yövytään.
€ Kurssille osallistuminen ei
maksa mitään ja sisältää
täysihoidon. Matkakustannuksista osallistujat
vastaavat itse.
//Mukaan mahtuu: 20
Hae mukaan: 20.9
mennessä.
Mahduinko? Ilmoitamme
sinulle 26.9 mennessä.  
+Mielenterveysyhdistys
+
Hyvän mielen talo ry  

Mielenterveysongelmat
asiakkaiden elämässä

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä
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Toivo ammattilaisen
työvälineenä
Mitä on toivo ja miten sitä herätellään? Miten löytää
voimia tuovia asioita ja vahvistaa kykyä havaita niitä?
Millainen kohtaaminen auttaa asiakasta eteenpäin?
Onko mahdollista toipua sairaudesta ja oireista
huolimatta? Millainen on sairaan hyvä elämä?

K

aksipäiväisessä koulutuksessa perehdymme toivon herättelyyn,
unelmiin kannustamiseen, hyvän huomaamiseen, voimia

tuovien asioiden kartoitukseen ja asiakkaan selviytymiskyvyn
vahvistamiseen. Lisäksi käsitellään kokonaisvaltaista hyvinvointia,
verkostojen rakentamista ja niiden merkitystä toipumisen tukena.
Tutustumme konkreettisiin työvälineisiin, joiden avulla voi ohjata
sekä ryhmiä että yksilöitä ja joita voi käyttää myös oman ja
työryhmän hyvinvoinnin tukena.
Koulutuksen sisältö perustuu Mielenterveyden keskusliitossa yli
kahdenkymmenen vuoden ajan kehiteltyyn voimavarapohjaiseen
työotteeseen asiakastyössä, toivon herättelyyn työvälineenä,
toipumiseen tähtäävään näkökulmaan ja järjestökentän pitkä
aikaiseen kenttätietoon ja kokemustietoon mielenterveysongelmia
kokevien ihmisten arjesta.
Koulutuksessa tehdään runsaasti ryhmätöitä, keskusteluja ja
kokemuksellisia harjoituksia.
Jokaisessa koulutuksessa on mukana kokemusasiantuntija,

joka kertoo omasta toipumisestaan.
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Kaikille mielenterveyskysymyksiä työssään kohtaaville
ammattilaisille, esim.sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisille ja alan opiskelijoille.

Kenelle?

Espoo
29.8. - 30.8.
00Valoemy, Maapallonkatu 8
E-F, Espoo
$$9 - 16
Wille Härkönen ja Jyrki
Rinta-Jouppi, Mielenterveyden keskusliitto
+Yhteistyössä:
+
Espoon
mielenterveysyhdistys
Emy ry
Ilmoittaudu
viimeistään: 26.8.
//Kurssille mahtuu: 24

Kemi
3.9. - 4.9.
Jatkot
ja jatko-osa verkossa!
verkossa 5.11.
00Digipolis - Kemin
Teknologiakylä, Koulutustila Paapuuri, Tietokatu 6,
Kemi
$$9 - 16
Sanna Hyry ja Tarja
Tikkanen, Mielenterveyden
keskusliitto
Ilmoittaudu
viimeistään: 27.8.
//Kurssille mahtuu: 30
2Huom!
2
Tarjoamme
mahdollisuuden ammatilliseen tukeen ja vertaistukeen kurssin jatko-osassa.
Ti 5.11. klo 9.30 - 11.00
vaihdamme ajatuksia,
kokemuksia ja ideoita jo
tutun ryhmän ja kouluttajien kanssa chat-alustalla.
Chattiin osallistuminen ei
vaadi suuria tietoteknisiä
taitoja. Riittää, että sinulla
on kone ja nettiyhteys –
kerromme ja opastamme
lisää kurssilla.

