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ʺMulle tärkeitä ovat olleet 
vertaistukiryhmät ja 
-tarinat. Ne antoivat  
toivoa siitä, että  
mullakin on  
mahdollisuus  
toipua.ʺ

Heli Hämäläinen

ʺMonilla on se toive, että 
haluaa parantua sairaudesta. 
Ehkä tärkeämpää on 
kuitenkin se, että pystyy 
myös elämään  
sairauden kanssa.ʺ

Lyyra Virtanen

Musta on tullut  
positiivisempi kun piti 
tietoisesti opetella toiveikas 
asenne ja näkemään hyvää.

Elias Kivenmaa

Tärkeää arjessa on 
tekeminen ja ystävät. 

Kaj Collin

”Me kaikki tarvitsemme yhteisöjä, 
joissa me voimme olla omia 
itsejämme – toteuttaa itseämme, 
kasvaa, tehdä rauhassa virheitä ja 
tulla hyväksytyksi. Meissä kaikissa 
on valoa, jota me voimme viedä 
muiden ihmisten pimeyksiin. 
Meissä kaikissa on pimeyksiä,  
jotka kaipaavat muiden valoa.”

Matias Kangas

Ku
va

: V
es

si 
Hä

m
äl

äi
ne

n

Ku
va

: V
es

si 
Hä

m
äl

äi
ne

n

Ku
va

: V
es

si 
Hä

m
äl

äi
ne

n
Ku

va
: V

es
si 

Hä
m

äl
äi

ne
n

”Kun näemme ihmisen 
kokonaisena, emmekä vain 
diagnoosin läpi, hän tulee myös 
kohdatuksi, kohdelluksi ja 
hoidetuksi kokonaisena.”

Olavi Sydänmaanlakka
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Jaettu kokemus antaa toivoa

Kokemuksen jakaminen toisen saman kokeneen kanssa on usein puhdistavaa ja parantavaa. Kun 
kyse on sairaudesta – psyykkisestä tai fyysisestä – tuntuu helpottavalta tietää, että ei ole ainoa 

maailmassa vaikeuksien kanssa. Se, että toinen on kokenut jotain samaa kuin itse ja tietää mistä 
puhut, yhdistää tuntemattomiakin. Kokemusten jakaminen murtaa ennakkoluuloja ja antaa toivoa.

Meillä Mielenterveyden keskusliitossa toiminnan ytimessä on nimenomaan kokemustieto. 
Tunnemme mielenterveysongelmia kokevien ihmisten arkea ja elämää pelkoineen, suruineen ja 
iloineen. Tiedämme, kuinka suuri merkitys toipumiselle on vertaistuella ja omien kokemusten 
jakamisella. Vuonna 2018 kohtaisimme neuvonnassa 11 000 ihmistä, kursseillamme oli 4500 
osallistujaa ja Mielenterveysmessuilla 4400 kävijää. Järjestönä haluamme tarjota ihmisille erilaisia 
tilaisuuksia ja mahdollisuuksia kohdata toisiaan.

Tätä olemme painottaneet myös kurssi- ja koulutustarjonnassamme. Tammikuussa alkaa uusi, 
kaikille avoin verkkokurssi Masennus kuin ikisade?, jonka sisältö on tuotettu kokonaan yhdessä 
mielenterveysongelmia itse kokeneiden ihmisten kanssa. Mukana on ollut eri puolilta maata lähes 
150 masennuksen kokenutta ihmistä, joista nuorin on 13- ja vanhin 90-vuotias. 

Kevätkauden aikana järjestämme yli 70 tapahtumaa, koulutusta ja kurssia lähes 40 eri 
paikkakunnalla sekä verkossa. Hyvinvoinnin iltakoulut ja Jos sun käsi murtuu, jos sun mieli murtuu 
-seminaarit kiertävät taas uusille paikkakunnille, samoin suositut Onko tässä pimeydessä valoa? 
-verkkokurssit jatkuvat. Luontoaiheiset kurssit mielenterveysongelmia itse kokeneille ovat myös 
vahvasti mukana tarjonnassa. Mielenterveysalan ammattilaisille löytyy uusia teemoja, ja uutta on 
myös kurssi Sinustako kokemusasiantuntijoiden kouluttaja? Suuri osa toiminnasta toteutetaan 
yhteistyössä paikallisten tai valtakunnallisten mielenterveysyhdistysten kanssa. 

Tervetuloa tutustumaan ja mukaan toimintaamme!

Miten mukaan kursseille?

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 
”vertais ohjaaja”, ”mielen-
terveys ongelmia kokeville”, 
”verkkokurssi” jne.

www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri  

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

Ilmoittautuminen?
Koulutus- ja seminaaripaikat 
täyttyvät ilmoittautumis-
järjestyksessä. Kaikille 
avoimille luennoille taas ei 
tarvitse ilmoittautua. Riittää 
kun tulet vaan.

Maksaako?
Kaikki kurssimme ovat ilmaisia. 
Usein tarjotaan kahvitkin. 
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Mistä lisää voimia arkeen, jos kaikki tuntuu harmaalta 
ja raskaalta? Löytyisikö päiviin jotain ihan uutta? Miten 
huomata hyvä elämässä? Voiko elämäni muuttua taas 
valoisammaksi? 

Etsitään yhdessä toiveikkuutta ja valon pilkahduksia ja pohditaan, 
mistä löytyisi voimia arkeen. Usein on helpompi olla myötätuntoi-

nen toisille, ja oma minä unohtuu. Tällä kertaa opetellaan myötä-
tuntoa itseämme kohtaan: Tällä hetkellä jaksan ehkä vain tämän, 
mutta vointini paranee, edessäni on parempi huominen ja uusia 
mahdollisuuksia. Suunnitellaan yhdessä lähitulevaisuutta ja opetel-
laan 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.

Mukana on aina vertaisohjaaja, jolla on omakohtaista kokemusta 
toipumisesta ja siitä, mikä arjessa auttaa eteenpäin.

Toivon työpaja

Tajusin omia tavoitteitani.  
Mulla on tavoitteita!

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

0203 91920

Mukaan voit hakea 
myös puhelimitse:
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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?

