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Kun hammasta alkaa särkeä niin, ettet 
pysty keskittymään muuhun kuin ki-
puun, soitat suun terveydenhuollon 

päivystykseen ja saat todennäköisesti akuutti-
ajan hammaslääkärille. Säryn syy tutkitaan, 
hammasta hoidetaan ja toisinaan tehdään 
myös jatkohoitosuunnitelma. Päivänselvää. 
Samalla varmuudella tulisi saada hoitoa myös 
silloin, kun korvien väliin sattuu – kun ahdis-
taa, masentaa tai uuvuttaa niin, ettet pysty 
muuhun keskittymään. Todellisuudessa mie-
lenterveyden ongelmia kohdannut ihminen, 
joka yrittää hakeutua hoitoon, ei kuitenkaan 
saa tarvitsemaansa hoitoa niin nopeasti kuin 
pitäisi. Sen sijaan hän kohtaa usein vähättelyä 
oireistaan ja ajautuu odottamaan hoitoa pii-
naavan pitkään, jolloin oireet ehtivät pahen-
tua. Näin siitä huolimatta, että tiedämme mie-
lenterveyden häiriöiden olevan maassamme 
suurin syy työkyvyttömyyseläkkeille.

Siksi tänä vuonna toteutettu kansalaisaloite 
Terapiatakuu mielenterveyspalveluihin pääsyn no-
peuttamiseksi on niin tärkeä. Aloite sai tavoitte-
lemansa yli 50 000 nimeä, ja näin ollen se ete-
nee eduskunnan käsiteltäväksi. Jos lakimuu-
tos toteutuu, mielenterveyshoitoon pääsee jat-
kossa kuukauden sisällä ja ilman erikoislää-
kärin lähetettä. Kansanedustajat yli puoluera-
jojen ovat suhtautuneet aloitteeseen fantasti-
sesti. Terapiatakuun menestys on konkreettinen 

osoitus siitä, että jotain uutta isoa on kansa-
kunnassa tapahtunut. Muutos kulkee tiiviisti 
käsi kädessä Taklaa stigma -kampanjan kanssa. 
Aika on kypsä sille, että mielenterveydestä pu-
hutaan avoimemmin kuin koskaan, ja on alet-
tu ymmärtää, että mielenterveyden kanssa pai-
niskelevien ihmisten pitää saada yhdenvertaista 
ja kunnioittavaa kohtelua ja hoitoa yhteiskunta-
järjestelmässämme.

Nämä suuret askeleet kohti mielenterveyden 
ongelmiin liittyvän stigman ja epäluulojen haih-
tumista lisäävät toivoa ja intoa jatkaa työtä eteen-
päin. Seuraava tavoitteemme on se, että kaiken 
avoimen puhumisen lisäksi − tai melkeinpä jo 
sen sijaan − meidän pitäisi saada hyväksyvä 
asenne mukaan arkeen käytännön tasolle. 
Ettei kenenkään kaapista diagnoosin kanssa 
ulos tuleminen olisi enää mikään erikoinen juttu, 
vaan ihmiset mielenterveysongelmien 
kanssa saisivat avoimesti olla sel-
laisia kuin ovat, selittelemättä. 
Että mielenterveysongelmiin 
liittyvä sanasto olisi normaalia 
ja arkista niin työelämäs-
sä kuin missä tahansa 
muissa yhteisöissä. 
Niin ettei lopulta 
tarvitsisi puhua 
enää stigmasta 
lainkaan. 

Terapiatakuun menestys on  
osoitus stigman vähenemisestä

Olavi Sydänmaanlakka
Toiminnanjohtaja

Mielenterveyden keskusliitto
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Aarnio Mirja ---------------------Viestinnän suunnittelija -------------------- 050 493 4433
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Lempinen Sirpa -----------------Toimistoemäntä----------------------------- 050 522 8653
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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
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
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Kainulainen Johanna -----------Voimavaravalmentaja -----------------------050 515 0734
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Pöllönen Anna ------------------Voimavaravalmentaja ------------------------050 331 8177
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Rantonen Kati ------------------Liikunta-asiantuntija ------------------------046 920 6427
Savolainen Henri ---------------Kuntoutussuunnittelija ----------------------046 851 4583
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Koskelo-Suomi Helena ----------- Yhdistyskoordinaattori ---------------------050 362 7637
Laine Mirva ----------------------Kuntoutusneuvoja --------------------------040 557 9505
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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
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PÄÄKIRJOITUS

YHTEYSTIEDOT

Tavoitteemme on tehdä 
hyväksyvästä asenteesta arkipäivää 
käytännössä, ei vain puheissa.

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
4/2019 aineistot 18.10., 
ilmestyy 14.11.

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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  AJANKOHTAISTA |  Koonnut Mirja Aarnio

Mielenterveysviikkoa vietetään 17.–25.11.2019 
teemalla Diagnoosina ihminen. Mielenterveys-
viikolla puhutaan negatiivisista leimoista ja 

luuloista, joita edelleen liittyy mielenterveysongel-
miin. On tärkeää muistaa ja muistuttaa, että ihminen 
ei ole yhtä kuin sairaus, vaan hänellä on sairaus. Sai-
raus taas on vain yksi osa ihmisen elämää, eikä sen 
siksi pidä leimata ja määritellä ihmisen koko persoo-
naa. Viikon tapahtumat tarkentuvat syksyn aikana, lu-
vassa ainakin podcast-sarja kiinnostavine vieraineen.

Tänä vuonna Mielenterveysmessuille 19.-20.11.2019 
on vapaa pääsy. Seminaarien keynote-luennoilla aihei-
na ovat kehon ja mielen palautuminen kiireen ja stres-
sin keskellä sekä psykoosien neurobiologia ja hoito. 
Yleisöluennoilla kuulemme kenellä on oikeus voida hy-
vin (kaikilla!) ja kuinka tunnelukot voivat ohjata 
elämää ja miten tunnistaa niitä. Puhujina ovat mm. lii-
kuntalääketieteen erikoislääkäri ja kirjailija Pippa 
Laukka, LKT ja lasten neurologian ja nuorisopsykiat-
rian erikoislääkäri Pertti Rintahaka, kirjailija ja kou-
luttaja Anna Taipale sekä kognitiivinen lyhytterapeutti, 
työnohjaaja Anneli Pohjola. 

Mielenterveysjuna lähtee maanantaina 18.11.2019 
klo 6.03 Rovaniemeltä Helsinkiin, jonne juna saapuu 

samana päivänä klo 14.45. Juna on osa Balanssin ja 
Mielenvireyden mielenterveysviikon kampanjaa, jossa 
ovat mukana myös Mielenterveyden keskusliitto ja La-
pin sairaanhoitopiiri. Kampanjan tarkoituksena on pois-
taa stigmaa ja pääosassa ovat kokemustoimijat tarinoi-
neen. Lisäksi junamatkan aikana kuullaan 
musiikkia eri esiintyjiltä ja annetaan 
neuvontaa mielenterveysasioissa. 
Juna on normiliikenteessä oleva 
juna, jonka tapahtumaa var-
ten järjestetyssä erikoisvau-
nussa järjestetään ohjelma-
numerot. Tarkempi aikataulu 
ja ohjelma julkaistaan syksyn 
aikana.

Joka toinen vuosi Mielen-
terveyden keskusliitto toteut-
taa mielenterveys barometrin. 
Edellisen kerran barometri teh-
tiin vuonna 2017, jolloin keskityttiin 
etenkin työelämään ja mielenterveyteen 
liittyviin kysymyksiin. Tänä vuonna toteute-
tun barometrikyselyn tulokset julkistetaan mielen-
terveysviikon maanantaina 18.11.2019.

Mielenterveydestä puhutaan 
marraskuussa podcastissa, 
messuilla, junassa ja barometrissa

tai suoraan osoitteesta:Löydät kyselyn verkkosivuiltamme:

www.mtkl.fi/ajankohtaista https://fi.surveymonkey.com/r/Y2G9JDR

VASTAA REVANSSIN LUKIJAKYSELYYN!
Kehitämme Revanssia, ja tavoitteenamme on jatkossa tehdä sisältöjä entistäkin paremmin 
lukijoiden tarpeita ja toiveita kuunnellen. Samalla haluamme kehittää lehteä suuntaan, jossa 
se palvelee entistä laajempaa lukijakuntaa nykyaikaisesti myös digitaalisissa kanavissa.

Nyt sinulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan alamme Revanssia 
kehittää ja uudistaa. Vastaamalla lukijakyselyymme 30.9.2019 mennessä olet mukana 
suunnittelemassa lehden tulevaisuuden sisältöjä. Kysely on anonyymi ja vastauksia käytämme 
vain Revanssin kehittämiseen.

Kiitos jo 
etukäteen 
arvokkaista 
vastauksistasi!

Seuraa tapahtumia ja 
ohjelman tarkennuksia 

netissä www.mtkl.fi sekä 
somekanavissamme 

Facebookissa, Twitterissä 
ja Instagramissa ja 

osallistu keskusteluun: 
#diagnoosinaihminen 
#mielenterveysviikko

http://www.mtkl.fi
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Lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen sähköpostitse: rekry@mtkl.fi ja merkitse 
viestikenttään aiheeksi ”lakimies”. Lähetä hakemuksesi 30.9.2019 mennessä.

  AJANKOHTAISTA

Hyvän mielen 
tuominen on sitä, 
että kohtaan jonkun, 
jolle voin osoittaa 
myötätuntoani.
– Jenny Lehtinen Leppävirralla

1754 
Instagram-seuraajaa

4430 
Twitter-seuraajaa

12 295
Facebook-tykkääjää

Mielenterveyden 
keskusliitolla on  

syyskuun 2019 alussa:

aikaisempi tutkinto. Edellytämme asiakas-
työkokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon 
alalta. Lakimies tuntee sosiaali- ja terveyden-
huoltoa koskevan lainsäädännön sekä 
mielenterveys- ja päihdepalvelut. Eduksi 
luemme järjestötuntemuksen.

Tehtävässä edellytetään matkustusval-
miutta, hyviä yhteistyötaitoja, halua työsken-
nellä asiakkaiden kanssa ja olla aktiivisesti 
vaikuttamassa mielenterveyspalveluja kos-
kevaan lainsäädäntöön. Lakimies osaa vies-
tiä omasta työstään ja tuo työtään esille lii-
ton viestintäkanavissa.

Tarjoamme sinulle monipuolisen, yhteis-
kunnallisesti merkittävän työn, lakisääteis-
tä kattavamman työterveyshuollon, jousta-
vat työajat, huumorintajuisen ja työhyvin-
vointia tukevan työyhteisön sekä viihtyisät 
työtilat Helsingin Malmilla.

Ensisijaisena työskentelypaikkana on 
Mielenterveyden keskusliiton Helsingin 
toimisto Malmilla ja aloitusajankohta 
sovitaan yhdessä tehtävään valittavan 
kanssa.

Lakimiehen tehtävästä antaa lisätietoja 
lakimies Merja Karinen, 050  561 7416, 
10.9.2019 klo 10–12 ja 12.9.2019 kello 14–16.

Haemme Mielenterveyden 
keskusliittoon lakimiestä

Mielenterveyden keskusliitto on mielen-
terveyden häiriöitä itse kokeneiden ihmisten 
järjestö. Ajamme mielenterveysongelmia 
kohdanneiden etuja yhteiskunnassa ja toi-
mimme asiantuntijana heitä koskevissa 
asioissa. Toiminnassamme yhdistyvät koke-
musasiantuntemus ja ammatillisuus.

Haemme liittoomme LAKIMIESTÄ vaki-
tuiseen työsuhteeseen edellisen lakimiehen 
siirtyessä eläkkeelle. Mielenterveyden kes-
kusliiton lakimies on mielenterveysongel-
mia kokeneiden juridinen neuvonantaja ja 
edunvalvoja, joka osallistuu vaikuttamistyö-
hön mielenterveysongelmia kokevien ihmis-
ten aseman parantamiseksi, pitää koulutuk-
sia ja konsultoi jäsenyhdistyksiämme.