Jyväskylä
8.10. - 9.10.
00Original Sokos Hotel
Alexandra, Hannikaisen
katu 35, Jyväskylä
$$9 - 16
$Tuula
$
Laitinen ja Tarja
Tikkanen, Mielenterveyden
keskusliitto
Ilmoittaudu
viimeistään: 1.10.
//Kurssille mahtuu: 30

Lappeenranta
15.10. - 16.10.
00Original Sokos Hotel
Lappee, Brahenkatu 1,
Lappeenranta
$$9 - 16
Tuula Laitinen ja Merja
Matilainen, Mielen
terveyden keskusliitto
Ilmoittaudu
viimeistään: 8.10.
//Kurssille mahtuu: 30

Forssa
5.11. - 6.11.
00Vorssan Vapriikki, Kutomonkuja 2 A 6-7, Forssa
Tuula

Sanna
40

Wille

Merja M.

Tarja

$$9 - 16

Jyrki

Tuula Laitinen ja Merja
Matilainen, Mielen
terveyden keskusliitto
Ilmoittaudu
viimeistään: 29.10.
//Kurssille mahtuu: 30
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HEVARI – henkilökeskeinen
voimavaravalmennus
Koetko, että ammatillinen työkalupakkisi on tyhjä?
Haluatko oppia uudenlaisen ryhmätyöskentely
menetelmän?

H

Turku
28.8. - 29.8.
00Scandic Plaza,
Yliopistonkatu 16, Turku

evari - koulutuksessa perehdymme siihen, millä tavalla

$$9 - 15

ryhmässä voidaan käsitellä arvoja, ystävyyttä, unelmia ja

Ilmoittaudu
viimeistään: 16.8.

kökköuskomuksia. Tutustumme konkreettisesti erilaisiin
harjoitteisiin ja luoviin työmenetelmiin, joita voi käyttää ryhmäs-

Tampere

sä nuorten kanssa.
Hevari - valmennuksen avulla nuori voi itse oppia löytämään
voimia tuovia asioita ja kehittämään tunnetaitojaan.
Hevari – menetelmä on kehitetty Omat avaimet -projektissa
yhteistyössä ammattilaisten ja nuorten kanssa. Menetelmän
sisällöt perustuvat Aspa-säätiön henkilökeskeiseen työotteeseen

3.9. - 4.9.
00 Solo Sokos Hotel Torni
$$9 - 15
Ilmoittaudu
viimeistään: 23.8.

sekä Mielenterveyden keskusliiton voimavaravalmennukseen.

Oulu
24.9. - 25.9.
00 Scandic City,
Saaristonkatu 4, Oulu

Anna

Johanna

Tuija

Anne

Kenelle?
Nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille
Anna Pöllönen, Tuija Nissinen, Johanna Kainulainen ja 		
Anne Kukkonen/Omat Avaimet - projekti
€ Mitä maksaa?
Ei mitään! Osallistuminen on ilmaista ja tarjoamme 		
osallistujille iltapäivä-kahvit.
//Mukaan mahtuu 30 / koulutus
Ilmoittaudu mukaan www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri

$$9 - 15
Ilmoittaudu
viimeistään: 13.9.

Helsinki
9.10. - 10.10.
00 Vanhustyön keskusliitto,
3. krs, Malmin kauppatie
26, Helsinki
$$9 - 15
Ilmoittaudu
viimeistään: 27.9.
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Jos sun käsi murtuu,
jos sun mieli murtuu?
S

eminaarissa pureudutaan mielenterveysongelmiin vahvasti
iskostuneeseen negatiiviseen leimaan, stigmaan, usealta eri