Kouvola

 � 3.2 - 5.2. ja 24.2.
 $10.00 - 14.00 
 0 Sokos hotel Vaakuna, 
Hovioikeudenkatu 2, 
Kouvola 

 � Isko Kantoluoto, Mielen
terveyden keskusliitto  
sekä vertaisohjaaja 
 /Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin. 
 /Mukaan mahtuu: 14
 �Hae mukaan: 20.1. 
mennessä  
Mahduinko? Kerromme 
sinulle viimeistään 22.1. 
 +Yhteistyössä: Kymen-
laakson sosiaali- ja 
terveyspalvelujen 
kuntayhtymä Kymsote 

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Orivesi

 � 11.2. -13.2. ja 26.2.
 $10.00 - 14.00 
 0 Oriveden Palvelutalo, 
Eerolantie 2, Orivesi

 � Pirjo Metsäranta, 
Mielenterveyden keskus
liitto sekä vertaisohjaaja 
 /Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin. 
 /Mukaan mahtuu: 14
 �Hae mukaan: 24.1. 
mennessä  
Mahduinko? Kerromme 
sinulle viimeistään 31.1. 
 +Yhteistyössä: Oriveden 
mielenterveysyhdistys 
Lumo ry

Harjavalta

 � 10.3. - 12.3.-20 ja 15.4.
 $10.00 - 14.00 
 0 Harjavalta, Kaupungintalo 
(2 krs.) Satakunnantie 
110, Harjavalta

 � Pirjo Metsäranta, 
Mielenterveyden keskus
liitto sekä vertaisohjaaja 
 /Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin. 
 /Mukaan mahtuu: 14
 �Hae mukaan: 21.2. 
mennessä  
Mahduinko? Kerromme 
sinulle viimeistään 28.2. 
 +Yhteistyössä: Porin 
Mielenterveysyhdistys 
Hyvis ry  Hyvän Mielen 
talo

Kotoa käsin
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Korvaamme  
osalllistujille kurssi-
päivien matkakulut 

julkisilla kulkuneuvoilla. 
Omavastuu  

matkakuluista on  
5€/suunta/päivä.

Huom! 
Tarjoamme 

kurssipäivänä 
kahvit ja 
lounaan. 

MerjaPirjoIsko

Turku 

Yli 65-vuotiaille
 � 14.4. / 21.4. / 28.4. / 
19.5.
 $12.00 - 16.00 
 0 Turun Lähimmäispalvelu-
yhdistys ry Kotikunnas, 
Luolavuorentie 4, Turku

 � Pirjo Metsäranta, 
Mielenterveyden keskus
liitto sekä vertaisohjaaja 
 /Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin. 
 /Mukaan mahtuu: 14
 �Hae mukaan: 20.3. 
mennessä  
Mahduinko? Kerromme 
sinulle viimeistään 27.3. 
 +Yhteistyössä: Turun  
Lähimmäispalveluyhdistys 
ry, Kotikunnas

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Joensuu

 � 15.4.-17.4. ja 19.5.
 $10.00 - 14.00 
 0 Original Sokos Hotel 
Kimmel, Itäranta 1, 
Joensuu

 �Merja Smahl, Mielen
terveyden keskusliitto  
sekä vertaisohjaaja 
 /Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin. 
 /Mukaan mahtuu: 14
 �Hae mukaan: 25.3. 
mennessä  
Mahduinko? Kerromme 
sinulle viimeistään 30.3.
 +Yhteistyössä: Pohjois- 
Karjalan Mielenterveyden-
tuki ry

Karjaa

 � 4.5 - 6.5. ja 29.5.
 $10.00 - 14.00 
 0 Mielenterveysyhdistys 
Kaippari ry, Kaipparin tupa, 
Elina Kurjenkatu 6, Karjaa

 � Isko Kantoluoto, Mielen
terveyden keskusliitto  
sekä vertaisohjaaja 
 /Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin. 
 /Mukaan mahtuu: 14
 �Hae mukaan: 17.4. 
mennessä  
Mahduinko? Kerromme 
sinulle viimeistään 21.4. 
 +Yhteistyössä: Mielen
terveysyhdistys Kaippari ry

Valkeakoski

 � 18.8. - 20.8. ja 9.9.
 $10.00 - 14.00 
 0 Rantahotelli Waltikka, 
Hakalantie 6, Valkeakoski

 � Pirjo Metsäranta, 
Mielenterveyden keskus
liitto sekä vertaisohjaaja 
 /Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin. 
 /Mukaan mahtuu: 14
 �Hae mukaan: 31.7. 
mennessä  
Mahduinko? Kerromme 
sinulle viimeistään 7.8. 
 +Yhteistyössä: Mielen
terveysyhdistys  
Valkeamieli ry
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Luonto heräilee talven jäljiltä. Metsä kylpee valossa. 
Kevään tuoksuja. Koivujen vihreät silmut, pieninä 
aurinkoina loistavat leskenlehdet ja valkovuokot 
puskevat maasta. Lintujen moniääninen konsertti 
kaikuu puiden oksilta. Pienten purojen solinaa. Ehkä 
jo kimalaistenkin surinaa ja muurahaisten kiireistä 
hyörinää.

Luontoa ja 
liikuntaa

Toivon työpaja: 

Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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Nurmijärvi

 � 5.5. / 7.5. / 12.5. / 28.5.
 $10.30 – 14.30 
 0 Kiljavanranta, Kotorannan-
tie 49, Kiljava/Nurmijärvi

 � Terhi Kimmelma-Paajanen, 
Mielenterveyden keskusliit-
to ja vertaisohjaaja
 /Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin. 
 /Mukaan mahtuu: 14
 �Hae mukaan: 14.4. 
mennessä  
Mahduinko? Kerromme 
sinulle viimeistään 17.4.
 +Yhteistyössä: Nurmijärven 
Klubitalot ESKOT ry

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Korvaamme  
osalllistujille kurssi-
päivien matkakulut 

julkisilla kulkuneuvoilla. 
Omavastuu  

matkakuluista on  
5€/suunta/päivä.

Huom! 
Tarjoamme 

kurssipäivinä 
kahvit ja 
lounaan. 

Lähdetään porukalla keväiseen luontoon kokemaan 
monenlaisia elämyksiä! Luonto tarjoaa kaikille aisteille 

kokemuksia, rauhoittumista ja rentoutumista. Teemme retkiä 
metsään ja pääpaino on luonnosta nauttimisessa ja sen 
aistimisessa. Emme kulje pitkiä, rasittavia matkoja, vaan 
mukaan voit helposti tulla, vaikka olisit tottumattomampikin 
liikkuja. 

Samalla pohditaan yhdessä, mitä luonto meille merkitsee. 
Mitä tykkäät tarkkailla luonnossa? Vaikuttaako metsässä 
liikkuminen oloosi? Entä voisikohan luonto ja siellä liikkuminen 
tukea myös toipumistasi? Jutellaan luonnossa samoilun 
lomassa toivosta, toiveikkuudesta, valon pilkahduksista, 
vahvuuksistamme, meille voimia tuovista asioista ja tulevai-
suudesta. 

Kauhajoki

 � 5.5 - 7.5.2020  
ja jatkopäivä samalle 
ryhmälle syksyllä. Sovitaan 
päivästä yhdessä.
 $10.00 – 14.00 
 0 Nuorisotalo Räimiskä, 
Urheilutie 4, Kauhajoki

 � Henri Savolainen, Mielen  
terveyden keskusliitto ja 
vertaisohjaaja
 /Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin. 
 /Mukaan mahtuu: 14
 �Hae mukaan: 10.4. 
mennessä  
Mahduinko? Kerromme 
sinulle viimeistään 17.4.
 +Yhteistyössä: Suupohjan 
liikelaitosperuspalvelukun-
tayhtymä/kotikuntoutus ja   
Kauhajoen kaupungin 
nuorisopalvelut

Mielenterveyden 
ongelmia kokeville 
ihmisille, jotka 
ovat eläkkeellä, 
kuntoutustuella tai 
muuten olleet pitkään 
pois työelämästä 
mielenterveydellisten 
syiden vuoksi, etsivät 
uusia näkökulmia 
arkeensa ja tykkäävät 
liikkua luonnossa. 