Lakimies valvoo mielenterveyskuntoutu-
jien asemaan ja oikeuksiin liittyviä asioita 
sekä valmistelee asiantuntijalausuntoja. 
Lakimies osallistuu sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä mielenterveys- ja päihdelain-
säädännön valmistelemiseen ja uudistami-
seen. Työn painopiste on juridisessa neu-
vonnassa ja potilaan oikeuksien valvonnas-
sa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on 
oikeustieteen maisterin tutkinto tai vastaava 

AVOIMET TYÖPAIKAT

Kujjeita ja kilipaeluja 
Leppävirralla

380
35
osallistujaa 

jäsenyhdistyksestä 

88 209
 kävijää uusilla  

mtkl.fi-verkkosivuilla

mailto:rekry@mtkl.fi
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Koonnut Henna-Riikka Myrskylä Kuvat Jari Hämäläinen

Ammatillinen 
kosketus 
– Kuinka
tunnetyötä
tehdään
Taina
Kinnunen,
Jaana
Parviainen,
Annu
Haho, Mari
Jolkkonen
KIRJAPAJA

Kesytä 
töiden 
hullunmylly
Jason Fried
ATENA

Rauhoita 
levoton mieli 
– Tehtäviä
tietoiseen
itse- 
tutkiskeluun
ATENA

Ammattilaiselle
Kosketuksella on suuri voima. Kun-
nioittava, läsnäoloa viestivä kosketus 
voi säilyä muistissa vuosikymmeniä. 

Kirja kertoo kosketuksesta työtaito-
na: kosketuksen mahdollisuuksista, 
lainsäädännöstä ja etiikasta, erilaisista 
kosketusmuodoista, kosketuksen  
sosiaalisesta aspektista, sekä teknolo-
gisesta kosketuksesta. 

Ammatillinen kosketus – Kuinka 
tunnetyötä tehdään -kirja sopii kaikille, 
jotka koskettavat työssään: hoitotyön-
tekijöille, poliiseille, kampaajille. Kirjan  
kirjoittajat ovat tutkijoita, jotka ovat 
työskennelleet Itä-Suomen yliopiston 
AKTE-hankkeessa (Ammatillinen kos-
ketus osana vanhustyön taitoja ja etiikkaa).

Kaikille, jotka haluavat 
taas keskittyä työssään
Töitä tehdään entistä enemmän, mutta 
aikaiseksi saadaan aina vain vähemmän. 
Duunia painetaan aamuvarhaisella, ilta-
myöhällä, viikonloppuisin ja lyhyinä jou-
tohetkinä. Pitkistä päivistä, kohtuutto-
masta kiireestä ja univajeesta on tullut 
liki kunnia-asia. 

Jason Fried ja David Heinemeier  
Hanson tarjovat vaihtoehdon työelämän 
oravanpöyrälle, leppoisamman työ-
ympäristön, jota he ovat toteuttaneet 
omassa yrityksessään menestyksekkääs-
ti. Ratkaisu ei ole lisätä töissä vietettyä  
aikaa, vaan hankkiutua eroon lillukan-
varsista. Kirja auttaa keskittymään olen-
naiseen ja leppoistamaan työntekoa. 

Muutama minuutti omaa 
aikaa
Kirja sisältää 70 kirjoitus- ja pohdinta-
harjoitusta, jotka rohkaisevat sinua kysy-
mään itseltäsi, mitä sinulle kuuluu, mitä 
ajattelet juuri nyt. Tehtävät antavat aikaa 
ajatuksille, tunteille ja muistoille ja tarjo-
avat oivan mahdollisuuden rauhoittua.

Rauhoittunut mieli on avoin positiivi-
sille ajatuksille ja selättää stressaavat ti-
lanteet. Pienet kirjoitustehtävät auttavat 
kehittämään tietoisuustaitojasi. Kirjoitta-
malla voit selkeyttää ajatuksia ja rauhoit-
taa mieltäsi. Tunteet ja ajatukset vapau-
tuvat, ja vanhat uskomukset joutavat  
romukoppaan. Kirja on jatko-osa Anna 
hetki itsellesi -kirjalle.

LUKUHETKIÄ
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|  Koonnut Mirja Aarnio

LAHJOITA
MOBILEPAYLLA
24482

www.mtkl.fi/lahjoita

Mielenterveysongelmia 
itse kokeneiden ihmisten järjestö

Tue toimintaamme ja lahjoita.

LAHJOITA
MOBILEPAYLLA
24482

www.mtkl.fi/lahjoita

Mielenterveysongelmia 
itse kokeneiden ihmisten järjestö

Tue toimintaamme ja lahjoita.

Varainhankinta
käynnistyy 
uusin tuulin
    Erilaiset mahdollisuudet lahjoittaa 
Mielenterveyden keskusliiton toimintaan 
lisääntyivät, kun elokuussa otimme käyttöön 
Lahjoita-toiminnon verkkosivuillamme.  
Lahjoittaja voi valita itse summan ja sen,  
ryhtyykö kuukausilahjoittajaksi vai tekeekö 
kertalahjoituksen. Maksu hoituu kätevästi 
Checkout Finlandin palvelun kautta joko 
pankkimaksulla, luottokortilla tai mobiilimaksuna.

Syksyn aikana tuotamme varainhankin-
nan kampanjointiin monenlaisia sisältöjä 
tavoittaaksemme aiheistamme ja toiminnas-
tamme kiinnostunutta kohderyhmää ja  
potentiaalisia lahjoittajia. 

Lahjoittaa voit menemällä osoitteeseen: 
www.mtkl.fi/lahjoita

Verkkokurssit, tulevaisuuspajat ja 
ammattilaisten koulutukset 
suuressa suosiossa syksyllä

   Syksyn 2019 Uusi alku -kurssiopas  
ilmestyi 7.8. ja samalla aukesi ilmoittau-
tuminen kursseille ja koulutuksiin. Syksyn 
uutuuksia ovat Mitä mielen päällä?  
-ryhmächatit, joissa pääsee kerran kuus-
sa keskustelemaan toisten samoja asioi-
ta miettivien kanssa verkossa, vaikka
aivan nimettömänä ja vertaisohjaajan
johdolla. Chatit käynnistyvät syyskuussa
ja keskusteluaiheina ovat mm. vanhem-
muuden haasteet, työelämässä jaksami-
nen, parisuhde, univaikeudet sekä joulu-
ajan yksinäisyys.

Uutta ovat myös kaikille avoimet 
Minun kokemukseni -tilaisuudet, joissa 
puhujat kertovat omakohtaisia kokemuk-
siaan eri aiheista sekä Tulevaisuustyö
pajat, joissa pohditaan tulevaisuuden 
työelämää ja kokemuksien hyödyn-
tämistä vahvuuksina.

Mielenterveysongelmia omakohtais-
esti kokevien kursseilla korostuvat  
syksyllä liikunta ja kulttuuri arjen ilona. 
Heille, joiden asiakkaiden arjessa 
mielenterveyden ongelmat ovat ajan-
kohtaisia, tuomme järjestölähtöistä,  
pitkäaikaista kokemusosaamistamme  
ja välineitä toivon herättelyyn.

Ensimmäisen kuukauden aikana kiin-
nostus kursseihin on ollut valtaisaa.  
Verkkokurssille Onko tässä pimeydessä 
valoa? on ennätysmäärä hakijoita ja  

Toivo ammattilaisen työvälineenä 
-koulutukset ovat syksyn osalta jo lähes
täynnä. Myös Tulevaisuustyöpajat ja
nuorille aikuisille suunnattu Sinustako
vertaisohjaaja? ovat olleet suosittuja.

Laajassa kurssitarjonnassa on kursse-
ja omassa arjessaan mielenterveyden 
ongelmia kokeville, läheisille, perheille, 
pareille sekä heille, jotka haluavat tuoda 
toivoa toisille. Kaikkiaan kursseja on rei-
lusti yli 50, yhteensä 27 paikkakunnalla. 
Verkkokursseille taas pääsee osallistu-
maan ihan mistä päin maata vaan.  
Suuri osa toiminnasta toteutetaan 
yhteistyössä paikallisen tai valtakunnal-
lisen mielenterveysyhdistyksen kanssa.

Tutustu tapahtumiimme ja kurssei-
himme: mtkl.fi/tapahtumakalenteri
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”Tunnelma oli siellä lupsakka  heti”
Leppävirralla kujjeiltiin ja kilipaeltiin:
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”Tunnelma oli siellä lupsakka  heti”
Mielenterveyden keskusliiton suurin vuosittainen jäsentapahtuma 
kulttuuri- ja yleisurheilupäivät Kujjeita ja kilipaeluja järjestettiin 
23.–25. elokuuta Pohjois-Savossa Leppävirralla.

Tekst i  Henna-Ri ikka Myrskylä Kuvat Aksel i  Muraja.

Hotelli Vesileppis täyttyi perjantaina 23. elokuuta 
ihmisistä, kun 312 kujeilemaan ja kilpailemaan 
ilmoittautunutta vierasta, 40 talkoolaista ja 28 

Mielenterveyden keskusliiton edustajaa asettuivat 
taloksi. Ilmassa oli hieman syksyn kirpeyttä ja jänni-
tyksen tunnelmaa, kun vuoden odotetuin jäsentapah-
tuma oli alkamassa. Jännitys ei montaa hetkeä ehti-
nyt ilmaa pilata, kun tapahtuman avasi Leppävirran 
MT-tuki ry:n puheenjohtaja Pia Huovinen:

– Ei sitten muuta kun pannaan vaan mänemään, toi-
votti Huovinen viikonlopun tervetuliaispuheessaan, ja 
myöhän pantiin!

Jännittää ei myöskään ehtinyt Mielenterveyden 
keskusliiton keväällä eläkkeelle jäänyt, 15-vuotisen uran 
liitolla tehnyt, sosiaalineuvoja Pirkko Jantunen, joka 
kävi noutamassa viikonlopun avajaisissa Potilasturval-
lisuuden ansiomerkin, jonka saaminen tuli hänelle 
täytenä yllätyksenä. 

Avajaisten jälkeen alkoi Savolaiset markkinat sekä 
erilaiset työpajat. Markkinoilla ennustajaeukot pova-
sivat parempaa tulevaisuutta, vieraat saivat osallistua 
onnen ongintaan, pyöräyttää onnenpyörää, kokeilla 
kädentaitojaan heijastintyöpajassa ja taitojaan aikuis-
ten temppuradalla sekä tutustua paikallisiin mielen-
terveysyhdistyksiin. Mukana oli myös Kuopion MT-tuki 
ry:n ihanat halipöpöt, jotka tartuttivat hyvää mieltä kai-
kille halaukseen rohjenneille. Ennakkoon oli saanut 
myös ilmoittautua ukulele-, teatteri- ja omaistyöpajoihin, 
joissa syvennyttiin tekemisen iloon hieman pidemmäk-
si aikaa. Illemmalla katseltiin yhdistysten teatteri-
esityksiä, jonka tilaisuuden avasi Hyvän mielen lähet-
tiläs Jenny Lehtinen tervehdyksellään.

”OLENKO HUONO HYVÄN MIELEN LÄHETTILÄS?”

Tämän vuoden Hyvän mielen lähettilään, toimittaja 
Jenny Lehtisen, vuosi ei ole ollut helppo, kun työuupu-
mus vei viimeisetkin voimat alkuvuodesta: 

– Kun ajoin tänne Leppävirralle niin mietin, että 
olenkohan huono Hyvän mielen lähettiläs. Hyvä mieli 
on aiemmin tarkoittanut minulle naurua, ja olen tottu-
nut olemaan se porukan naurattaja. Tänä vuonna kun 
olen ollut uupunut, en ole jaksanut ottaa naurattajan 
roolia. Sitten tajusin, että riitän tällaisena: olen täällä 
vertaisena paikalla ja tuon hyvää mieltä kertomalla ta-
rinani, puhumalla ääneen siitä, mitä moni ei uskalla 
sanoa, Lehtinen pohti. 