näkökannalta.
Väestöstä lähes viidennes pelkää mielenterveysongelmia
kokevia ihmisiä: 19 % ei haluaisi heitä naapurikseen ja 18 %:n
mielestä heitä on epämukavaa ja pelottavaa kohdata. Mielen
terveysongelmia itse kokevista 39 % oli sitä mieltä, että
psyykkisen sairauden vuoksi joutuu leimatuksi. Mielenterveys
ammattilaisista tätä mieltä oli peräti 69 %.
Näin kertoo Mielenterveysbarometri 2017.
Mutta mistä kumpuavat ennakkoluulot ja juuri psyykkisiin
sairauksiin liittyvä leima? Entä miltä näyttää asia mielenterveysongelmia itse kokeneen nuoren silmin? Mitä on itsestigmatisaatio?
Entä voiko ammattilainen jopa huomaamattaan tukea leiman ja
ennakkoluulojen syntymistä?
Miten voisimme hälventää leimaa?
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Jos sun käsi murtuu meet lääkäriin.
Jos sun mielenterveys murtuu, stigma
on isompi. Ei sen pitäisi olla niin!

Kenelle?
Kaikille, jotka haluavat pohtia mielenterveysongelmiin
liittyvää stigmaa ja
kohtaamisia: mielenterveysongelmia
asiakkaidensa tai
läheistensä arjessa
kohtaavat, mielenterveysongelmia itse
kokevat/kokeneet ja
kaikki yhteiskunnallisesti tärkeästä aiheesta
innostuvat.

Ohjelma

Paikallinen yhdistys Iisalmen
Mielenterveystuki ja Mielenterveyden
keskusliiton päivän puheenjohtaja

Kirsi

Iisalmi
30.10.

Päivi

00Luma-keskus, Iisalmi-sali,
Savonkatu 5, Iisalmi
$11.30
$
- 16.00
Ilmoittaudu viimeistään: 21.10.
//Seminaariin mahtuu:
150
+Paikallinen
+
mielenterveysyhdistys Iisalmen
Mielenterveystuki ry ja
Omat Avaimet-projekti.

Tarja

Esa
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Tulevaisuustyöpaja

Jos kokemukset
ovatkin vahvuuksia?
Millainen on tulevaisuuden työelämä? Katoavatko
työt? Millaisia taitoja tarvitaan? Miten digitalisaatio
vaikuttaa tapaamme tehdä töitä? Entäpä
mielenterveysongelmat ja työmarkkinat? Mitäpä
jos kokemukset kääntyisivätkin vahvuuksiksi?
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M

ielenterveysongelmista toipuminen on usein matka itseen
ja omaan tapaan olla. Toipuminen on myös uudelleen

rakentamista verkostojen ja läheisten turvin. Miten kääntää
kokemukset osaamiseksi ja miksi matka itseen tekee meistä
vahvempia myös työelämässä?
Tule kanssamme pohtimaan tulevaisuuden työelämää,
tarvittavia taitoja ja mielenterveysongelmia kokeneiden
vahvuuksia työmarkkinoilla.
Työskentelyn pohjaksi kuulemme aluksi tutkijan
näkemyksiä tulevaisuuden työelämästä ja
kokemuspuheenvuoron toipumisesta ja työelämästä.

Turku

Paula

Kenelle?
Kaikille tulevaisuuden
työelämästä kiinnostuneille, mielenterveysongelmia
kokeneille ja mielenterveysasioiden parissa työskenteleville.
Kaikille, joiden mielestä elämänkokemukset tekevät meistä
vahvempia ja niistä
selviytyminen on
osaamista.

Ohjelma

19.9.
$12
$ - 16    

12.00 - 12.15

Tervetuloa työpajaan!