Kenelle?

Terhi Henri
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Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Mitä kuuluu? Haluaisitko tutustua lisää omaan itseesi? 
Toivotko jotain uutta päiviisi?  Entäpä tutustumista 
toisiin ihmisiin ja juttuseuraa? Kaipaatko toivon 
kipinöitä tulevaan? Uskallusta unelmoida jälleen?

Etsitään yhdessä vahvuuksiasi, toiveitasi, tarpeitasi ja tavoitteitasi. 
Mietitään, miten voisit pilkkoa tavoitteita pienemmiksi, itselle 

sopiviksi askeliksi. Mistä unelmoit? Sen tiedät vain sinä itse. Omien 
tunteiden, tarpeiden, unelmien ja vahvuuksien tunnistaminen 
auttaa jäsentämään elämääsi ja tukee toipumistasi.

Tärkeitä ovat myös ihmissuhteet. Jokainen meistä kaipaa seuraa 
ja mahdollisuutta vaihtaa ajatuksia ja kuulumisia toisten kanssa. 
Olla osa porukkaa. Tällä kurssilla tapaat ihmisiä, jotka ymmärtävät, 
mistä puhut, miltä sairastuminen tuntuu ja millaisia vaiheita on 
toipumisessa.

Mieltä ei voi erottaa kehosta, eikä kehoa mielestä. Kurssilla 
aktivoidaankin molempia puolia: Liikutaan, pelaillaan, keskustel-
laan, oleillaan, etsitään, oivalletaan ja opitaan yhdessä. Osa 
kursseista on luontoliikunta- ja osa kulttuuripainotteisia.

Mitä minulle 
kuuluu?
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Kotoa käsin

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Juankoski

KULTTUURI
 � 4.2. / 11.2. / 18.2. / 
25.2./ 3.3. / 10.3.
 $9.00 - 15.00 
 0 SPR:n terveyspiste, 
Poikkitie 5, Juankoski

 �Mirva Laine ja Merja 
Smahl, Mielenterveyden 
keskusliitto sekä vertais-
ohjaaja 
 /Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin. 
 /Mukaan mahtuu: 14
 �Hae mukaan: 17.1. 
mennessä  
Mahduinko? Kerromme 
sinulle viimeistään 21.1. 

Turku

LUONTO
 � 22.4 - 23.4. / 6.5. - 7.5. / 
10.6. - 11.6.
 $9.00 - 15.00 
 0 Verkahovi, Verkatehtaan-
katu 4 , 1.krs. 20100  
Turku

 � Kimmo Hane ja Pirjo 
Metsäranta, Mielen
terveyden keskusliitto  
sekä vertaisohjaaja 
 /Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin. 
 /Mukaan mahtuu: 14
 �Hae mukaan: 20.3. 
mennessä  
Mahduinko? Kerromme 
sinulle viimeistään 26.3. 

Nokia 

LUONTO
 � 5.10.- 9.10. 
 $9.00 - 15.00 
 0 Scandic Eden, Paratiisikatu 
2, 37120 Nokia

 � Pirjo Metsäranta ja  
Henri Savolainen, 
Mielenterveyden keskus
liitto sekä vertaisohjaaja 
 /Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin. 
 /Mukaan mahtuu: 14
 �Hae mukaan: 11.9. 
mennessä  
Mahduinko? Kerromme 
sinulle viimeistään 18.9. 

Mielenterveyden ongelmia kokeville 
ihmisille, jotka ovat olleet pitkään työ - 
elämän ulko puolella, esim. kuntoutus-
tuella, eläkkeellä tai pitkä aikais-
työttömänä mielenterveydellisistä syistä 
ja jotka kaipaavat uutta tekemistä ja 
uusia ajatuksia päiviinsä.

Kenelle?

Huom! 
Tarjoamme 

kurssipäivinä 
kahvit ja 
lounaan. 

Korvaamme  
osalllistujille kurssi-
päivien matkakulut 

julkisilla kulkuneuvoilla. 
Omavastuu  

matkakuluista on  
5€/suunta/päivä.

PirjoMerja

Henri Mirva Kimmo
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Siuntio

KULTTUURI 
 � 2.3. - 6.3.
 $2.3. aloitamme klo 12.00  
ja  6.3. lopetamme klo 
12.00
 0 Scandic Siuntio, Lepo-
pirtintie 80, Siuntio

 � Isko Kantoluoto ja Merja 
Smahl, Mielenterveyden 
keskusliitto sekä vertais-
ohjaaja 
 /Muoto: Kurssilla yövytään 
ja se sisältää täysihoidon.
 /Mukaan mahtuu: 16
 �Hae mukaan: 9.2. 
mennessä  
Mahduinko? Kerromme 
sinulle viimeistään 12.2. 

Kalajoki

LUONTO
 � 30.3.- 3.4.
 $30.3. aloitamme klo 15.30  
ja 3.4. lopetamme klo 
12.00
 0 Santa’s Resort & Spa  
Hotel Sani, Jukupolku 5, 
Kalajoki

 � Sanna Hyry ja Isko 
Kantoluoto, Mielen
terveyden keskusliitto  
sekä vertaisohjaaja 
 /Muoto: Kurssilla yövytään 
ja se sisältää täysihoidon.
 /Mukaan mahtuu: 16
 �Hae mukaan: 2.3. 
mennessä  
Mahduinko? Kerromme 
sinulle viimeistään 6.3. 

Savonlinna 

Yli 65-vuotiaille
 � 20.4. - 24.4.
 $20.4. aloitamme klo 15.30 
ja 24.4. lopetamme klo 
12.00
 0 Spahotel Casino, 
Kylpylaitoksentie 7, 
Savonlinna

 � Isko Kantoluoto ja Merja 
Smahl, Mielenterveyden 
keskusliitto sekä vertais-
ohjaaja 
 /Muoto: Kurssilla yövytään 
ja se sisältää täysihoidon.
 /Mukaan mahtuu: 16
 �Hae mukaan: 18.3. 
mennessä  
Mahduinko? Kerromme 
sinulle viimeistään 20.3. 

Pori

LUONTO
 � 1.6. – 5.6.
 $1.6. aloitamme klo 15.30 
ja 5.6. lopetamme klo 
12.00
 0 Virkistyshotelli Yyteri, 
Sipintie 1, Pori

 � Pirjo Metsäranta ja Terhi 
Kimmelma-Paajanen, 
Mielenterveyden keskus
liitto sekä vertaisohjaaja 
 /Muoto: Kurssilla yövytään 
ja se sisältää täysihoidon.
 /Mukaan mahtuu: 16
 �Hae mukaan: 30.4. 
mennessä  
Mahduinko? Kerromme 
sinulle viimeistään 15.5. 

 

Kurssilla yövytään

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

MerjaIsko

Pirjo Terhi Sanna

Matkakulut?
Matkakuluista vastaa kukin 

osallistuja itse, mutta matkakului-
hin voit hakea jälkikäteen Kelalta 
korvausta. Omavastuu on 25€/
suunta. Matkakorvushakemusta 
varten tarvitset lääkärin vapaa-
muotoisen suosituksen kurssin 

tarpeesta.
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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. 