Jenny ja hänen koiransa Yoda todella toivat hyvää 
mieltä ympärilleen virallisen tervehdyksen lisäksi ole-
malla mukana ja osallistumalla lauantain 1200 metrin 
avoimeen yhteiskävelyyn, jota tahditti Sorsakosken 
soittokunta. Yoda keräsi kisakansan keskeltä ylimää-
räiset rapsutukset pois kuljeksimasta, ja Jenny jutteli ja 
otti yhteiskuvia tapahtumaan osallistuvien kanssa. 

Jenny Lehtinen ja terapiakoira Yoda johdattelivat 
kaikki 1200 metrin yhteiskävelyyn.
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– Hyvän mielen tuominen on enemmän juuri sitä, 
että kohtaan jonkun, jolle voin osoittaa myötätuntoani, 
ja se hetki voi olla huomattavasti merkittävämpi kuin 
nauruntäyteinen pintaliitohetki.

YLEISURHEILUA JA LENTÄVIÄ KALAKUKKOJA 

Lauantaina Leppävirran yleisurheilukentällä kisattiin 
yleisurheilukisoissa, sekä kaikille avoimissa oheis-
lajeissa, kuten huolenheittokeihään ja lentävän kala-
kukon heitossa. Kisalajeina olivat 1000 metrin kävely, 
ruotsalaisviesti, sekä 3-ottelu lajeinaan 60 metrin 
juoksu, pituushyppy ja kuulantyöntö. Yhdistyskisassa 
kerättiin yhteispisteitä, ja voiton vei jo kolmatta ker-
taa peräkkäin Yhdessä ry Kemistä, jonne kiertopalkin-
to jää nyt pysyvästi. 

Kilpailijat heittäytyivät huolettomasti kisaan mu-
kaan, ja kannustava kisatunnelma sai kilpailijat veny-
mään toinen toistaan upeampiin suorituksiin. Yhtei-
söllisyys näkyi kisapäivänä kannustuksena, huumori-
na ja erilaisina asusteina. Suurin osa osallistujista oli 
vanhoja konkareita ja Kulttuuri- ja yleisurheilupäivien 
merkitys näkyi kisoihin valmistautumisessa sekä koko 
viikonloppuun heittäytymisessä. Tapahtumasta saa-
dun palautteen perusteella kisapäivien ohjelma vasta-
si osallistujien odotuksia, ja suuri osa vastaajista aikoo 
osallistua tapahtumaan jälleen ensi vuonna uudelleen. 
Tapahtuman voikin jo merkata kalenteriin, vuoden 2020 
Kulttuuri- ja yleisurheilupäiviä vietetään Nastolassa, 
Liikuntakeskus Pajulahdessa, elokuun viimeisenä 
viikonloppuna.

1. 3-ottelussa kilpailtiin pituushypyn lisäksi 60 metrin 
juoksussa ja kuulan työnnössä.

2. Lauantaina pääsi kokeilemaan kuinka pitkälle kalakukko 
lentää.

3. Arvonnassa Jopon voitti Pirjo Everilä Leppävirralta.
4. Pirkko Jantunen kävi noutamassa Potilasturvallisuuden 

ansiomerkin: ”Tämä on hieno yllätys näin eläkkeen 
kynnyksellä.” Palkinnon ojensi Olavi Sydänmaanlakka.

5. Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Ann-Mari 
Karvinen, Leppävirran MT-tuki ry:n entinen puheenjohtaja 
Eeva Paasonen ja nykyinen puheenjohtaja Pia Huovinen 
sekä Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtaja Tarmo 
Raatikainen viikonlopun avajaisissa.

1

2

3

4 5
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Taiteen Sulattamo palkittiin Vuoden 
Pompulla kulttuuri- ja yleisurheilu-
päivillä Leppävirralla elokuussa. Yh-

distyksen vahvuudet ovat teatterissa, näyt-
tämö- ja performanssitaiteessa sekä niiden 
yhdistämisessä osaksi mielenterveyden häi-
riöistä toipumista. Yhdistyksen toiminta on 
kasvavaa, vakiintuvaa ja se on avannut hy-
vin tuloksin uusia hankkeita omassa toi-
minnassaan. Kaikille avoimet työpajat ovat 
vakiintuneet osaksi kaupungin kulttuuri-
toimintaa ja yhdistys tunnetaan koko ajan 
paremmin sekä mielenterveysyhdistysten 
kentässä että kaupungin organisaatiossa.

– Tämänkaltaiset avaukset ovat kullan-
arvoisia sekä kuntatoiminnalle, kulttuuri-
elämälle että myös mielenterveyskuntoutu-
jille, sillä ne ovat omiaan poistamaan turhia, 
keinotekoisia aitoja ja auttavat löytämään 
keinoja ymmärtää toista taiteen avulla, pe-
rustelee järjestö- ja ansiomerkkitoimikun-
nan puheenjohtaja Markus Lustig Vuoden 
Pomppu -palkinnon saajan valintaa.

Vuoden Pomppu 2019 -palkinto  
Taiteen Sulattamolle

Taiteen Sulattamon toiminnanjohta-
ja Eveliina Lafghani iloitsee, että yhdistys 
on vihdoin päässyt toteuttamaan sen, minkä 
eteen on tehty hartiavoimin työtä ja mistä on 
haaveiltu. Hän sanoo, että Taiteen Sulatta-
molla on erikoisosaamista omaavia huippu-
ammattilaisia, joista jokainen tuo toimin-
taan oman vivahteensa. Yhdistys on onnis-
tunut tavoittamaan ennätysmäärän uusia 
toiminnasta kiinnostuneita mielenterveys-
toipujia.

– Unelmoimme siitä, että taide hyvin-
voinnin välineenä näkyy tulevaisuudessa 
kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tulevai-
suuden visiomme on sen lisäksi, että taiteen 
vaikutus hyvinvoinnille ymmärretään ja sitä 
myös sovellettaisiin käytännössä. Taiteen 
Sulattamo on alusta, joka tuottaa, kouluttaa, 
kehittää ja luo taiteen avulla hyvinvointia 
edistäviä käytäntöjä maailmaan.

Lafghani pohtii, että palkinto on osoitus 
yhdistyksen tekemän työn tärkeydestä ja esi-
merkki siitä, että kun mielenterveystoipujat 

itse osallistuvat palveluntuotantoon, toimin-
ta vastaa juuri heidän tarpeisiinsa. 

Taiteen Sulattamon toiminta on varsin 
uutta ja sen toimintakulttuurit muovautuvat 
tarpeen mukaan. Lafghanin mukaan yhdis-
tyksen tarkoitus ei ole kilpailla muiden 
järjestöjen kanssa, vaan koko järjestökentän 
tulisi kääntää katseet kohti tulevaa ja keskit-
tyä siihen, mitä kaikkea voi saada aikaan yh-
dessä. 

– Pääasiassa meillä on kuitenkin sama 
suunta ja tavoite. Rakennamme yhdessä pa-
rempaa huomista ja kestävää, oikeudenmu-
kaista yhteiskuntaa. Tärkeää on mielestäm-
me keskittyä siihen mille asialle haluamme 
tuoda näkyvyyttä ja kuinka voimme yhdis-
tää voimat sen puolesta. Niin on Taiteen Su-
lattamokin saanut alkunsa. Esimerkiksi 
Taklaa stigma ja Terapiatakuu -kampanjat ovat 
tästä myös loistavia esimerkkejä. Sulattamo 
haluaa osoittaa, että yhteistyössä toisten kans-
sa jokainen voi tehdä enemmän kuin mihin 
koskaan yksin pystyisi.

Yhdistyksen tapa yhdistää taidetta ja kulttuuria mielenterveysongelmista 
toipumiseen on ainulaatuista ja kullanarvoista toimintaa, arvioitiin palkintoraadissa.

Tekst i  Henna-Ri ikka Myrskylä Kuva Aksel i  Muraja.

Mielenterveyden keskusliitto myöntää 
vuosittain mielenterveystyössä ansioi-
tuneelle jäsenyhdistykselleen Vuoden 
Pomppu -yhdistyspalkinnon. Palkinto 
jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 
2015. Aiemmin palkinnon ovat saaneet 
Siikalatvan mielenterveysyhdistys 
Suopursut (2015), Mikkelin Virike ry 
(2016), Ristiinan mielenterveysyhdis-
tys Risla (2017) ja Suomen trauma- ja 
dissosiaatioyhdistys Disso ry (2018).
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Syyskuussa pyörähtää käyntiin jo neljäs liiton 
Onko tässä pimeydessä valoa? -verkkokurssi. 
Syksyn korvalla saimme myös ensimmäisiä vä-

lähdyksiä kurssin vaikutuksista osallistujien arkeen ja 
elämään. Kysyimme ensimmäiselle verkkokurssille 
osallistuneilta ihmisiltä, oliko kurssi vaikuttanut omaan 
elämään, kun kurssin loppumisesta oli kulunut noin 
puoli vuotta. 

60 prosenttia vastaajista kertoi, että oli oppinut kurs-
silla jotain uutta itsestään. Useampi vastaaja kertoi 
oppineensa myötätuntoista suhtautumista itseensä ja 
tietysti vertaistuen voimaa kiiteltiin. Vastaajista 60 pro-
senttia myös kertoi kurssin muuttaneen omaa elämää 
ja usein muutos oli tapahtunut omassa asenteessa. 
Kertoipa eräskin, että asiat olivat 
kurssin jälkeen lähteneet rullaa-
maan: oli löytynyt työkokeilupaik-
ka ja toiveissa oli nyt paikan muut-
tuminen vakituiseksi työksi. 

Suureksi iloksemme yli puo-
let kertoi voivansa nyt paremmin 
kuin ennen kurssia.

Ensimmäisiä verkkokursseja 
markkinoitiin erityisesti Mielen-
terveyden keskusliiton jäsenyh-
distyksille ja heidän jäsenilleen. 
Kurssien hakijoista noin 22 prosenttia kertoikin kuulu-
vansa paikallisyhdistykseen. 

Hakijoita on aina ollut enemmän kuin kurssille voi-
daan ottaa ja niinpä hakemuksessa kerrotuilla seikoil-
la on suuri merkitys. 

Verkkokurssi 
antoi voimaa 
mennä eteenpäin
Tekst i  Pauia Paloheimo

Suureksi 
iloksemme yli 
puolet kertoi 
voivansa nyt 
paremmin 
kuin ennen 
kurssia.

Opin moniakin asioita, 
mutta ehkä tärkeimpänä 
yrittää olla armollisempi 
itseäni kohtaan. Kurs-
si myös herätteli minua 
päästämään edes hieman 
irti elämää lamauttavasta 
itseni häpeämisestä. To-
isten kanssa yhteydessä 
oleminen ja asioiden ja-
kaminen opetti minulle 
myös omia vahvuuksiani 
(toki myös heikkouksiani).

Vahvistuin 
henkisesti ja 
vapauduin 
ainakin vähän 
häpeästä.

Kurssilaisten 
kertomaa:

Vuoden viimeisen verkkokurssin haku on auki 
osoitteessa www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri 
– klikkaa mukaan!

Lue kurssille osallistuneen ja nyt seuraavia 
verkkokursseja mukana kehittämässä olevan 
Esko Pylsyn tarina, s. 12–13
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Maanantaisin klo 9 – 16

Kysy yhdistystoiminnasta!

Yhdistysten palvelupuhelin

050 339 4971

Miksi työllistyminen ja työ koetaan niin tärkeäksi osaksi mielekkään elämän kokemusta? Tätä kysy-
mystä olemme pohtineet yhdessä mielenterveyden kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten 
kanssa väitöstutkimukseni fokusryhmäkeskusteluissa.

Tutkimukseni Lapin yliopistossa perustuu fokusryhmäkeskusteluaineistoihin, joissa varsinaisten tutki-
musteemojen ohessa tärkeäksi puheenaiheeksi nousivat mielenterveyden haasteiden kanssa painivien työl-
listymiseen ja toimeentuloon liittyvät kysymykset. Pohdimme, tuleeko työllistymisen paine ulkopuolelta 
yhteiskunnan asenteista ja vaatimuksista, vai kokevatko ihmiset työllistymisen aidosti omista lähtökohdis-
taan kumpuavaksi henkilökohtaisesti tärkeäksi tavoitteeksi. 