00Turun keskustakirjasto,
Studio-tila. Linnankatu 2,
20100 Turku

12.15 - 13.00

Digitalisaatio ja tulevaisuuden
työelämätaidot
Tutkijatohtori Silja Martikainen,
Helsingin yliopisto

13.00 - 13.30

Kokemuksia työelämästä, uupumisesta
ja toipumisesta

13.30 - 14.00

Kahvit

14.00 - 16.00

Työpajatyöskentelyä

Ilmoittautuminen:
12.9. mennessä
//Mukaan mahtuu: 30
ensimmäistä
ilmoittautunutta
//Lisätietoja:
Paula Paloheimo,
paula.paloheimo@mtkl.fi

Kuopio
23.10.
$12
$ - 16
00Turvalinkki, Päiväntasaaja-
toimipaikka, Kasarminkatu
2, 1. krs, Kuopio
Ilmoittautuminen:
16.10. mennessä
//Mukaan mahtuu:
30 ensimmäistä
ilmoittautunutta
//Lisätietoja: Paula Paloheimo,
paula.paloheimo@mtkl.fi
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Ohjelma
12.00 - 12.15

Tervetuloa työpajaan!

12.15 - 13.00

Työssä uupuminen ja toipuminen
Tohtori Riitta Kärkkäinen, Itä-Suomen
yliopisto

13.00 - 13.30

Kokemuksia työelämästä, uupumisesta
ja toipumisesta

13.30 - 14.00

Kahvit

14.00 - 16.00

Työpajatyöskentelyä

Juuri sinulle ja
aivan kaikille

Juuri sinulle

Hyvinvoinnin
iltakoulut
Luentosarjalla sukelletaan mielen moninaisuuteen
sekä hyvinvointiin.

M

iten pitää itsestään ja omasta jaksamisestaan huolta?
Voiko aivoterveydestäkin huolehtia? Miten kohtaat päivittäin

itsesi, entä muut? Miten hyväksyä oma itsensä?

Entä mistä löytyisi kadonnut motivaatio?
Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan.
Marja–Sisko Aalto

Laura Niskala

Anna Grant

Ulla Varis
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Juuri sinulle

Mikkeli
00Mikkelin yliopistokeskus, auditorio, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli

Olen hyvä juuri näin

Suunta hukassa? Motivaatiota
metsästämässä

$$ Ti 1.10. klo 17.00 - 18.30
Kuinka hyväksyä itsensä omana itsenään ja
katsoa peiliin hyvillä mielin? Miten opetella
armollisuutta itseään kohtaan?
Marja-Sisko Aalto, rovasti, kirjailija

Marja-Sisko

Ei tarvita
ennakkoilmoittautumista.
Riittää kun tulet
vaan.

$$ 12.11. klo 17.00 - 18.30
Motivaatio on valtava voimavara. Mutta onko se
omassa elämässäsi parhaassa mahdollisessa
käytössä? Entä jos motivaatio on kokonaan
hukassa? Mistä se löytyy ja mikä avuksi? Entä
mitä on sisäinen motivaatio?
Jyrki Rinta-Jouppi, kouluttaja,
Mielenterveyden keskusliitto
+Illat
+
toteutetaan yhdessä Savon mielen
terveysomaiset -– FinFami ry:n ja
paikallisen mielenterveysyhdistys
Virike ry:n kanssa.
2Huom!
2
Mukaan mahtuu 100 henkilöä.

Jyrki

Rovaniemi
00Klubitalo Roihula, Kansankatu 2, Rovaniemi

Pizzaa vai pinaattia,
pötkötystä vai patikkaa?

Aivokuormista aivoterveyteen

$$ Ke 6.11. klo 17.00 - 18.30

Koemme päivittäin tietotulvaa, kiirettä,
keskeytyksiä, haasteita keskittymisessä ja
muistissa. Miten välttää liiallista aivojen
kuormittumista? Kuinka huolehtia omista
aivoistaan ja aivoterveydestään ja lisätä
samalla arjen hyvinvointia?