Etsimme 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.
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Pori

 � 17.3 - 19.3. / 21.4. - 23.4 
/ 26.5. - 28.5.
 $9.00 – 15.00 
 0 Satakunnan yhteisökeskus, 
Otavankatu 5 A, Pori

 � Henri Savolainen, 
Mielenterveyden keskusliit-
to, Anneli Jylhä, Diabetes-
liitto ja vertaisohjaaja Jari 
Haataja
 /Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin. 
 /Mukaan mahtuu: 16
 �Hae mukaan: 14.2. 
mennessä  
Mahduinko? 
Kerromme sinulle 
viimeistään 21.2.
 +Yhteistyössä: Suomen 
Diabetesliitto ry
 � Haku: Diabetesliiton 
verkkosivuilla:  
www.diabetes.fi/kurssit/
diabetes_ja_mieli_-kurssit

Turku 

LUONTOA JA LIIKUNTAA
 � 11.5 - 13.5.
 $Kurssi alkaa 11.5. klo 
15.00 ja päättyy 13.5.  
klo 15.00
 0 Ruissalon Kylpylä, Ruis - 
salon puistotie 640, Turku

 � Henri Savolainen, 
Mielenterveyden keskusliit-
to, Anneli Jylhä, Diabetes-
liitto ja vertaisohjaaja Jari 
Haataja
 /Muoto: Kurssilla yövytään
 /Mukaan mahtuu: 16
 �Hae mukaan: 17.4. 
mennessä  
Mahduinko? Kerromme 
sinulle viimeistään 24.4.
 +Yhteistyössä: Suomen 
Diabetesliitto ry
 � Haku:  Diabetesliiton 
verkkosivuilla: 
www.diabetes.fi/kurssit/
luonto_liikkuminen_ 
diabetes_ja_mieli

Kotoa 
käsin

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Huom!  
Osallistuminen ei 
maksa mitään. 
Kurssipäivinä 

tarjoamme lounaan 
ja kahvit.

Huom!  
Osallistuminen ei 
maksa mitään. 

Sisältää majoituksen 
ja täysihoidon. 

Matkakuluista vastaa 
osallistuja itse.

Porin seudulla asuville 
ihmisille, jotka ovat 
mielenterveydellisistä 
syistä eläkkeellä, 
joilla on diabetes 
ja halu löytää uusia 
näkökulmia arkeensa.
 

Kenelle?

Ihmisille, jotka ovat 
mielenterveydellisistä 
syistä eläkkeellä, 
joilla on diabetes  
ja halu löytää  
uusia näkökulmia 
arkeensa.

Kenelle?

Kurssilla 
yövytään

Anneli

Jari

Henri
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Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Irtiotto 
arjesta

Olisi mukava lomailla hetki arjen pyörteistä ja 
huolista. Vaihtaa kokonaan maisemaa. Viettää 
kesälomaa, piristää syksyä, virittäytyä joulun 
tunnelmaan tai pitää vaan pientä taukoa tavallisesta 
mukavassa ympäristössä, vaivattomasti, ilman 
kiireitä ja hässäköitä. Istua valmiiseen pöytään. 
Mutta ei varaa. Jos taloustilanteesi on tiukka, 
sinulla voi silti olla mahdollisuus lomaan.
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Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Mielenterveyden keskusliitto ja Maaseudun terveys ja 
lomahuolto tarjoavat mahdollisuuden tuettuun lomaan 

mielenterveysongelmia kokeville ja heidän perheilleen. Lomiin 
sisältyvät majoitus, ruokailut ja monipuoliset harrastusmahdol-
lisuudet. Upeasta luonnosta nauttiminen, kylpylässä rentoutu-
minen, lukuisat liikuntamahdollisuudet tai ihan vaan kiireetön 
oleilu – sinä valitset mukavimman tavan viettää lomaasi.

Jos taas toivot juttuseuraa ja haluat päästä vaihtamaan 
ajatuksia ja kokemuksia toisten samanlaisessa elämäntilan-
teessa olevien kanssa, sekin on onnistuu tällä lomalla. Koko 
ryhmälle on yhteistä ohjelmaa, ja osallistuminen on vapaaeh-
toista. Mukana matkassa on aina kaksi Mielenterveyden 
keskusliiton vertaislomaohjaajaa.
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Kannonkoski

 � Ajankohta: 24.5. - 29.5.
 0 Nuorisokeskus Piispala, 
Kurssitie 40, Kannonkoski

 �Hae mukaan  
viimeistään: 24.2.2020

Salo

 � Ajankohta: 14.9. – 19.9.
 0 Lehmirannan lomakeskus, 
Lehmirannantie 12, Salo

 �Hae mukaan  
viimeistään: 14.6.2020

Saariselkä

 � Ajankohta: 20.9. – 25.9.
 0 Suomen Latu Kiilopää, 
Kiilopääntie 620, 
Saariselkä

 �Hae mukaan  
viimeistään: 20.6.2020

Aikuisille, jotka kokevat arjessaan 
mielen terveysongelmia.

Kenelle?

Lapsiperheille, joissa ainakin toinen vanhemmista 
kokee mielen terveysongelmia.

Kenelle?

Lisätiedot: 
tietopalvelu@mtkl.fi 

tai 0203 91920 
www.mtkl.fi 

Kuortane

 � Ajankohta: 7.6. - 12.6.
 0 Kuortaneen urheiluopisto, 
Opistotie 1, Kuortane

 �Hae mukaan  
viimeistään: 7.3.2020

Ylihärmä

 � Ajankohta: 27.9. – 2.10.
 0 Härmän kylpylä, Vaasantie 
22, Ylihärmä

 �Hae mukaan  
viimeistään: 27.6.2020

Punkaharju

 � Ajankohta: 28.9. – 3.10.
 0 Kruunupuisto, Vaaher-
salontie 44, Punkaharju

 �Hae mukaan  
viimeistään: 28.6.2020

Leppävirta

 �Ajankohta: 21.12. – 26.12.
 0 Sport & Spa Hotel 
Vesileppis, Vokkolantie 1, 
Leppävirta

 �Hae mukaan  
viimeistään: 21.9.2020

Savonlinna

 � Ajankohta: 28.6. - 3.7.
 0 Tanhuvaaran urheiluopisto, 
Moinsalmentie 1042, 
Savonlinna

 �Hae mukaan  
viimeistään: 28.3.2020

 �Miten mukaan? 
Lomatukea myönnetään 
taloudellisin, terveydellisin 
ja sosiaalisin perustein. 
Tukea haetaan viimeistään 
3 kuukautta ennen loman 
alkamispäivää. 
Mistä tiedän, pääsenkö 
mukaan? 
Myönnetystä lomatuesta 
ilmoitetaan hakijalle  
n. 2 kk ennen loman 
alkua. 
 .Mitä maksan itse? 
Loman omavastuuosuus 
on 10€/vuorokausi 
aikuisilta. Matkat 
osallistuja maksaa itse.