Kokemusasiantuntijoiden toimintaan on liittynyt vuosien varrella vastakkainasettelua palkattoman ver-
taistoiminnan ja vapaaehtoistyön ja palkallisen kokemusasiantuntijan työn välillä. On tärkeä ymmärtää, että 
vertaistyö ja palkallinen kokemusasiantuntijan työ ovat molemmat yhtä arvokkaita, mutta samalla erilaisia 
toiminnan muotoja. Niitä ei tarvitse asettaa vastakohdiksi ja kiistojen aiheeksi. Suuntaus on nykytilantees-
sa vahvasti palkallisen kokemusasiantuntijuuden merkitystä korostava. Tämä nä-
kyy myös rahoittajien taholla heidän edellyttäessään kokemusasiantuntijoiden 
palkkaamista työsuhteeseen erityisesti hankkeissa. Vaatimukset kokemusasian-
tuntijoiden osaamisen suhteen ovat kasvaneet ja tehtävien kirjo laajentunut vuo-
sien saatossa. Siksi toiminnan kehittyminen palkallisen työn suuntaan on oikein 
ja perusteltua. 

Kokemusasiantuntijoina toimivat henkilöt ovat yksilöitä ainutkertaisine elämän-
tilanteineen. Pitkän työuran tehneelle eläkeikää lähestyvälle ihmiselle kokemus-
asiantuntijana toimisella ei välttämättä ole suurta merkitystä työllistymisen tai 
toimeentulon kannalta. Parikymppisen nuoren kohdalla tilanne on täysin erilai-
nen. Jos koulutie on katkennut kohdattujen haasteiden myötä ja työura ei ole vie-
lä edes alkanut, kokemusasiantuntijuuden merkitys elämässä etenemiselle voi 
olla todella keskeinen. 

Nuori kokemusasiantuntija kertoi aikanaan ajatelleensa, ettei halua palkkaa kokemusasiantuntijan työs-
tä. Kiitollisuudentunne omasta toipumisesta ja mielekkään elämän löytämisestä oli tärkeintä. Ajatus muut-
tui ensimmäisen kokemusasiantuntijan työstä saadun palkkion myötä. Hän koki ensimmäistä kertaa elä-
mässään saavansa arvostusta ja olevansa edes vähän osallinen yhteiskunnassa. Palkkioilla on myös taloudel-
lista merkitystä monille etuuksien varassa eläville kokemusasiantuntijoille, niiden pienuudesta ja palkkioi-
den ja etuuksien yhteensovittamisen haasteista huolimatta. 

Jokaiselle kokemusasiantuntijalle toiminnan merkitykset ovat yksilöllisiä ja kaikkien kokemukset ovat 
yhtä arvokkaita. Osalle henkilöistä kokemusasiantuntijuudesta on rakentunut selkeästi työ ja ammat-
ti-identiteetti. Jos nuorelle aukeaa mahdollisuus päästä haaveilemiensa opintojen pariin tai työ-
elämään kokemusasiantuntijana toimisen siivittämänä, on se hänelle todella merkittävä asia. Täl-
laista kehitystä pitää mielestäni tukea kaikin tavoin. Toinen henkilö voi löytää keskustelukumppa-
neita vuosien yksinäisyyden jälkeen ja kokee sen oman elämän mullistaneeksi ihmeeksi. 

On tärkeää, että jokainen kokemusasiantuntijana toimiva henkilö saa työstään toivoa oman-
näköistä ja itselleen merkityksellistä tulevaisuutta varten. Työ ja parempi toimeentulo voi olla 
osalle keskeinen tavoite. Mielekkään elämän tavoittelu on tärkeää jokaiselle. 

Kari Soronen
Kirjoittaja on tutkija Lapin yliopistossa Euroopan rakennerahaston rahoittamassa  
Recovery-toiminta -orientaatio mielenterveyspalveluissa -hankkeessa ja tekee  
väitöstutkimusta mielenterveyden kokemusasiantuntijuudesta.

Kokemusasiantuntijuus 
väylänä työelämään

PUHEENVUORO

Vertaistyö ja 
palkallinen 
kokemusasiantuntijan 
työ ovat yhtä 
arvokkaita, mutta 
erilaisia toiminnan 
muotoja.
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Kahdeksan vuotta sitten Esko Pylsy, 36, ei kyennyt 
aamulla nousemaan sängystä. Elämä tuntui 
muuttuneen yhdessä yössä. Kaikki oli periaat-

teessa hyvin. Oli perhe, työ ja talo. Totaalinen pysähdys 
oli yllätys.

Tästä aamusta alkoi pitkä toipuminen masennuk-
sesta. IT-alan konsultin töihin paluu oli mahdotonta, 
eikä työtehtävien muutoskaan auttanut. Työ tuntui ki-
tuuttamiselta, ja voimat olivat lopussa.

− Olin tottunut ajattelemaan, että töissä käydään ja 
piste. Kun kerran annoin itselleni luvan ajatella toisin, 
en löytänyt syytä nousta ylös.”

Esko olisi toivonut saavansa heti alussa muutakin 
apua kuin lääkkeet.

− Oma halu kuntoutua ja ammattilaisten keinot 
eivät välttämättä kohtaa. Itse pitää olla aktiivinen ja 
etsiä tukimuotoja, ja sitä ei sairauden vaikeimmissa 
vaiheissa välttämättä jaksa.

IKUINEN OPTIMISTI

Eskolla on 8- ja 10-vuotiaat pojat, jotka asuvat vuoro-
viikoin isänsä luona. Lapset pitävät kiinni arjessa ja 
rutiineissa, mikä tuntuu hyvältä, kun kokopäivätyön 
ja vapaa-ajan rytmiä ei ole.

− Isyys on minulle kaikkein tärkeintä. Haasteellis-
ta vuoroviikkoasumisessa on se, että joka toinen viik-
ko tipahdan yksinäisyyteen. Kuka minä silloin olen? 
Mitä minun kuuluisi tehdä? Juuri kun totun yksinäi-
syyteen, tulevat lapset ja jälleen pitää opetella olemaan 
isä.

Eteenpäin Eskoa on auttanut hänen elämänasen-
teensa. Hän sanoo olevansa optimisti ja on aina luotta-
nut siihen, että toipuminen on mahdollista. Hänellä on 
vahva usko siihen, että jos ei huomenna niin jonain päi-
vänä asiat ovat paremmin. Esimerkiksi työhön paluu-
seen hän on uskonut ja tähdännyt alusta lähtien.

− Tärkeintä minulle on kuitenkin pystyä hoitamaan 
asioita ilman, että tulee paniikki, kun pitää keskustel-
la ihmisten kanssa. Työ on tämän rinnalla vain plussaa. 
Pelkoja lievitän haastamalla itseäni tietoisesti. Lähden 

”Koettelemus  
voikin olla vahvuus”
Verkkovertaisena toimiva Esko Pylsy on aina uskonut siihen, että toipuminen on mahdollista. 
Yhtenä merkittävimpänä eteenpäin vievänä voimana hän pitää vertaistukea.

Tekst i  Päivi  Tonteri  Kuva  Jari  Hämäläinen

esimerkiksi haastateltavaksi tai ohjaamaan geokätköily- 
ryhmää. Siten toisten kohtaamisista tulee normaa-
limpaa.

VERKKOKURSSILLA PARASTA OLI VERTAISTUKI

Viime syksynä Esko osallistui Mielenterveyden keskus-
liiton ensimmäiselle Onko tässä pimeydessä valoa? 
-verkkokurssille. Hän haki kurssille, koska halusi ko-
keilla ja oppia uutta.

− Kokemuksena kurssi oli aika lailla sellainen kuin 
toivoinkin. Se tarjosi keinoja avartaa näkemyksiä maa-
ilmasta ja mielenterveysongelmista. Mitä avarammin 
ja mitä erilaisemmista näkökulmista asioita pystyy kat-
somaan, sitä helpompi on ymmärtää maailman ja ih-
misten monimuotoisuutta ja samalla itseään.

Esko pitää vertaistukea kurssin parhaana antina. 
Se, miten avoimesti ja rehellisesti ihmiset jakoivat ko-
kemuksiaan, yllätti.

− Kulunut vuosi on todella opettanut, kuinka kor-
vaamattoman arvokasta ja voimaannuttavaa vertaistu-
ki on. Sitä ei voi korvata millään teorialla tai faktalla. 
Se pitää itse kokea aitojen keskustelujen kautta. Ver-
kossa sellaisetkin, joille sosiaaliset kontaktit ovat vai-
keita, uskaltavat olla avoimia.

Verkkokurssin jälkeen Esko on käynyt verkkover-
taisohjaajan koulutuksen ja on ollut ohjaajana sekä 
verkkokurssilla että ryhmächatissä. Hän pitää työtä hy-
vin merkityksellisenä.

− Vertaisohjaus tuntuu kutsumukselta. Kaikki 
koettelemukset, joita olen käynyt läpi, voivatkin olla 
vahvuuksia. Voin ammentaa kokemuksistani, käyttää 
niitä hyväksi ja tukea toisia.

  HENKILÖ |  Esko Pylsy

Verkossa sellaisetkin, joille  
sosiaalisuus on vaikeaa, 
uskaltavat olla avoimia.
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Esko Pylsy
 y 36-vuotias 8- ja 10- 
vuotiaiden poikien isä

 y työskenteli aiemmin  
IT-konsulttina

 y toipumassa masennuksesta
 y Mielenterveuden keskus-
liiton verkkokurssien  
vertaisohjaaja ja kehittäjä
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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:

TEE PÄIVITTÄIN JOKIN PIENI ASIA,  
JOKA ILAHDUTTAA SINUA

Kun elämä on raskasta ja kohtelee kaltoin, on vaikea 
nähdä asioita positiivisesti. Kuitenkin jos joka päivä 
sallii ja tarjoaa itselleen jonkin edes pienen mielek-
kään asian, hyvien asioiden lumipallo alkaa vähitellen 
kasvaa suuremmaksi. Mieti mitä tarvitset: onko se lu-
kuhetki kirjastossa, saunan lämmittäminen, metsäkä-
vely tai mikä tahansa pieni asia, joka on sinulle mah-
dollinen. Keskitä ajatuksesi siihen, mikä on mahdol-
lista. Älä jää miettimään sitä, mikä ei ole mahdollista. 
Kun itselle mielekkäitä pieniä hyviä asioita toistaa, 
myös keho aistii sen. Kun hermosto rauhoittuu, on 

myös helpompi prosessoida ja nähdä omaa tilannetta 
laajemmin. Vaikka kuinka kävisit luennoilla tai lukisit 
kirjoja tai nettiartikkeleita aiheesta, käytännön pienet 
teot ovat silti tärkeämpiä kuin pelkän teorian ymmär-
täminen. 

MUISTA, ETTÄ ITSENSÄ ARVOSTAMINEN EI VAADI 
TÄYDELLISYYTTÄ

Jos koet huonommuuden tunteita, se ei tarkoita sitä, 
että olisit huono ihminen. Usein ihmiset ajattelevat, 
että eivät voi voida hyvin ennen kuin ovat päässeet 
eroon jostain mieltä painavasta syyllisyydestä tai rat-
kaisseet kaikki ongelmat. Mutta ei itsensä rakastami-
nen vaadi sitä, ettei saisi tuntea syyllisyyttä tai muita 
vaikeita tunteita. Syyllisyyskin voi olla rakentavaa tai 
tuhoisaa, ja rakentavana se voi saada ihmisen toimi-
maan korjaavalla tavalla.

OPETTELE PIENIN ASKELIN ITSEMYÖTÄTUNTOA

Suhtaudu itseesi samalla myötätunnolla kuin parhaa-
seen ystävääsi tai perheenjäseneesi. Hyväksy kaikki tun-
teesi, sillä niillä on jokin tarkoitus. Ajattele myötätuntoi-
sesti myös huonoja puoliasi, se lieventää herkästi akti-
voituvaa häpeää. Itsemyötätunto voi olla rehellistä, mut-
ta silittävää itsensä hyväksymistä kaikkine puolineen.