Kuinka sohva vetääkin puoleensa, varsinkin
pimeinä syysiltoina! Liikunta tuntuu vaivalloiselta ja rasittavalta jo ajatuksenakin. Tirisevä
pitsa ja mehevä hampurilainen kuiskivat
kutsuvasti.
Tietoa ravinnon ja liikunnan merkityksestä on
tarjolla runsaasti, mutta miksi omiin elintapoihin on silti niin vaikea tarttua? Miten motivoisin
itseäni? Miten ravinto ja liikunta vaikuttavat
hyvinvointiini?
Laura Niskala, työhönvalmentaja, nepsy-
valmentaja, Green Care-asiantuntija

$$ Ke 20.11. klo 17.00 - 18.30

Tatu Kauranen, psykologian tohtori,
neuropsykologian erikoispsykologi, Vitamind
Oy
+Illat
+
toteutetaan yhdessä Nuorten Ystävät
ry:n kanssa.
2Huom!
2
Mukaan mahtuu 40 henkilöä.

Ei tarvita
ennakkoilmoittautumista.
Riittää kun tulet
vaan.
Laura
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Juuri sinulle

Seinäjoki
00Seinäjoen kaupunginkirjasto, Jaaksi-Sali, Koulukatu 21, Seinäjoki

Kohtaanko oman itseni
arvostavasti?

Kohtaatko toiset arvostavasti?

$$ Ma 21.10. klo 17.30 - 19.00

Monilla meistä on ainakin yksi ihminen
elämässä, jonka koemme jotenkin ”hankalaksi”,
eikö vaan? Miten voimme suhtautua toiseen
arvostavasti, vaikka meidän olisikin vaikea
ymmärtää hänen valintojaan tai toimintaansa?
Tule hakemaan alkusysäys itsesi kehittämiseen
toisten arvostavassa ja myötäelävässä
kohtaamisessa!

$$ Ti 10.12. klo 17.30 - 19.00

Itsemyötätunto saattaa kuulostaa hyvin
tavoittelemisen arvoiselta asialta. Mutta miten
käytännössä kohtaamme itsemme arvostavasti
ja myötäelävästi? Silloinkin kun koemme
tehneemme virheen. Tule mukaan harjoittelemaan oman itsesi arvostavaa kohtaamista!
Anna Grant, vuorovaikutustaitokouluttaja ja
Ulla Varis, hankekoordinaattori, Suomen
Moniääniset ry

Anna Grant, vuorovaikutustaitokouluttaja ja
Ulla Varis, hankekoordinaattori, Suomen
Moniääniset ry
+Illat
+
toteutetaan yhdessä Suomen Moniääniset ry:n ja paikallisen mielenterveysyhdistyksen, Kokemus- ja vertaistoimijat ry:n
kanssa.
2Huom!
2
Mukaan mahtuu 110 henkilöä.

Ei tarvita
ennakkoilmoittautumista.
Riittää kun tulet
vaan.

Ulla

Anna

Turku
Turun pääkirjasto, Studio-Sali, Linnankatu 2, Turku

Mielenterveys ja kognitiiviset
toimintakyvyn häiriöt
$$ Ti 24.9. klo 17.30 - 19.00
Keskittyminen, muistaminen, uuden oppiminen
tai havainnot ja päättelykyky – mielenterveyden ongelmat voivat aiheuttaa monenlaisia
vaikeuksia arjen toimintakykyyn. Kuinka
ymmärtäisimme niitä paremmin?

Leif Berg, FinFami-Uusimaa ry:n toiminnanjohtaja, VTM/Vaativan erityistason
psykoterapeutti
+Ilta
+
toteutetaan yhdessä Varsinais-Suomen
mielenterveysomaiset FinFami ry:n ja Turun
kaupunginkirjaston erityispalvelujen kanssa.
2Huom!
2
Mukaan mahtuu 80 henkilöä.

Ei tarvita
ennakkoilmoittautumista.
Riittää kun tulet
vaan.
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Minun
kokemukseni
Miksi kaikki on kuin vuoristorataa? Vaikea huolehtia
asioista, edes omasta hyvinvoinnista. Varmaan kellään
muulla ei ole elämä näin hankalaa. Päivät kietoutuvat
pelaamisen, päihteiden tai pakkotoimintojen ympärille.
Ahdistaa. Pelottaa. Masennus valtaa mieltä ja
talousasiatkin ovat ihan sotkussa. Voiko näistä edes puhua
kenellekään? Ymmärtääkö kukaan, miltä tuntuu, kun
käsitys todellisuudesta hämärtyy tai pakko-oireet
hallitsevat elämää?