Hae sähköisesti: 
http://mtlh.fi/lomatarjonta/
erityisryhmille/hae-oman- 
kohderyhmasi-lomaa/
mielen terveyden-keskusliitto-ry/ 
(Voimaa vertaisuudesta)

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Aikuisille

Lapsiperheille
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Verkkokurssille kotisohvalta käsin

Pinna palaa pienistäkin asioista, puhti on pois, eikä kavereitakaan 
oikein jaksa tavata. Tuntuu koko ajan siltä, ettet vaan riitä mihinkään, 
etkä saa mitään aikaiseksi. Vai tekeekö lähinnä mieli hautautua peiton 
alle ja itkeä kunnes kyyneleetkin loppuvat? Elämä tuntuu synkältä? 
Kuin olisi seinä sinun ja maailman välissä? Sisällä myllertää, vaikka 
pinta on tyyni? 

Olet 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.
Kaipaatko suoraa puhetta siitä, kun mieli ei jaksa? Jos asioiden hoitaminen verkossa 

on sinulle luontevaa, mutta avun hakeminen tuntuu hankalalta, ehkä vähän nololtakin, 
verkkokurssi voi olla sinun juttusi!

Kurssilla käydään läpi sitä, miten itseensä voisi suhtautua 
hyväksyvämmin, miten tunnistaa ja ilmaista omia tarpeita ja tunteita – 
silloinkin kun se on vaikeaa. Keskustellaan aiheista yhdessä - tarpeista 
ja tunteista puhuminen on toipumisen ja oman voinnin kannalta 
oleellisen tärkeää. 

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. Kurssi on ehdottoman luottamuksellinen: Mitä jutellaan ryhmässä, se pysyy 
ryhmässä. Tukenasi on kaksi ohjaajaa ja kaksi vertaisohjaajaa, joilla on samanlaisia 
kokemuksia takanaan kuin sinulla ja jotka todella tajuavat mistä puhut.

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. 

Onko tässä  
pimeydessä valoa?

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Kurssia on ollut 
tekemässä joukko 

ihmisiä, jotka omasta 
kokemuksestaan 

tietävät, miltä tuntuu, 
kun mieli ei jaksa.
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Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Mitä kurssilla?
 videoita ja podcasteja
 pieniä tehtäviä
 ajankohtaista tietoa  
mm. lääkkeettömistä 
itsehoitokeinosta

 keskustelua digitaalisella 
keskustelupalstalla

Mitä minulta vaaditaan,  
jos osallistun?

 Pari tuntia aikaa viikossa
 Pienikin halu ja toive tehdä 
jotain uutta elämässä

 Nettiyhteys ja laite, jolla 
pääset nettiin

 Riittävästi jaksamista, että 
voit käsitellä vaikeitakin 
aiheita kirjoittamalla
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Helmikuun ryhmä 

 � Ajankohta: 4.2. – 10.3. 
 
Kurssijaksot 
 
4.2. Toivo - Se oli hirveää, 
mutta selvisin  
 
11.2. Häpeä - Hävetti niin, 
että meinasin kuolla 
 
18.2. Myötätunto  Rakas-
taa, ei rakasta, rakastaa...  
 
25.2. Kehon ja mielen 
yhteys - Tiedän, että 
pitäisi... 
 
3.3. Rohkeus - Lennä jo!  
  
Keskustelu jatkuu vielä 
10.3. saakka. 
 0 Ihan mikä paikka vaan 
sinulle parhaiten sopii, 
kunhan nettiyhteys toimii 

 $ Sinä päätät! 
 � Isko Kantoluoto ja Päivi 
Tonteri, Mielenterveyden 
keskusliitto ja vertais-
ohjaajat 
 /Kurssille mahtuu: 20 
 �Hae mukaan  
viimeistään: 24.1.  
Mahduinko? Kerromme 
sinulle sähköpostitse 28.1. 
mennessä 

 

Toukokuun ryhmä 

 � Ajankohta: 5.5. – 9.6. 
 
Kurssijaksot 
 
5.5. Toivo - Se oli hirveää, 
mutta selvisin  
 
12.5. Häpeä - Hävetti niin, 
että meinasin kuolla 
 
19.5. Myötätunto   
Rakastaa, ei rakasta, 
rakastaa... 
 
26.5. Kehon ja mielen 
yhteys - Tiedän, että 
pitäisi...  
 
2.6. Rohkeus - Lennä jo!  
 
Keskustelu jatkuu vielä 
9.6. saakka. 
 0 Ihan mikä paikka vaan 
sinulle parhaiten sopii, 
kunhan nettiyhteys toimii 

 $ Sinä päätät! 
 � Terhi Kimmelma-Paajanen 
ja Päivi Tonteri, Mielen
terveyden keskusliitto ja 
vertaisohjaajat 
 /Kurssille mahtuu: 20 
 �Hae mukaan  
viimeistään: 27.4.  
Kerro meille hakiessasi 
vähän itsestäsi ja miksi 
haluaisit mukaan 
verkkokurssille. 
Mahduinko? Kerromme 
sinulle sähköpostitse 29.4. 
mennessä 

Haluatko tietää jotain 
lisää ennen kuin haet? 

Kysy vaan rohkeasti!  
paivi.tonteri@mtkl.fi 

Mielenterveysongelmia kokeville ihmisille, jotka ovat olleet 
pitkään pois työelämästä, kaipaavat tekemistä ja jotain uutta 
päiviinsä. Sinulla on riittävästi voimia vaikeidenkin aiheiden 
pohtimiseen, tykkäät toimia nettimaailmassa ja käsitellä asioita 
kirjoittamalla.  

Kenelle?

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

 2Muistathan! Kun haet 
mukaan, kerrothan meille 
itsestäsi ja miksi haluaisit 
mukaan kurssille. Muista 
täyttää kaikki kohdat haku-
lomakkeessa. Löydät 
kurssin ja hakulomakkeen 
kalenteristamme:  
https://www.mtkl.fi/
tapahtumakalenteri/

Päivi

Terhi

Isko
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Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Masennus kuin 
ikisade?

Musta möykky mahassa. Ikisade. Kuin betonipaaden 
alla makaisi. Varjohahmona maailman ulkopuolella. 
Kuplan sisällä tai pyörremyrskyn sisuksessa. 
Masennuksesta puhutaan usein oirekokoelmana, 
mutta miltä se näyttää ja tuntuu masennuksen itse 
kokeneiden ihmisten sisimmässä? 

Jokainen masennus on erilainen, 
jokainen tarina on erilainen.

Verkkokurssille kotisohvalta käsin
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Verkkokurssi

 � Ajankohta: Aukeaa 30.1. 
Kurssi on ikivihreä eli voit 
tulla mukaan milloin 
tahansa.
 0 Ihan mikä paikka vaan 
sinulle parhaiten sopii, 
kunhan nettiyhteys toimii 

 $Sinä päätät! 
 /Kurssille mahtuu: Vaikka 
kuinka monta!
 /Keskustelu chatissä: 
Kurssilla on mahdollista 
keskustella ”Mitä mielen 
päällä”-chatissä monista 
mieltä askarruttavista 
aiheista joka toinen 
keskiviikko. 
 �Ohjaajat chatissä: 
Mielenterveyden keskus
liiton ammattilaiset ja 
vertaisohjaajat, jotka 
todella tuntevat 
keskustelu aiheita 
omakohtaisesti.
 � Ilmoittaudu mukaan: 
Ihan milloin vaan haluat.  
Kun ilmoittaudut, saat heti 
koodin sähköpostiisi, jolla 
pääset mukaan kurssille.  
Ilmoittaudu täällä:  
www.mtkl.fi/ 
tapahtumakalenteri  
(Etsi kurssin nimellä) 
Kurssi löytyy:  
www.hyvakysymys.fi 
(Masennus kuin ikisade?)
 +Yhteistyössä:  
Mieli Maasta ry, Etelän 
SYLI, Omat Avaimet –  
projekti, Sosped ja monet, 
monet masennuksen itse 
kokeneet ihmiset.