Salli itsellesi tunteet ja pieniä hyviä asioita

Mistä löytää voimia, kun jokainen arkipäivä 
tuntuu raskaalta ja vastoinkäymiset tai 
sairaudet koettelevat? Tai jos kokee 
tehneensä virheitä elämässään ja syyllisyys 
painaa mieltä niin, ettei pysty nauttimaan 
elämästä lainkaan? Kirjailija ja kouluttaja Anna 
Taipale antaa vinkkejä ensi askeliin kohti 
parempaa itsearvostusta ja elämänvoimaa.

Tekst i  Mirja Aarnio

Kuka?
Anna Taipale luennoi, 
bloggaa, konsultoi, valmen-
taa ja on kirjoittanut kirjan 
Sydänjuttu (Otavan Hidas-
ta elämää -sarja, 2017). 
Taustaltaan hän on journa-
listi, käsikirjoittaja ja ohjaa-
ja, joka on ollut vahvasti 
kiinnostunut ihmisyydestä 
ja sen eri puolista jo  
teini-ikäisestä lähtien. 

Taipale on yksi 
Mielenterveysmessujen 
esiintyjistä, ja hän pitää 
tiistaina 19.11.2019 klo  
12–12.45 yleisöluennon 
aiheesta Kenellä on oikeus 
voida hyvin? Kaikilla!



REVANSSI  15

podcast
Mielivieraat

Mielivieraat-podcast keskittyy 
mielenterveys- ja päihdeongelmiin 
sairastuneiden läheisiin — heidän 
kokemuksiinsa ja tarinoihinsa.

Lue lisää ja kuuntele podcastia

www.finfamipirkanmaa.fi/podcast

www.mtkl.fi

MIELI MAASTA RY:N 
KOULUTUSTA

RYHMÄNOHJAAJIEN PERUSKURSSI:
11.-13.10.2019, Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki 

(hakemuksia otetaan vastaan)

Peruskurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on 
kiinnostusta ryhtyä vertaisryhmän ohjaajiksi. Kurssin 
tavoitteena on omaksua ohjaajan rooli ja jaksaminen, 
sekä saada valmiuksia ryhmän käynnistämiseen ja 
ohjaamiseen.  

RYHMÄNOHJAAJIEN JATKOKURSSI:
Ajankohta ja paikka avoin  

(hakemuksia otetaan vastaan)

Jatkokurssi on tarkoitettu Mieli Maasta –yhdistyksen 
ryhmänohjaajana toimiville. Jatkokurssille voivat hakea 
henkilöt, jotka ovat käyneet Mieli Maasta ry:n tai 
jonkun muun tahon järjestämän vertaisohjaajan 
peruskurssin. Jatkokurssin tavoitteena on syventää 
peruskurssilla ja ryhmän ohjaamisessa saavutettuja 
taitoja. Kurssilla käsitellään mm. ryhmäkokemuksia, 
ongelmatilanteita, ohjaajan omia voimavaroja sekä 
tehdään käytännön harjoituksia.

Kaikki kurssit ovat ilmaisia Mieli Maasta ry:n jäsenille. 
Myös matkakulut korvataan jälkikäteen jäsenille 
halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan ja joissakin 
tapauksissa kilometrikorvauksina. Liiton muiden 
yhdistysten jäsenten omavastuu kurssille on 50 euroa. 
Muille halukkaille koulutus maksaa 140 euroa.

Kaikille kursseille haetaan kirjallisesti. Hakulomake lä-
hetetään yhdistyksen toimistolle postitse osoitteeseen 
Asemamiehenkatu 4 (6.kerros), 00520 HELSINKI.
Hakulomake löytyy yhdistyksen kotisivuilta:  
http://mielimaastary.fi/koulutus

Yhteydenotot ja tiedustelut kursseista yhdistyksen  
toimistolta p. 050 441 2112 / toimisto@mielimaasta.fi.
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Kirjoitin itseäni eheäksi esikoisrunoteoksen ver-
ran vuosina 2015 ja 2016. Masentuneena sain 
iloa tekstin tuottamisesta, oli päivän tuotokse-

na sitten yksi tavu tai liuskallinen tekstiä. Kirjoittami-
nen toimi minulle voimaa antavana ja terapeuttisena, 
minkä takia innostuinkin vuonna 2018 aloittamaan 
kirjallisuusterapiaopinnot. Sanat ovat innostaneet ja 
kiinnostaneet minua niin kauan kuin muistan. Kir-
joittamista kannattaa kokeilla, sillä se voi avata mie-
len solmuja.

Kirjallisuusterapia on yksi luovien terapioiden muo-
to. Kirjallisuusterapeuttisia metodeja voidaan käyttää 
taitotasosta ja iästä riippumatta. Menetelmä voi toimia 
jopa paremmin sellaiselle ihmiselle, joka ei ole harras-
tunut kirjoittaja. Pääpaino ei ole nimittäin tekstin hie-
noudessa, vaan itsetutkiskelussa. Kirjoittamista har-
rastavalla ihmisellä voi olla valmiiksi liikaa vaatimuk-
sia kirjoittamisensa suhteen. Toisaalta menetelmien 
toimivuus on erittäin yksilöllistä, kaikki ei sovi kaikil-
le tässäkään asiassa.

Kirjallisuusterapia ja sanataide sisältävät osittain 
samoja elementtejä. Näitä kahta erottava asia on kui-
tenkin tavoite; sanataide pyrkii esteettisesti hyvään 
tekstiin, kun taas kirjallisuusterapeuttisessa kirjoitta-
misessa kirjoittaminen toimii välineenä esimerkiksi 
itsetuntemuksen ja voimavarojen lisäämisessä.

Kirjallisuusterapiaa on jaoteltu lukemis- ja kirjoit-
tamisterapiaan. Lukemista ja kirjoittamista voi myös 
sekoittaa keskenään. Lukeminen voi toimia virikkeenä 
dialogille ja oman tekstin tuottamiselle. Kirjallisuus-
terapiaa voi käyttää niin yksilö- kuin pari- ja ryhmä-
muotoisessa terapiassa. Kohtaaminen toisen ihmisen 
kanssa toimii parhaimmillaan eheyttävänä kokemuk-
sena, mutta harjoituksia voi tehdä hyvin itsekseenkin. 
Teksti antaa mahdollisuuden etäännyttää kokemuksen 
fiktiiviseen muotoon; se toimii joskus suojamuurina, 
jonka suojissa voi pysytellä, kunnes on valmis kertomaan 
tai kohtaamaan sen, miten teksti liittyy omaan elämään.

Iltasaduksi mielen tiilenpäitä – apua 
toipumiseen kirjallisuusterapiasta

Kirjoittamisen apuna voidaan käyttää monenlaista 
materiaalia ja ainoastaan mielikuvitus on rajana. Virik-
keinä voivat toimia esimerkiksi vanhat valokuvat, 
kuvakortit, esineet, musiikki ja luonnon äänet. Kirjoit-
taessa kannattaa valjastaa käyttöönsä kaikki aistit, sil-
lä esimerkiksi hajuaisti on hyvin voimakkaasti linkit-
tyneenä aivojen muistikeskukseen. Tajunnanvirtakir-
joittaminen auttaa havaitsemaan, mikä mielessä juuri 
sillä hetkellä on. Tajunnanvirtakirjoittaminen auttaa 
myös tyhjentämään ajatuksia. Kirjoittaminen auttaa 
muun muassa jäsentämään ajatuksia, priorisoimaan 
tavoitteita ja asettamaan asioita perspektiiviin. Se lisää 
itsetuntemusta ja auttaa löytämään uusia ulottuvuuk-
sia omaan elämään.

Kirjallisuusterapeuttisesti suuntautuneen ryhmän 
ohjaajalle tärkein taito on läsnäolemisen taito. Läsnä-
olo on tärkeää, oli kyseessä sitten kasvotusten tapahtu-
va tai netissä oleva kurssi. Kirjallisuusterapia tarjoaa 
onnistumisen kokemuksia osallistujalle. On tärkeää 
että yksilö saa kannustusta ja ennen kaikkea tulee kuul-
luksi. Paperille voi kirjoittaa vapaasti sellaisista tunte-
muksista, joita ei välttämättä pysty ääneen ilmaisemaan. 
Kirjoittamalla voi myös puhua vapaasti tunteistaan toi-
selle ihmiselle vaikkapa kirjoittamalla kirjeen, jota ei 
lähetetä. Sanomiset eivät tällä tavoin satuta toista ih-
mistä, mutta henkilö saa purettua sydäntään.

Kirjallisuusterapeuttisten harjoitteiden tekeminen ei 
kuitenkaan aina ole pelkkää syvällistä itsetutkiskelua, 
vaan myös esimerkiksi leikki voi toimia arjen huolista va-
pauttavana tekijänä. Kirjoittamalla voi päästä irti ajatuk-
sistaan olemalla samalla erittäin tietoinen ja läsnä. 

Kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä, materiaaleja ja 
käyttökohteita on monenlaisia. Kirjoittamalla yksilö pää-
see liki omaa minuuttaan ja pystyy käsittelemään asioi-
ta, joita voi olla vaikeaa sanoa ääneen. Kirjoittamalla 
henkilö voi löytää kadoksissa olleet sanat, joilla maalaa 
itsensä tähän maailmaan. Kirjoittamalla voi päästä irti 
mielensä tiilenpäistä, oman mielensä vankilasta. 

Tekst i  Tuul i  Kal l iainen

Kokeile näitä tehtäviä

Lisää sanojen voimasta ja kiitollisuudesta voit lukea esimerkiksi  
Hyvän Mielen Tukea -blogista: https://hyvanmielentukea.wordpress.com

Kirjoittaja on Kuusamon 
Mielenterveyden Tuki 
ry:n jäsen ja työntekijä

Aamusivut
Kirjoita aamuisin liuskallinen 
tajunnanvirtatekstiä. Älä mieti 
kielioppia tai oikeastaan  
mitään muutakaan – pura 
ajatuksesi paperille sellaise-
naan. Tällä tavoin päästät  
irti ajatuksistasi.

Kiitollisuuspäiväkirja
Kirjoita päivittäin ylös 
kolme asiaa, joista 
olet kiitollinen.

Selviytymispurkki
Kirjoita ylös tilanteita, joista olet 
selvinnyt. Voit pitää niitä mielessä-
si mielikuvituspurkissa, mutta halu-
tessasi voit myös tehdä konkreet-
tisen purkin. Voit vaikkapa koristel-
la purkin ja kirjoittaa lapuille asioi-
ta, joista olet selvinnyt. Kun  
tuntuu, ettet millään selviä arjen  
vastoinkäymisistä, voit palata  
tilanteisiin, joista olet selvinnyt.

Erilaiset materiaalit
Kaiva esiin vanhoja valokuvia tai 
vaikkapa muistoja ja tunteita akti-
voivia musiikkikappaleita. Kirjoita 
niistä: Mitä valokuvassa on tai mitä 
kappaleessa on? Miksi kuva tai 
kappale on sinulle tärkeä? Millaisia 
tunteita niihin liittyy?
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Helsingin kaupunki jakaa ensimmäis-
tä kertaa noin 4,4 miljoonaa euroa 
kaupunkilaisten omille ideoille. 

Helsinkiläiset äänestävät OmaStadi-ehdo-
tuksista lokakuussa. Minna Salosen ehdo-
tus Hyvä mieli – mielenterveyden kohtaamis-
paikka Oodi-kirjastoon tarjoaisi kaupunki-
laisille tietoa, vertaistukea sekä ohjattua 
ryhmätoimintaa. Oodiin tulisi kokemus-
asiantuntijavastaanotto ja tarjolla olisi lisäksi 
tietoiskuja, ryhmiä ja luentoja mielen hyvin-
voinnin tueksi. Ehdotus vastaisi tarpeeseen 
vahvistaa helsinkiläisten mielenterveystai-
toja. 