M

onia ihmisiä mietityttävät samanlaiset asiat. Kun asiat mietityttävät,
kannattaa mieluummin tulla kuulemaan toisten, samaa kokeneiden

tarinoita, kyselemään ja keskustelemaan kuin pohtia yksin. Moniin
asioihin löytyy ratkaisu!
Minun kokemukseni – tarjoaa kerran kuussa aiheita, jotka askarruttavat monia ja joista puhujillamme on omakohtaista kokemusta. He todella
tietävät, mistä puhuvat ja ymmärtävät toisia samaa kokevia.
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Kenelle?

Kaikille tiedonjanoisille, mutta ennen kaikkea
mielenterveyden ongelmia itse kokeville ja heidän
kanssaan työskenteleville.

Helsinki
00Mielenterveysneuvonta, Hämeentie 54, Helsingin Klubitalon viereinen ovi, katutaso, Helsinki

Päihteillä päivä paranee,
huurteisella haihtuu huolet?

Laskuja ja luuttuamista – mitä
muuta asuminen on?

$$ ma 26.8. klo 10.30 - 12.00

$$ ma 18.11. klo 10.30 - 12.00

No eipä tosiaankaan! Mielenterveyden
ongelmat ja päihteiden käyttö sopivat huonosti
yhteen. Helposti ongelmia on pian tuplaten,
kun päihteet hidastavat ja haittaavat mielen
toipumista.

Sairastumisen jälkeen ei aina jaksa huolehtia
itsestään, eikä asunnostaan. Imuroinnit,
pyykinpesut, kaupassa käynnit, laskujen
maksamiset…Arkiset asiat eivät ole itsestään
selviä pitkän asunnottomuudenkaan jälkeen.
Mitä kaikkea kuuluu asumiseen paitsi
vuokranmaksu? Miten huolehtia kodista ja
samalla omasta hyvinvoinnista?

Kokemusasiantuntija Timo Lindroos

Tunne itsesi, voi paremmin

Kokemusasiantuntija Anne Hyvönen

$$ ma 23.9. klo 10.30 - 12.00
Voisikohan itseensäkin tutustua paremmin?
Kun tunnen itseni, voin myös muuttaa omia
toimintamallejani ja ymmärtää paremmin
toisten tapaa toimia. Keskustellaan yhdessä eri
keinoista parempaan itsetuntemukseen.
Kokemusasiantuntija Pasi Parpala

Pelaamisesta päihteisiin –
riippuvuuksien tukala taakka

Sivujuonteena kaksisuuntainen
mielialahäiriö
$$ Ma 9.12 klo 10.30 - 12.00
Epävakaata elämää vuoristoradalla, masennusta ja maniaa? Vaiko sittenkin enimmäkseen
tavallista, hyvää elämää iloineen ja suruineen?
Miten auttavat säännölliset ja terveet
elämäntavat?
Meeri Tüllinen, kokemusasiantuntija

$$ ma 21.10. klo 10.30 - 12.00
Pyöriikö elämäsi päihteiden käytön ympärillä?
Onko pelaaminen pakonomaista? Kuluvatko
viimeisetkin rahat röökiin? Ahdistaa ja
hävettääkin? Sinulla on oikeus ja mahdollisuus
muutokseen, eikä sinun tarvitse tehdä sitä
yksin. Tule keskustelemaan, mistä saat tukea ja
apua.
Kokemusasiantuntija Markku Forsström

Ei tarvita
ennakkoilmoittautumista.
Riittää kun tulet
vaan.