Mitä on kiukun, ärtymyksen, jaksamattomuuden ja 
itkuherkkyyden taustalla? Millaista on elää masennusta? 

Entä mikä masennuksen kokeneita on auttanut, miten toivo 
on herännyt ja toipuminen käynnistynyt? 

Ripsiväriä ei voi käyttää, eikä nauraa, jos on masentunut. 
Millaisiin vastaaviin luuloihin monet ihmiset ovat törmänneet? 
Ja mikset vaan lähde ulos ja tee asioita, joista tykkäät? 
Masennuksen kokeneet vastaavat, ja kertovat samalla, mitä 
toivoisivat läheisiltään tai ammattilaiselta.

Aihetta käsitellään tekstin lisäksi videoiden, piirrosten, 
tarinoiden, runojen, musiikin ja jopa sarjakuvan keinoin. Voit 
myös testata tietojasi masennuksesta ja siihen liittyvistä 
luuloista. Podcasteissa keskustellaan päällekkäisistä ongelmis-
ta: Entä jos on masennus, mutta myös syömishäiriö, 
päihdeongelmia, oppimisvaikeuksia tai kroonisia kipuja?

Voit asua missä päin maata tahansa, sillä tätä kurssia voit 
seurata vaikka kotisohvalta käsin, eikä minnekään tarvitse 
lähteä. Aamulla, päivällä, illalla tai keskiyöllä - voit käydä 
kurssia sinulle parhaiten sopivana aikana.

Lisäksi pääset vaihtamaan 
ajatuksia toisten samoja asioita 
kokeneiden kanssa chat- 
keskustelussa joka toinen 
keskiviikko. Keskusteluun 
voit osallistua pelkällä 
nimimerkillä, jos niin haluat. 

Ihmisille, jotka pohtivat itsekseen, mistä oma 
ilottomuus, jaksamattomuus ja ärtymys mahtavat 
johtua. Tervetulleita mukaan ovat myös läheisistään 
huolestuneet ja työssään masennukseen 
sairastuneita ihmisiä kohtaavat ammattilaiset,  
jotka haluavat asiaan uusia näkökulmia.

Kenelle?

Kurssia on ollut tekemässä 
n. 150 ihmistä, jotka 

omasta kokemuksestaan 
tietävät, miltä masennus 
tuntuu ja miten eräänä 

päivänä aurinko silti 
pilkistää. Nuorin 13 v., 

vanhin 90 v.

Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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Keskusteluja kaipaaville

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Mitä mielen 
päällä?

Kaipaatko juttukaveria? Toista 
näkökulmaa mielessä kaihertaviin 
ajatuksiin? Klikkaa mukaan 
ryhmächattiin, joita järjestetään joka 
toinen keskiviikko klo 18-20. 

Keskustelua luotsaamassa on samoja asioita 
kokenut vertais ohjaaja tai kaksi, ja tausta-

tukena ammattilainen. Keskusteluun voit liittyä 
nimimerkillä, eikä se vaadi rekisteröitymistä. 
Mukaan mahtuvat 15 ensimmäistä.

Rintaa puristaa, 
kaikki ahdistaa?

5.2. klo 18 - 20
Salpaako ahdistus hengityk-
sen? Pyörryttää ja heikottaa? 
Lukitseeko ahdistuksen pelko 
kodin oven, etkä pääse ulos? 
Etsitään yhdessä keinoja 
kiivetä ahdistuksen yli ja 
käytännön vinkkejä kodista 
lähtemiseen.

Sinua, sinua
rakastan – ainakin

useimmiten

19.2. klo 18 - 20
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.

Kummitteleeko 
häpeä nurkissa?

4.3. klo 18 - 20
Painaako häpeän tunne 
sisuksissa? Tai saako se sinut 
vetäytymään tilanteista? 
Kumpi päätöksiäsi ohjaa, sinä 
vai häpeä? Yritetään yhdessä 
etsiä häpeän muotoja, siihen 
liittyviä tunteita ja ennen 
kaikkea keinoja pienentää 
sen voimaa.  
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Kevätaurinko 
itkettää

18.3. klo 18 - 20
Saako keväinen aurinko 
kyynelet silmiin? Tuntuuko 
heräävä luonto ja toisten ilo 
keväästä sietämättömältä? 
Entäs oma olo, miksei se 
muutu? Pohditaan yhdessä 
keinoja sietää kevättä ja 
löytää valon pilkahduksista 
toivoa. 

Seksitön elämä - 
miten tässä näin 

kävi?

1.4. klo 18 - 20
Kadotitko seksuaaliset halut? 
Tai haluatko enemmän kuin 
kumppanisi? Entäpä miten 
onnistuisi kuivan kauden 
katkaiseminen? Luovitaan 
yhdessä halun ja haluttomuu-
den maastoissa ja etsitään 
keinoja löytää sopusointuinen 
seksielämä.

Sisäinen piiskuri 
puhuu taas

15.4. klo 18 - 20
Vaaditko itseltäsi paljon? 
Tuntuuko, että aika ei riitä 
kaikkeen, mutta silti on 
vaikea hellittää?  Entäpä 
myötätunto, tunnetko sitä 
itseäsi kohtaan?Sukellamme 
sisäisen puheen syövereihin 
ja pohdimme mikä merkitys 
myötätuntoisella asenteella 
on elämäämme.

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Keskusteluun mukaan osoitteesta 
keskustelun 
otsikollawww.hyvakysymys.fi/ryhmachat

Viholliseni ruoka - 
vai minä itse?

29.4. klo 18 - 20
Myllertääkö sisälläsi 
määrittämätön ahdistus? 
Ahdistus, joka ei tunnu 
helpottavan? Entäpä ruokaan 
liittyvät rituaalit - helpottavia 
vai kahlitsevia? Mietitään 
yhdessä keinoja purkaa 
ahdistusta, tunnistaa rituaaleja 
ja löytää itselleen tukea.

Masentunut äiti - 
huono äiti?

13.5. klo 18 - 20
Miten rakastaa, tukea ja olla 
läsnä omalle ihanalle lapselle, 
kun itse ei jaksa? Miten 
asettaa rajat, kun ei aina 
itsekään tiedä niitä? Millainen 
on riittävän hyvä äiti? Tule 
kanssamme pohtimaan 
rakkautta ja jaksamista sekä 
riittävän hyvää vanhemmuutta.

Kipu – kutsumaton 
kumppanini

27.5. klo 18 - 20
Määrääkö migreeni elämäsi 
tahdin? Tiedätkö odottaa  
sitä, vai hyökyykö se päälle 
yhtäkkiä ja yllättäen? Miten 
jaksaa kivun kanssa? Entäpä 
keinot helpottaa omaa oloa?