– Mielenterveystaitoja pitää vahvistaa ja 
opettaa ajoissa. Näin ne toimivat ennaltaeh-
käisevästi ja jonot psykiatrian poliklinikoille 
eivät olisi niin pitkiä, sillä osa saisi riittävää 
apua ja tukea jo matalan kynnyksen toimi-
pisteestä Hyvä Mieli -hankkeessa, Minna 
Salonen sanoo. 

Salosella itsellään on ollut vaikea ma-
sennus ja OmaStadi-ehdotus kumpuaa hä-
nen omasta kokemuksestaan sekä niistä 

OmaStadi-ehdotus toisi 
kokemusasiantuntijat Stadin sydämeen

havainnoista, jotka ovat auttaneet häntä 
kuntoutumisessa. Salonen työskentelee so-
siaalialalla ja näkee tarpeen laajemmille 
palveluille.

– Tavoitteena on vahvistaa helsinkiläis-
ten mielen hyvinvointia ja poistaa mielen-
terveyshaasteiden häpeästigmaa. Kohtaamis-
paikka olisi avoin kaikille kaupunkilaisille ja 
myös avoimesti keskellä kaupunkia, Salonen 
visioi. 

Riikka Nieminen, KoKoA  – Koulutetut 
Kokemusasiantuntijat ry:n puheenjohtaja pi-
tää ehdotusta todella tarpeellisena ja toimi-
vana ideana. 

– Kokemusasiantuntija voi tuoda toivoa 
vielä kuntoutumisprosessissa olevalle sekä 
omaisille. Vertaiselta, eli saman kokeneelta, 
käytännön vinkkejäkin otetaan paremmin 
vastaan. Ja on helpompi jakaa tuntojaan ih-
miselle, joka jo tietää millainen tilanne 
oikeasti on ja mitä vielä on edessä. Lisäksi 
samalla luodaan uudelleen luottamusta myös 
julkisiin palveluihin, mikäli tarvetta niille 
tulee, sanoo Nieminen.

Tekst i  Riikka Nieminen ja Minna Salonen Kuva Ri ikka Nieminen

Miten OmaStadi-
prosessi etenee? 
Siitä päättävät lokakuussa helsinkiläi-
set itse. Ehdotuksia saavat äänestää 
kaikki 12 vuotta täyttäneet helsinkiläi-
set. Kaupunki toteuttaa vuoden 2020 
aikana suunnitelmat, jotka menestyvät 
äänestyksessä parhaiten. 

Minna Salosen Hyvä mieli -suunnitelma 
löytyy koko kaupunkia koskevista 
suunnitelmista OmaStadi.hel.fi  
-palvelussa.

Omastadi – 
osallistuvaa 
budjetointia 
Helsingissä
OmaStadi on Helsingin kaupungin 
tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. 
Kaupunkilaiset saavat OmaStadissa 
tehdä ehdotuksia siitä, kuinka vahvistaa 
mm. yhdenvertaisuutta, viihtyisyyttä 
ja turvallisuutta Helsingissä.

Helsingin kaupunki jakaa OmaStadissa 
vuonna 2019 ensimmäistä kertaa noin 
4,4 miljoonaa euroa helsinkiläisten 
omien ideoiden toteuttamiseen. Viides - 
osa budjetista varataan ehdotuksille, 
jotka koskevat koko Helsinkiä. 

Kaupunkilaiset ovat ottaneet 
OmaStadin innokkaasti vastaan. 
Ehdotuksia jätettiin yhteensä 1273, 
joista työstettiin 351 suunnitelmaa 
viime kevään aikana. Helsinkiläiset 
äänestävät suunnitelmista lokakuussa.  

LUKUPIIREJÄ JA UNELMAVERSTAITA 

Oodissa voisi järjestää kuntoutujien luku-
piirejä, joissa lukuelämyksistä voisi nauttia, 
vaikka ei jaksaisi itse lukea. Kirjastoon voisi 
tulla myös pysyvä mielen hyvinvoinnin kirja-
nurkkaus.

– Masentuneena lukeminen usein jää, 
vaikka se tutkitusti edistää mielen hyvin-
vointia, Salonen sanoo.

Keskustakirjasto Oodi tarjoaisi hänen 
mielestään oivat mahdollisuudet mielen-
terveyden edistämiseen. Kirjastoon on help-
po tulla ja siitä on lyhyessä ajassa tullut val-
tavan suosittu. Oodi tarjoaa monipuolisia 
toimintamahdollisuuksia, kuten kaupunki-
verstaan ompelukoneineen.

– Oodissa on mahdollista järjestää moni-
puolisia työpajoja ja unelmaverstaita, joissa 
kaupunkilaiset tekevät yhdessä näkyväksi 
omia unelmiaan. Monelle hankalien koke-
musten jakaminen on luontevampaa toimin-
nan kautta, Salonen pohtii. 

Hänen mukaansa kohtaamispaikka tar-
joaisi samalla kolmannelle sektorille, yhdis-
tyksille, toimivan linkin tuoda omaa osaa-
mistaan mielenterveydestä mukaan ennal-
taehkäisevään mielenterveystyöhön.

Salonen kertoo, että OmaStadi-rahoituk-
sen avulla saataisiin kokemusasiantuntija-
vastaanotto sekä palkattaisiin projektikoor-
dinaattori. Riikka Nieminen kehuu hankkeen 
suunnittelua.

– Hankeideassa on nostettu kokemus-
asiantuntijat upeasti mukaan myös suunnit-
teluun, ratkaisut mietitään asiakas edellä. 
Asiakkaan äänellä on nyt myös aidosti mer-
kitystä, Nieminen toteaa. 

Kuvassa Riikka Nieminen ja 
Minna Salonen Oodin edustalla.
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Lehtien väriloistoa ja havinaa. Siivilöityvä valo puiden oksien 
lomasta. Havun tuoksu. Puolukan kirpeys. Metsän hiljainen 
humina. Oksien rapse jalkojen alla. Syksyisen järven rauha. 

Luonto tarjoaa kaikille aisteille kokemuksia, rauhoittumista ja 
rentoutumista. Pohditaan yhdessä suhdettamme luontoon ja 

luonnon hyvinvointivaikutuksia niin mielelle kuin keholle. 
Luontokokemusten lisäksi keskustelemme toivosta, toiveikkuudesta 

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

Luontoa ja liikuntaa
Toivon työpaja

Nuuksio

Kurssipäivät: 7.10. / 9.10. / 11.10. 
/ 29.10. 

Kellonajat: 11 - 15 

Paikka: Hotelli Nuuksio, Naru-
portintie 68, Kirkkonummi 

Ohjaajat: Terhi Kimmelma-Paaja-
nen, Mielenterveyden keskus liitto ja 
vertaisohjaaja

Muoto: Kurssilla käydään kotoa 
käsin. 

Mukaan mahtuu: 14

Hae mukaan: 19.9. mennessä. 

Mistä tiedän, mahduinko 
mukaan?  Ilmoitamme sinulle 23.9. 
mennessä. 

Huom! Kurssipäivinä tarjoamme 
lounaan ja kahvit

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. 

Korvaamme  
osalllistujille kurssi-
päivien matkakulut 

julkisilla kulkuneuvoilla. 
Omavastuu  

matkakuluista on  
5€/suunta/päivä.

Muonio

Kurssipäivät: 10.12 - 12.12. ja  
23.1.2020   

Kellonajat: 10 - 14

Paikka: Muonion kyläpirtti, 
Pirkan tie 4, Muonio 

Muoto: Kurssilla käydään kotoa 
käsin. Yli 50km etäisyydeltä 
lähikunnista tulevilla on tarvittaessa 
mahdollisuus majoittua maksutta. 

Ohjaajat: Sanna Hyry ja  
vertaisohjaaja   

Mukaan mahtuu: 14 

Hae mukaan: 15.11.mennessä.

Mistä tiedän, mahduinko 
mukaan?  Ilmoitamme sinulle 
20.11. mennessä.  

Yhteistyössä: Muonion ja 
Enontekiön perusterveydenhuolto, 
Kittilä etsivä nuorisotyö, SámiSoster ry 

Huom! Kurssipäivinä tarjoamme 
lounaan ja kahvit

Espoo

Kurssiaika: 14.11. / 21.11. / 28.11. 
/ 9.1.2020  

Kellonajat: 11 - 15 

Paikka: Valoemy, Maapallonkatu 8 
E-F, Espoo 

Huom! Sisäänkäynti Maapallonkujan 
puolelta kävelytieltä, aidatun 
leikkipuiston vierestä.

Ohjaajat: Terhi Kimmelma-Paajanen, 
Mielenterveyden keskusliitto sekä 
Kulttuurin Verso-hankkeen kouluttaja 
ja vertaisohjaaja 

Mitä maksaa: Kurssi on maksuton. 
Korvaamme osalllistujille kurssipäi-
vien matkakulut julkisilla kulkuneu-
voilla. Omavastuu matkakuluista on 
5€/suunta/päivä. Kurssipäivinä 
tarjoamme lounaan ja kahvit
Muoto: Kurssille osallistutaan kotoa 
käsin. Mukaan mahtuu: 12 

Hae mukaan: 28.10. mennessä. 

Mistä tiedän, mahduinko 
mukaan? Ilmoitamme sinulle 30.10. 
mennessä. 

Yhteistyössä: Taiteen Sulattamo  
ja Espoon mielenterveys yhdistys  
Emy ry. 

Muistoja aurinkoisesta kesäpäivästä. Haikeutta jo menneistä 
hetkistä. Rauhoittumista. Levottomuutta. Kiukkua tai 
ahdistusta. Unenomaisuutta. Voimafiiliksiä. Halu hyppiä ja 
tanssia!

Kukin 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.

Musiikin ja tunteiden lisäksi keskustelemme toivosta, toiveikkuudesta ja 
valon pilkahduksista, vahvuuksistamme, meille voimia tuovista asioista 
sekä tulevaisuudesta. 

Musiikki minussa
Toivon työpaja

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. 

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. 

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

Joutseno

Kurssipäivät: 11. - 13.11. ja kurssin jatko-osa samalle 
ryhmälle 9.12. 

Kellonajat: Kokoonnumme päivittäin 10 - 14

Paikka: Kuntouttava päivätoiminta, Hiidenmäentie 1, 
Joutseno

Ohjaajat: Isko Kantoluoto, Mielenterveyden keskus liitto 
sekä vertaisohjaaja 

Mukaan mahtuu: 14

Hae mukaan: 21.10. mennessä.  
Mahduinko? Ilmoitamme sinulle 28.11. mennessä.  

Yhteistyössä: Eksote, Kuntouttava päivätoiminta, 
Joutseno

HAE MUKAAN KURSSEILLE 
www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri
Täytäthän hakulomakkeen huolellisesti, valitsemme 
kurssin osallistujat tietojen perusteella.
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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? 

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. 

Kenelle?

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

Kotoa 
käsin

Porvoo

Kurssipäivät: 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 

Kellonaika: 10 - 16. Hotellin aamupala 
tarjoillaan joka päivä jo ennen klo 10.

Paikka: Hotelli Seurahovi, Rauhankatu 27. 
Porvoo 

Mitä maksaa: Kurssi on maksuton. Korvaamme 
osalllistujille kurssipäivien matkakulut julkisilla 
kulkuneuvoilla. Omavastuu matkakuluista on 5€/
suunta/päivä. Kurssipäivinä tarjoamme lounaan 
ja kahvit.
Ohjaajat: 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

Kurssipäivät:  
9.12. - 13.12. Kurssin toinen osa samalle  
 ryhmälle 25.5. - 29.5.2020 

Kellonaika: 9 - 15

Paikka: Sokos hotel Seurahuone, Keskuskatu 
21, Kotka

Mitä maksaa: Kurssi on maksuton. Korvaamme 
osalllistujille kurssipäivien matkakulut julkisilla 
kulkuneuvoilla. Omavastuu matkakuluista on 5€/
suunta/päivä. Kurssipäivinä tarjoamme 
aamiaisen, lounaan ja kahvit.
Ohjaajat: 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.

Mikkeli

Takaisin työelämään?
Oletko ollut pitkään pois työelämästä, mutta 
haaveilet paluusta töihin  
tai opiskelemaan? Riittääköhän rohkeus? Entä 
mistä liikkeelle? 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 työpaja toimintaan ja 
muihin paikallisiin kohteisiin kurssilaisten oman 
kiinnostuksen ja innostuksen mukaan.