2Huom!
2
Mukaan mahtuvat ensimmäiset 20. Puheenvuoron jälkeen on varattu aikaa keskusteluille
ja kysymyksille.
+Yhteistyössä:
+
Helsingin Klubitalo
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Turku
00Turun pääkirjasto, Studio-Sali, Linnankatu 2, Turku

Todellisuuden rajat
$$ Ma 9.9. klo 14.00 - 15.30
Miltä tuntuu, kun käsitys ympäröivästä
todellisuudesta sairauden vuoksi hämärtyy?
Nuoren ihmisen elämää masennuksen ja
skitsoaffektiivisen häiriön kanssa.
Kokemusasiantuntija Minka

Pakenijasta raittiuteen
$$ Ma 14.10. klo 14.00 - 15.30
Kerro edes yksi hyvä asia itsestäsi? Kokemuksia
nuoruusiän masennuksen ja päihdeongelmien
aiheuttamasta arvottomuudesta sekä raittiuden
merkityksestä itsearvostukseen.
Kokemusasiantuntija Petteri

Päihdeongelmasta loppuelämän
rangaistus?

Elämää pakko-oireiden kanssa
(OCD)
$$ Ma 11.11. klo 14.00 - 15.30
Minun vuorokauteni on yhtä pitkä kuin sinun.
Mitä, jos joutuisit itse käyttämään osan tai ison
osan siitä pakonmaiseen tarkisteluun, toistuviin
pakkoajatuksiin tai jatkuvaan mielessä
laskemiseen? Millaista on elämä pakko-oireisen
häiriön kanssa?
Kokemusasiantuntija Sini

Sinä muutit minun maailmani
$$ Ma 18.11. klo 14.00 - 15.30
Millaiseksi voikaan äidin maailma lapsen
synnyttyä muuttua! Mitä sitten, jos odotetun
ilon sijaan saapuukin ennennäkemätön
ahdistus, joka vie sinulta voimat? Miten selvitä
synnytyksen jälkeisestä masennuksesta?
Kokemusasiantuntija Anna

$$ Ma 21.10. klo 14.00 - 15.30
Kohtaisitko sinä minut vai päihdeongelmani?
Kuinka koetut päihdeongelmat vaikuttavat
elämään vielä pitkään raitistumisen jälkeenkin?
Kokemusasiantuntija Veli-Matti
Ei tarvita
ennakkoilmoittautumista.
Riittää kun tulet
vaan.

2Huom!
2
Mukaan mahtuu 80 henkilöä.
+Iltapäivät
+
toteutetaan yhdessä Turun mielenterveysyhdistys ITU ry:n ja Turun kaupunginkirjaston
erityispalvelujen kanssa.
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Lapsen oikeus
olla oma
itsensä
Kuinka hyvin tunnet lapsen
oikeuksia? YK:n lapsen
oikeuksien sopimus täyttää 30
vuotta ja tätä tärkeää
virstanpylvästä juhlistetaan
Oulussa, Lapsen oikeuksien
polulla.

S

opimuksen tärkein tavoite on terveyden, koulutuksen, tasa-arvon ja

turvan takaaminen kaikille lapsille.
Perheet pääsevät kiertelemään ja
tutustumaan lapsen oikeuksien
sopimuksen eri osa-alueisiin toiminnallisilla pisteillä pitkin polkua. Mielenterveyden keskusliiton pisteellä on myös koko
perheelle mukavaa yhteistä tekemistä ja
tehtäviä.
Tapahtuma aloittaa Lapsen
oikeuksien viikon, jonka teemana on
”Lapsen oikeus olla oma itsensä.”

Oulu
Ei tarvita
ennakkoilmoittautumista.
Riittää kun tulette
vaan mukaan koko
perheen voimin!
Eikä maksa
mitään.
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16.11.
$$10 - 15
00Ainolan puisto, Pohjois-Pohjanmaan
museo ja piha-alue, Ainolanpolku 1, Oulu  
+Oulun
+
kaupunki, Oulun ensi- ja turvakoti,
MLL, Pelastakaa lapset ry, Oulun
seurakuntayhtymä, Parasta lapsille ry

Mielenterveysongelmia itse kokeneiden ihmisten järjestö

Tarvitsetko tietoa tai
kaipaatko kuuntelijaa?