Rohkeasti minä 

10.6. klo 18 - 20
Tuntuuko, että sait roolin, 
johon et mahdu? Pohditko 
sukupuoltasi tai seksuaalista 
suuntautumistasi? Suoraa 
puhetta identiteetistä ja 
omasta kehosta – tai siitä 
mikä mielessäsi liikkuu.

Yksinäisyys 
ympärillä

24.6. klo 18 - 20
Rikkoiko kesäaika tutut 
rutiinit? Hiipikö yksinäisyys 
seuraksesi? Tule ystävien 
seuraan ihan sellaisena kuin 
olet. Aiheina keskustelussa 
se, mikä tuntuu tärkeältä tai 
painaa mielessä.

Muut on lomalla - 
minä en

8.7. klo 18 - 20
Tuntuuko kesä ihan samalta 
kuin lokakuinen keskiviikko? 
Onko toisten lomainnostuk-
seen vaikea liittyä? Tai miten 
nauttia kesästä vähillä 
rahoilla? Kaikille meistä 
kesäloma ei tarkoita vapaana 
liihottamista, vaan pelkkä 
ajatuskin voi pusertaa  
rintaa. Tule mukaan samoja 
kokeiden joukkoon ihan 
sellaisena kuin olet.

Huurteisella 
haihtuu huolet?

5.8. klo 18 - 20
Huomaatko tarttuvasi 
viinilasiin entistä useammin? 
Tai askelten kääntyvän 
kulmakuppilaan useammin 
kuin ennen? Mikä on 
sopivasti? Tule joukkoon 
ymmärtäväiseen pohtimaan 
sinulle sopivia tapoja olla ja 
elää. 

Suunta hukassa?

19.8. klo 18 - 20
Tuntuuko ettet löydä omaa 
innostusta? Asiaa, joka saa 
sinut syttymään ja ajantajun 
katoamaan? Miten tunnistaa 
itselle tärkeät asiat ja saada 
ne osaksi jokapäiväistä 
elämää? Etsitään yhdessä 
elämän intohimoja, pieniäkin 
sellaisia.
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Toivoa ja 
vertaisuutta 
toisille



Toivoa ja vertaisuutta toisille
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Sinustako  
vertaisohjaaja?

Haluaisitko tuoda toivoa toisille 
mielenterveysongelmia kokeville ihmisille? Kertoa 
omalla esimerkilläsi, että vaikeistakin asioista 
selviää? Tukea toisten toipumista ja toimia 
vertaisena ryhmässä? 

Jos haaveilet vertaisryhmän ohjaamisesta ja 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. 

Tuemme sinua käyttämään omaa elettyä elämääsi 
kaikkine kipukohtineen, rosoineen ja haurauksineen vahvuu-
tena ja työkaluna toisten tukemisessa. Opit ryhmänohjaajan 

Toivoa ja vertaisuutta toisille
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Jyväskylä

 � 1. Osa: 17.3. – 18.3.  
 2. Osa: 2.6. -3.6.
 $10.00 – 16.00
 0 Kansalaistoiminnankeskus Matara, Kokoustila Talvikki, Matarankatu 6 A 1, Jyväskylä
 � Tuula Laitinen ja Tarja Tikkanen, Mielenterveyden keskusliitto

 �Hae mukaan: 5.3. mennessä 
Mahduinko? Kerromme sinulle viimeistään 9.3.

 /Mukaan mahtuu: 16

€ Mitä maksaa? Ei mitään! Maksamme myös osallistujien matkakulut KeskiSuomen alueella, 
halvimman kulkuneuvon mukaan. Kurssipäivinä tarjoamme lounaan ja kahvit.

Tuula

Mielenterveyden ongelmia kokeneille ihmisille, jotka 
haluavat tuoda toivoa toisille ja toimia vertaisena 
mielenterveysyhdistyksessä.

Kenelle?

Toivoa ja vertaisuutta toisille

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.

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 ja tutustut toisiin, 
tuleviin vertaisohjaajiin.

Kerro meille hakemuksessasi hieman itsestäsi: Miksi 
innostuit kurssista, haluaisitko toimia vertaisohjaajana ja onko 
sinulla jotain aiempaa kokemusta vertaistuki- tai kokemus-
asiantuntijatoiminnasta. Ei tarvitse olla, vaan pelkkä into ja 
asenne riittävät, mutta ei siitä aiemmasta kokemuksesta 
haittaakaan ole!

Tarja
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Mielenterveysongelmat 
läheisen elämässä



Meidän arki, 
hyvä arki

Mielenterveysongelmat läheisen elämässä

Ovatko perheenne voimavarat vähissä? 
Askarruttaa, miten sairaus vaikuttaa lapseen ja 
miten puhua siitä lapsen kanssa? Entä miten 
sairauteni vaikuttaa vanhemmuuteen ja perheen 
arkeen? Miten voisimme vanhempina tukea 
toinen toisiamme? Tai pärjätä, jos olen yksin 
vastuussa perheen arjesta?

Kurssilla saatte apua ja käytännön neuvoja arkeenne, 
tukea ja vahvistusta vanhemmuuteen niille hetkille, kun 

jaksaminen tuntuu vaikealta sekä tietoa siitä, mikä suojaa 
lasta. Saatte myös keinoja keskustella lapsen kanssa vanhem-
man sairaudesta. Mietitään yhdessä myös perheen sisäisen 
vuorovaikutuksen vahvistamista ja tuiki tärkeiden turvaver-
kostojen rakentamista.

Tapaatte toisia, samassa elämäntilanteessa olevia 
vanhempia ja perheitä, ja voitte vaihtaa kokemuksia. Kun 
toinen sairastuu, usein puolison jaksaminen on myös 
koetuksella.

Kurssille ovat lapsenne tervetulleita mukaan! Heille on 
järjestetty ihan omaa ohjelmaa.
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Kotoa käsin

Mielenterveysongelmat läheisen elämässä

Kuopio

 � Kurssipäivät: 
 
25.4. Koko perheen yhteinen kokoontuminen 
 
26.4. Vanhemmat omassa ryhmässään ja nuoret omassaan 
 
16.5. Vanhemmat omassa ryhmässään ja nuoret omassaa 
 
17.5. Koko perheen yhteinen kokoontuminen

 $11.00 - 15.00 
 0 Savon mielenterveysomaiset – Finfami ry, Asemakatu 16, 
Kuopio

 �Merja Smahl, Mielenterveyden keskusliitto, Tiina Puranen, 
Savon mielenterveysomaiset – Finfami ry sekä vertaisohjaaja 
 /Muoto: Kurssilla käydään kotoa käsin
 /Mukaan mahtuu: 8 perhettä
 �Hae mukaan: 3.4. mennessä  
Mahduinko? Kerromme sinulle viimeistään 6.4.
 +Yhteistyössä: Savon mielenterveysomaiset - Finfami ry

Korvaamme  
osalllistujille kurssi-
päivien matkakulut 

julkisilla kulkuneuvoilla. 
Omavastuu  

matkakuluista on  
5€/suunta/päivä.