Kurssipäivät: 11.11 - 15.11.  
Kurssin toinen osa samalle   
ryhmälle toukokuussa 2020. 

Kellonaika: 9 - 15

Paikka: Hotelli Vaakuna, Porras salmentie 9, 
Mikkeli  

Mitä maksaa: Kurssi on maksuton. Korvaamme 
osalllistujille kurssipäivien matkakulut julkisilla 
kulkuneuvoilla. Omavastuu matkakuluista on 5€/
suunta/päivä. Kurssipäivinä tarjoamme lounaan 
ja kahvit.
Ohjaajat: Jenni Rihti ja Merja Smahl, Mielenter-
veyden keskus liitto sekä vertaisohjaajat

Muoto: Kurssilla käydään kotoa käsin.

Mukaan mahtuu: 16

Hae mukaan: 2.10. mennessä. 

Mahduinko? Ilmoitamme sinulle viimeistään 
7.10.

Yhteistyössä: Mikkelin Virike ry ja Mikkelin 
toimintakeskus ry 

Hae mukaan kursseille:  
www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri/
Mukaan voit hakea myös  
puhelimitse: 0203 91920

Marraskuun ryhmä

Kurssipäivät: 12.11. - 16.12. 
  
Kurssijaksot  
 
12.11. Toivo - Se oli   
hirveää, mutta selvisin  
 
19.11. Häpeä - Hävetti   
niin, että meinasin kuolla  
 
26.11. Myötätunto - Rakastaa, ei 
rakasta, rakastaa...  
 
3.12. Kehon ja mielen   
yhteys - Tiedän, että pitäisi... 
  
10.12. Rohkeus - Lennä jo!  
 
Keskustelu jatkuu vielä 16.12. 
saakka. 

Paikka: Ihan mikä paikka vaan 
sinulle parhaiten sopii, kunhan 
nettiyhteys toimii. 

Kellonajat: Sinä päätät! 

Ohjaajat: Päivi Tonteri, Mielen-
terveyden keskusliitto ja 
vertaisohjaajat 

Kurssille mahtuu: 20 

Hae mukaan viimeistään: 5.11. 
lmoitamme sinulle 7.11. mennessä 

Huom! 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

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!

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.

Onko tässä  
pimeydessä valoa?

Kenelle?

Mielenterveysongelmia kokeville, jotka ovat olleet 
pitkään pois työelämästä.
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Kauppi Sport Centerissä ratkottiin 
lauantaina salibandymestaruudet 
kilpa sarjassa sekä harrastesarjassa. 

Kilpasarjaan osallistui viisi joukkuetta eri 
puolilta Suomea. Joukkueet pelasivat ensin 
alkusarjan, jossa kaikki joukkueet pelasivat 
toisiaan vastaan. Alkusarjassa saavutettu-
jen pisteiden perusteella kaksi eniten pistei-
tä saanutta joukkuetta Team Kajjaani ja 
Tampereen pallokarhut ry pelasivat finaa-
lissa kullasta ja hopeasta. Ottelu oli tasai-
nen, mutta kääntyi lopulta tulokseen 8–2 ja 
tamperelaisten voittoon. Alkusarjan kolmas 
ja neljäs ratkoivat keskenään pronssimita-
lien kohtalon. Pronssimitalit ripustettiin 

Salibandyä, kävelyfutista, 
peli-iloa ja hyvää meininkiä

oululaisen Pohjoisen Poikien kaulaan. ITU 
ry Turusta jäi neljänneksi ja EMY ry Espoos-
ta oli viides. 

Harrastesarjassa joukkueita oli pelaamas-
sa 11, joten siinä alkulohkojen sijoitusten pe-
rusteella pelattiin välierät. Välierien kautta fi-
naalissa olivat vastakkain Porin Hyvis ry ja SB 
Kellokoski/Tuumi ry. Tasaisessa finaalissa 
Hyvis lopulta vei voiton maalein 2–1. Myös 
harrastesarjan pronssipeli oli varsin tasainen. 
Siinä vastakkain olivat MLI Tampereelta ja Team 
Raahe. Pronssimitalit vei MLI maalein 3–2. 

Sunnuntaina ensimmäistä kertaa MTKL:n 
turnaushistoriassa pelattiin kävelyfutista. 
Lajiin oli ilmoittautunut neljä joukkuetta, 

joten turnauksessa pelattiin kaksinkertainen 
sarja. Pelit pelattiin Kaupin nurmikentällä. 
Sateisesta säästä huolimatta peli-ilo ei ka-
donnut pelaajien kasvoilta ja kentällä näh-
tiinkin tasaisia otteluita, toisten kannusta-
mista ja tuuletuksia onnistuneista suorituksis-
ta. Osassa peleissä jouduttiin turvautumaan 
rangaistuslaukauskisaan, koska varsinainen 
peliaika päättyi tasan. Sarjassa saatujen pis-
teiden perusteella voittajaksi nousi yhden 
pisteen erolla Pohjoisen Pojat Oulusta. Hopea-
mitalit saivat tamperelainen MLI. Tampereen 
pallokarhut oli kolmas ja FC POHU neljäs. 

Suurin osa pelaajista koki, että turnauk-
sen tunnelma oli hyvä. Pelaajien mielestä 
tärkeintä päivässä oli itse pelaaminen, kave-
reiden tapaaminen sekä hyvä yhteishenki. 
Turnausjärjestelyistä vastasi onnistuneesti 
monen vuoden kokemuksella Tampereen Il-
veksen salibandy- ja futsaljaostot. Turnauk-
seen osallistui yhteensä 233 pelaajaa. 

Jo perinteinen Mielenterveyden keskusliiton jokavuotinen Mestaruusturnaus pelattiin 
toukokuun lopussa Tampereella. Turnauslajina oli ensimmäistä kertaa nyt myös kävelyfutis.

Tekst i  Kati  Rantonen

Kiitos kaikille pelaajille, huoltajille, joukkueenjohtajille ja kannustajille!
Kisatulokset kokonaisuudessaan: www.mtkl.fi/toimintamme/mestaruusturnaus/kisatulokset-2019

Pohjoisen Pojat 
Oulusta voittivat 
MTKL:n ensimmäisen 
kävelyfutismestaruuden.

Mustapaitainen SB Kellokoski/Tuumi ja 
sinipaitainen Porin Hyvis aloittamassa 
aloittamassa harrastesarjan finaalia.

Jokaisen ottelun 
jälkeen vastustajia 
käteltiin ja kiiteltiin 
hyvästä pelistä. 
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www.oulunseurakunnat.fi

Mitä meille  
kahdelle kuuluu?

Kenelle?

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

Kajaani 

Paikka: Sokos Hotel Valjus, 
Kauppakatu 20, 87100 Kajaani 

Kurssipäivät: 22.11 - 24.11. ja  
jatkopäivä 18.1. 2020 

Kellonajat: 10 - 16 

Mitä maksaa: Kurssi on maksuton. 
Korvaamme osalllistujille 
kurssipäivien matkakulut julkisilla 
kulkuneuvoilla. Omavastuu 
matkakuluista on 5€/suunta/päivä. 
Kurssipäivinä tarjoamme lounaan 
ja kahvit.
Ohjaajat: 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. 

Mistä tiedän, mahduinko 
mukaan? lmoitamme sinulle 25.10 
mennessä. 

Hae mukaan:  
www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri/

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. 

Kurssilla 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.
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1. Olen 63-vuotias mies Kanta- 
Hämeestä, etsin naisystävää kaiken 
kivan merkeissä. Olen nuorekas ja 
toiminnallinen. Tulen toimeen myös 
nuorempien kanssa. Olen lapseton 
sinkku. Pidän uimisesta, saunomises-
ta, pyöräilystä ja autoilusta. Olen 
melko pitkä. Musiikki on lähellä  
sydäntäni, myös autossa on hyvät 
stereot. En käytä alkoholia, mutta 
tupakoin. Jos aloitetaan kirjeillä ja 
sitten s-postia ja puhelinta, myös 
Skype-puhelut käy.
Onnea etsimässä

2. Hei vapaa elämäni nainen, jonka 
ikä on noin 46-50 vuotta. Harrastan 
kirjastossa käyntiä, samalla reissulla 
käyn katsomassa Rauman näyte-
ikkunoita kun kävelen. Kirjoittele! 
Elämän nainen

3. Sinä toisen huomioon ottava 
44-60-vuotias nainen. Olen vapaa  
XL mies, sinua huhuilee yksinäinen 
62-vuotias mies Kymenlaaksosta. 
Missä on mun muruseni

4. Etsin juttuseuraa, olen 70-vuotias 
Etelä-Karjalassa asuva leskinainen. 
Harrastan lukemista, liikkumista,  
ruoanlaiton saloja, myös musiikki 
kiinnostaa. Sairastan vakavan masen-
nuksen jälkitilaa. Jätin nyt lääkkeet 
kokonaan pois, yritän tulla toimeen 
ilman niitä. Vaihtaisin mielelläni aja-
tuksia näistä asioista ja myöskin 
muusta. 
Vertaistuki

5. Olen 42-vuotias, vaalea hoitaja- 
sinkku Raumalta. Asun omassa viih-
tyisässä asunnossani, sisustaminen 
on yksi lempiharrastuksistani. Käyn 
uimassa, lenkkeilen mielelläni. Luon-
teeltani olen empaattinen, avoin, 
rehellinen, lämminsydäminen, sosiaa-
linen, ulospäin suuntautunut. Kuulun 
ev.lut kirkkoon, mutta käyn myös 
silloin tällöin vapaissa suunnissa. Et-
sin yhteistä tulevaisuutta tositarkoi-
tuksella. Olisin iloinen jos kirjoittelisit 
minulle! 
Betriina  

6. Hei olen 46-vuotias skitsofrenian 
takia eläkkeellä oleva mies Lounais- 
Suomesta. Olen rehellinen, diplo-
maattinen, raitis ja savuton, tuleva 
Jehovan todistaja. Etsin sinua  
35-55-vuotiasta Jehovan todistajaa 

tai asioista kiinnostunut sisar, etsin 
sinusta elämän kumppania. 
Paratiisi

7. Hei nainen sinuun haluaa tutustua 
vähän yli kuusikymppinen mies. Olen 
savuton, harrastan matkustelua, 
mökkeilyä ja liikuntaa. Voisit olla  
iältäsi noin 60-vuotias ja tulet itsesi 
kanssa toimeen. Minä olen Pohjois- 
Suomesta, etäisyys ei este. 
Yksi monista

8. Hei vaan Revanssilaiset! Kuusi-
kymppinen nainen etsii kirjeseuraa 
niin naisten kuin miestenkin kanssa, 
ystävyyden merkeissä. Olen liikkuvai-
nen, eläinrakas ihminen, jolla on lä-
hes aina ollut oma koira. Luonteeltani 
olen aika hiljainen, silti huumorin-
tajuinen. Kirjoitelkaa mistäpäin  
Suomea tahansa. 
Onnen omena 

9. Etsin raitista hengellistä nalle-
karhua vierelleni. Haluaisitko jakaa 
kanssani arjen sekä elämän juhla-
hetket? Etsin tositarkoituksella elämän-
kumppania. Itse olen reilu 60-vuotias, 
pirteä, huumorintajuinen nainen.  
Ota rohkeasti yhteyttä. 
Adele1957 

10. 49-vuotias mies Pohjois-Pohjan-
maalta etsii ystäviä naisista. Voit olla 
mistäpäin Suomea tahansa. Olen 
eläkkeellä. Joskus otan kuuman totin, 
mutta alkoholi ei ole ongelma minul-
le. En polta. Viihdyn yksin, mutta 
hyvä seura ei olisi pahitteeksi. 
Pöljä 