Jos sinulla on huoli omasta tai läheisesi mielenterveydestä,
omat keinot ovat hukassa, koet olevasi yksin huolesi kanssa
tai mietit, mistä saisit apua, soita tai chattaa meille.

H

Valtakunnallinen
mielenterveysneuvonta

uolesi voi olla pieni tai suuri. Miten rahat
riittävät ja mistä saisi taloudellista tukea?

Miten selvitä lomakkeiden täyttämisestä?
Mistä voisin saada apua ja hoitoa? Miksi

Neuvontapuhelin

kukaan ei ehdi kuunnella eikä ymmärrä

0203 91920

Arkisin klo 10–15
Langan päässä: Ammattilainen, joka tuntee
arjen kiemurat haastavissakin tilanteissa

tilannettani? Miten jaksan eteenpäin?
Mistä saisin lisää voimia arkeeni?
Sinun ei tarvitse tarkkaan tietää, mitä

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

kysyä tai sanoa. Jutellaan yhdessä ja
mietitään asiaasi. Ratkotaan arjen pulmia ja
murheita, juuri sinun lähtökohdistasi. Etsitään

Vertaistukipuhelin

tilanteeseesi käytännön ratkaisuja. Olipa

Arkisin klo 10–15
Langan päässä: Mielenterveysongelmia itse
kokenut ihminen, joka tietää, mistä puhut.

tilanteesi mikä tahansa, et ole siinä yksin.
Jos soitat meille, soitat aina oikeaan
paikkaan! Tai jos chatti on
sinulle luontevampi
kanava, juttelemme
kanssasi sielläkin.

0800 177599

Ilmainen

Neuvomme
myös läheisiä ja
ammattilaisia

Neuvontachat
Ti–to klo 12–15
Ilmainen

www.mtkl.fi

|

www.mtkl.fi

MIELENTERVEYSMESSUT
19.-20.11.2019
Helsingin Kulttuuritalo

Mielen hyvinvointia
kokemuksella

Mielenterveysmessut kokoaa eri kansalaisja ammattiryhmät vuosittaiseen
suurtapahtumaan Helsingin Kulttuuritalolle.
Tarjolla mielenkiintoisia luentoja,
elämänmakuisia kokemuspuheenvuoroja,
tietoiskuja, viihdettä sekä monipuolinen
näyttely.
Mielenterveysmessujen seminaareissa pääset
kuuntelemaan paitsi alan asiantuntijoita, myös
aitoja arkielämän selviytyjiä. Seminaarit antavat
ajankohtaista tietoa mielenterveydestä varsinkin
alan ammattihenkilöstölle. Tavoitteena on lisätä
ammatillista pätevyyttä sekä antaa uusia eväitä
työhön ja jaksamiseen. Seminaarit ovat vahva
kokonaisuus, jonka aiheita tänä vuonna ovat:
Keynote-puheenvuoro: Keho kuntoon
elintavoilla – entä mieli? (Pippa Laukka)
Tunteet ja mieli hoito- ja asiakastyössä
Uutta tietoa skitsofreniasta
Voiko itsemurhia ehkäistä?
Trauma ihmisen ja perheen elämässä
Näetkö, kuuletko minua? – Lasista
lapsuutta elävän nuoren kohtaaminen
Elintapojen vaikutus masennukseen ja
mielen hyvinvointiin
Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö –
uhrit ja tekijät (Hannu Lauerma ja Jussi

Nissinen)

Koko ohjelma ja ammattilaisten
ilmoittautuminen:
www.mielenterveysmessut.fi

yhteistyökumppaneineen