11. Hei sinä 40-55-vuotias nainen 
pääkaupunkiseudulta. Olen mukava-
näköinen, joskin hiukan pyöreä 
52-vuotias mies Vantaalta. Etsin tosi-
tarkoituksella pidempiaikaista naista 
Uudeltamaalta. Olen eläkkeellä  
nykyään, mutta hyvässä kunnossa. 
Olen savuton, olutta tykkään juoda 
silloin tällöin. Kerro mulle itsestäsi lisää! 
Mukavannäköinen mies 

12. Mies Keski-Suomesta, sinuun nai-
nen haluaisi tutustua nuorekas ihan 
ok mies. Haluaisin perustaa perheen, 
olen mukava, laulan karaokea aina 
joskus, harrastan vanhoja ajoneuvoja 
ja niiden käyttöä ja hyvää musiikkia, 
mm. iskelmä-rokenroll, ynnä muuta. 
Olen savuton, alkoton, rehellinen ja 

hyvätapainen noin yleensä ottaen. 
Luoteeltani olen hellä, herkkä ja 
osaan ottaa toisen huomioon  
tilanteen mukaan, toivottavasti  
sustakin löytyy samoja ominaisuuk-
sia. Omillaan toimeentuleva. 
Kaksin on kaunihimpi 

13. Olen +6-kymppinen kristitty mies 
08-alueelta. Toivon löytäväni samoil-
la arvoilla olevan naisen. Harrastan 
mm. avantouintia ja sauvakävelyä 
(luonnossa). Laita kirje tulemaan ja 
kerro itsestäsi. 
Mies 62v

14. Olen 46-vuotias mies Etelä- 
Pohjanmaalta. Olen eläkkeellä. Etsin 
35-50-vuotiasta naista tositarkoituk-
sella. Toivon, että olet savuton, eikä 
alko ole ongelma. Voit olla kauem-
paakin. Kerro itsestäsi. 
Ystävää etsivä

15. Moi! Olen 56-vuotias tanssi-
taitoinen, huumorintajuinen mies  
Sodankylästä. Harrastan pitkiä  
kävelylenkkejä ja tanssia. Olen pit-
kään etsinyt Sinua herttainen, raitis, 
yksin oleva nainen viettämään aikaa 
kanssani. Kirjoitathan minulle niin voim-
me sopia puhelinsoitosta ja mahdolli-
sesta tapaamisesta. 
Odotan Sinua

16. Olen vähän alle 60-vuotias  
nainen pääkaupunkiseudulta. Perus-
luonteeltani olen huumorintajuinen 
ever green ja sellaisena tulen pysy-
mään, vaikka kärsinkin välillä masen-
nuksesta. Toivon niin sanotusti  
vanhanaikaisesti kirjeenvaihtotoveria 
miehestä, joka on huumorintajuinen, 
hyväkäytöksinen ja jolla on mahdolli-
simman laaja yleistieto. Vaikka en 
itse tupakoi enää nykyisin, en aseta 
tupakkaa tai drinkkejä kynnyskysy-
myksiksi. Päinvastoin parempi, jos ei 
ole raivoraitis ja odota sitä samaa 
ympäristöltään. Ei ole ikätoivomuksia 
ja sanotaanko vaikka, että puhelin ei 
ole täysin pannassa. 
Intiaanikesä syksyksi

17. Moi olen 54-vuotias mies Raahes-
ta, mulla on kaksisuuntainen mieli-
alahäiriö, etsin Tositarkoituksella 
Naista itselleni, ei ikärajaa. Naisesta 
haluan rehellistä, huumorintajuista. 
Yhden naisen mies, ottakaa yhteyttä, 
vesamattituhkanen77@gmail.com jää 
odottelemaan….
54-vuotias mies

  YSTÄVÄPALSTA

Revanssissa 4/2019 
julkaistaan ilmoitukset, 

jotka on lähetetty lehden 
toimitukselle xx.x.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?
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  BLOGI

Seinällä tikittävä kello näyttää varttia yli viittä aamulla. Istun kannettavani ääressä, kirjoitan tekstiä, 
jonka deadline on parin tunnin päästä, ja mietin omaa suhdettani työn tekemiseen. Olen 51-vuotias 
nainen ja tehnyt töitä 15-vuotiaasta eli nopealla laskuopilla kantanut jonkin paksuisen korteni yhtei-

seen kekoon 36 vuoden ajan. Kaikki työni ovat olleet pätkätöitä, en ole koskaan saanut kuukausipalkkaa. 
Teini-iän mallintöistä tai torimyyjän hommista ei pidetty vuosilomia, maksettu ilta-, sunnuntai- tai yli-

työlisiä eikä menetettyä työtuloa korvattu sairastaessa. Sama on pätenyt myöhemmin toimittajana, sek-
suaalikasvattajana, kirjailijana ja käsikirjoittajana. Epävarmuuden sietokyky on kasvanut nopeammin kuin 
eläkekertymä, mutta välillä on ollut tilanteita, joissa mieli on ollut murtua.

Yhtenä yönä istuin lattialla selkä seinää vasten ja odotin, että psykiatrisen poliklinikan puhelinaika alkaa 
aamukahdeksalta. Puhelimeen vastasi ystävällinen ääni, jolle kerroin tilanteestani, ja pelkäsin koko ajan, 
etten ole tarpeeksi huonossa kunnossa saadakseni apua. Silloin huoli oli turha ja pääsin heti avun piiriin – 
sillä seurauksella, että sain monien kiemuroiden kautta Kelan tukea neljävuoti-
seen psykoterapiaan. 

Mutta kaikilla ei ole voimia, tietoa tai taloudellistakaan mahdollisuutta samaan 
– jo psykoterapian omavastuuosuus voi olla kynnyskysymys monille – saati että 
osaisi sanoittaa tilannettaan ulkopuolisille oikein termein, löytäisi sopivan tera-
peutin tai tietäisi edes, minne soittaa ja milloin. Opetussuunnitelmassa voisikin 
olla Ruotsin kaltainen elämänhallinta-aine, jossa tuon kaltaisten asioiden oppi-
mista pidetään yhtä tärkeänä kuin prosenttilaskujen tai Euroopan pääkaupunkien 
haltuun ottamista.

Kolmannessa romaanissani käsitellään dynamiikaltaan vahingollisen parisuh-
teen lisäksi myös sitä, miten työelämän epävarmuus voi vaikuttaa itsetuntoon, 
identiteettiin ja siihen, miten ihminen peilaantuu omista läheistä tai ulkomaailmasta. 
Kyseisen romaanin kirjoittaminen on ollut eri syistä pitkä ja raskaskin prosessi – 
osaksi siksi, että sitä on pitänyt kirjoittaa muiden töiden ohessa iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Olen mo-
nena sudenhetkenä miettinyt, mikä saa ihmisen tekemään työtä, josta saatava korvaus ei ole missään suh-
teessa siihen käytettyjen työtuntien kanssa.

Mutta ei työn hedelmiä korjata kaikissa muissakaan ammateissa pankkitilin saldoa kartuttamalla. Eri-
laiset hoivatyöt päiväkodeista ikäihmisten hoitamiseen vaativat poikkeuksellista jaksamista ja organisaatio-
kykyä. Johtavissa ammateissa vastuu painaa yhtä paljon kuin valta. Opettajan ja lastenhoitajan pitää lasten 
lisäksi pärjätä vaativien vanhempien kanssa. Luovissa töissä ihmisen on puolestaan suostuttava valaisemaan 
aika armottomalla valolla sisäistä maailmaansa – se vaatii pelottomuuden ja leikkimielen lisäksi heittäyty-
mistä ilman, että on mitään varmuutta siitä, että joku ottaa kiinni.

Taiteen tekeminen vaatii tekijältään heittäytymistä, joustavuutta ja kroonista epävarmuuden sietokykyä 
todellisuudessa, jossa oma työpaikka luodaan joka aamu uudelleen – niin kuin juuri tänäänkin tapahtui teks-
tiä kirjoittaessa. Silti on etuoikeus tehdä työtä, jolla on pieni tai isompi merkitys myös muille, oli se sitten 
abstraktia kirjailijan työtä tai konkreettisempaa sairaanhoitajana, palomiehenä tai pappina ihmisten hoita-
mista ja auttamista. Sivistysvaltion mitta on se, miten kohtelemme 
heikoimpia ja millainen asema taiteella on – ilman hoivaa ja henkis-
tä pääomaa olemme jokainen aika köyhiä.

Edesmennyt ystävä, kirjailija Jussi Kylätasku muistutti aina, että 
siellä missä siunauksensa tunnistava kirjailija käy kalassa tai kasta-
massa leipänsä, ei kenenkään muun kannata heti käydä. Sitä harjoi-
tellessa kuluu toivottavasti seuraavakin neljännesvuosisatani. Ja ny-
kyään luulen jo ymmärtäväni lähteä lenkille tai metsään kävelylle, 
kun usko oman työn merkitykseen alkaa horjua tai vanne muuten 
vaan puristaa liikaa päätä. Uskon myös tunnistavani ajoissa, milloin 
kannattaa hakea apua muualtakin kuin lenkkipolulta, jos lepo, lii-
kunta ja läheisten tuki ei riitä. Olisikin tärkeää, että työssä jaksami-
nen ja mielenterveyden tukeminen olisi yhden puhelun eikä kym-
menien kulmien ja mutkien takana – oli ammatti mikä tahansa.

Nina Honkanen
Kirjoittaja on helsinkiläinen kirjailija, käsikirjoittaja ja seksuaalikasvattaja.

Työn merkityksellisyys  
voi suojata uupumiselta

BLOGI

”Pelkäsin koko ajan, 
etten ole tarpeeksi 
huonossa kunnossa 
saadakseni apua”
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19.-20.11.2019 Helsingin Kulttuuritalo
Mielen hyvinvointia kokemuksella

MIELENTERVEYS- 
MESSUT 2019

yhteistyökumppaneineen

www.mielenterveysmessut.fi

YLEISÖLUENNOT
Tässä ensimmäiset maistiaiset Mielenterveysmessujen  
yleisöluennoista. Ohjelma täydentyy syksyn mittaan.

Kaikille avoimia luentoja, kokemuspuheenvuoroja, 
tietoiskuja ja viihdettä löydät netistä:

www.mielenterveysmessut.fi

Sisäänpääsy ja ohjelma on yleisölle ilmainen!

Tiistai 19.11.

12-12.45
KENELLÄ ON OIKEUS VOIDA HYVIN? KAIKILLA!

Itsearvostuksen ei pitäisi olla avaruustiedettä tai harvojen etuoikeus. 
Myötämielistä suhdetta itseen voi oppia, vaikka elämän matka olisi 
ollut rankka. Itsearvostus on toimintaa, jonka kautta omat omat rajat 
vahvistuvat, olo itseä kohtaan lempeytyy ja sisäinen turva syntyy. 
Kaikilla on lupa olla sellainen kuin on, ilman huonommuuden ja 
alemmuuden kokemusta. Tällöin oma elämänvoima alkaa  
vapautua kohti sitä, mikä omaa sydäntä kutsuu ja kiinnostaa. 

Tervetuloa juuri sellaisena kuin olet!

Anna Taipale, kirjailija, kouluttaja

12-12.45
MITEN TUNNELUKOT OHJAAVAT ELÄMÄÄSI?  
KUINKA TULLA TOIMEEN HYLÄTYKSI TULEMISEN PELON KANSSA?

Skeemat eli tunnelukot ovat kehittyneet lapsuuden aikana haitallisista kokemuksista. 
Aikuisuudessa ne kertautuvat ja vahvistuvat elämän kiemuroissa. Lapsuuden 
selviytymiskeinot aiheuttavat aikuisen ihmisen elämään jatkuvaa haittaa ja kärsimystä. 
Miten tunnistat tunnelukot ja miten hylkäämisen tunnelukko vaikuttaa ihmissuhteisiin?

Anneli Pohjola, kognitiivinen lyhytterapeutti, voimavarakeskeinen työnohjaaja, Avaamo

Keskiviikko 20.11.

Mielenterveyden 
keskusliitto ja 
Tunne & mieli 
-lehti messu-

osastolla

nro 1

50%
MIELENTERVEYS- 

YHDISTYSTEN JÄSENILLE

ALENNUS KESTO-
TILAUSHINNASTA 

(NORM. 57 €)

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,