Huom!  
Tarjolla pientä 

purtavaa, 
kahvia, teetä  

ja mehua. 

Sain keinoja selittää asioita 
lapsille. Ja kun hätä oli suurin, 
meitä ei jätetty yksin. 

Tiina

Merja

Perheille, joista ainakin toinen vanhemmista on pois 
työelämästä tai opinnoista mielenterveydellisistä 
syistä ja perheessä on teini-ikäinen nuori. 
Osallistua voi molemmat vanhemmat tai vain toinen 
vanhemmista. Lastenhoito järjestetään perheen 
pienimmille tarvittaessa.

Kenelle?
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Mielenterveysongelmat läheisen elämässä

Laukaa

Yhden vanhemman  
perheille

 � 9.6. – 12.6.
 $9.6. aloitamme  
klo 15.00 ja 12.6.  
lopetamme klo 13.00
 0 Kylpylähotelli Peurunka, 
Kylpylaitoksentie 85, 
Laukaa

 � Sanna Hyry ja Merja 
Smahl, Mielenterveyden 
keskusliitto
 /Muoto: Kurssilla yövytään 
ja se sisältää täyshoidon. 
Matkakuluista vastaa 
osallistuja itse. 
 /Mukaan mahtuu:  
8 perhettä
 �Hae mukaan: 6.5. 
mennessä  
Mahduinko? Kerromme 
sinulle viimeistään 8.5.

Pori

 � 3.8. – 6.8.
 $3.8. aloitetaan klo 15.00 ja 
6.8. lopetetaan klo 13.00
 0 Virkistyshotelli Yyteri, 
Sipintie 1, Pori  

 � Pirjo Metsäranta ja Merja 
Smahl, Mielenterveyden 
keskusliitto
 /Muoto: Kurssilla yövytään 
ja se sisältää täyshoidon. 
Matkakuluista vastaa 
osallistuja itse. 
 /Mukaan mahtuu: 8 
perhettä
 �Hae mukaan: 26.6. 
mennessä  
Mahduinko? Kerromme 
sinulle viimeistään 30.6.

Yhden vanhemman 
perheille, joissa van-
hempi kokee mielen-
terveyden ongelmia, 
ja haluaa lisätä ym-
märrystään sairasta-
misen vaikutuksista 
perheen arkeen ja 
lapsiin sekä vahvistaa 
omia voimavarojaan. 
Lapset ovat terve-
tulleita mukaan  
ja heille on omaa 
ohjelmaa. 

Perheille, joissa  
ainakin toinen  
vanhemmista on 
pois työelämästä  
tai opinnoista  
mielenterveydelli-
sistä syistä. Lapset 
ovat tervetulleita 
mukaan ja heille on 
omaa ohjelmaa. 

Kenelle? Kenelle?

Sanna

Kurssilla yövytään

Merja

Pirjo
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Mielenterveysongelmat 
asiakkaiden elämässä



Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Käytännönläheistä ja koskettavaa.  
Sain uusia näkökulmia ja ajateltavaa.
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Kaipaisitko työhösi konkreettisia työkaluja ja työskentelytapoja? 
Haluaisitko pysähtyä hetkeksi pohtimaan, mitä toivo on, mikä 
auttaa sen heräämistä ja millaisin keinoin sitä voi kannatella? 
Vaihtaa ajatuksia toisten kanssa ja kuulla mielenterveysongelmia 
itse kokeneen ajatuksia ja kokemuksia toipumisesta ja toivosta?

Osallistavalla ja käytännönläheisellä kurssilla perehdymme toipumiseen 
vaikuttaviin tekijöihin ja kohtaamisiin. Kuinka kohdata toinen arvostavasti 

silloinkin kun se ei aina tunnu helpolta ja tukea tuiki tärkeää tunnetta kuulluksi 
tulemisesta? Entä miten vahvistaa itsemyötätuntoa, kun negatiivinen sisäinen 
puhe ja haitalliset uskomukset uhkaavat nakertaa sitä?

Jäljitämme myös kadonnutta motivaatiota, pohdimme arvojen merkitystä 
toivon taustalla ja arvoristiriitojen hankalia hiertymäkohtia. Tutustumme erilaisiin 
keinoihin löytää voimia tuovia asioita, tukea osaamista, onnistumisen kokemuk-
sia, vahvuuksia ja kykyä huomata, mikä kaikki on hyvin. 

Päivien aikana vaihdamme ajatuksia toinen toistemme kanssa. Kuulemme 
myös kokemusasiantuntijan näkemyksiä sairastumista, toivon heräämisestä ja 
toipumisesta.

Teemme runsaasti ryhmätöitä sekä toiminnallisia, kokemuksellisia harjoituk-
sia, joita voit käyttää niin ryhmissä kuin yksilötyössä, jopa oman itsesi hyvin-
voinnin tukena. Monia harjoituksia ovat olleet mukana kehittämässä itse 
mielenterveysongelmia kokeneet ihmiset. 

Sisältö perustuu Mielenterveyden keskusliitossa yli kahdenkymmenen vuoden 
ajan kehiteltyyn voimavarapohjaiseen työotteeseen asiakastyössä, toivon 
herättelyyn työvälineenä, toipumislähtöiseen näkökulmaan ja järjestökentän 
pitkäaikaiseen kokemustietoon mielenterveysongelmia kokevien ihmisten arjesta.

Toivo ammattilaisen 
työvälineenä

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä
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Jämsä

 � 11.3. – 12.3 
 ja jatkopäivä verkossa 
 21.4. klo 14 - 15
 0 Jokivarren puukoulu, 
Kelhänkatu 8, Jämsä

 $9.00 – 16.00
 � Tuula Laitinen ja Merja 
Matilainen, Mielen
terveyden keskusliitto
 � Ilmoittaudu  
viimeistään: 4.3.
 /Kurssille mahtuu: 25

Vantaa

 � Ajankohta: 1.4. – 2.4.
 � ja jatkopäivä verkossa 
5.5. klo 14 - 15
 0 Kansalaistoiminnan keskus 
Leinikki, Leinikkitie 22, 
Vantaa

 $9.00 – 16.00
 � Jyrki RintaJouppi ja  
Wille Härkönen, Mielen
terveyden keskusliitto
 � Ilmoittaudu  
viimeistään: 24.3.
 /Kurssille mahtuu: 25

Rauma

 � 22.4. – 23.4. 
 ja jatkopäivä verkossa 
 28.5. klo 14 - 15
 0 Villa Tallbo, Petäjäksentie 
178, Rauma

 $9.00 – 16.00
 � Tuula Laitinen ja  
Merja Matilainen, 
Mielenterveyden  
keskusliitto
 � Ilmoittaudu  
viimeistään: 15.4.
 /Kurssille mahtuu: 25

Mielenterveyskysymyksiä työssään kohtaaville 
ammattilaisille ja alan opiskelijoille, jotka kaipaavat 
uusia ideoita, näkökulmia ja työvälineitä, ja haluavat 
vaihtaa ajatuksia toisten ammattilaisten kanssa.

Kenelle?

JyrkiMerja M.

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Tarja WilleTuula

HUOM! 
Tarjoamme mahdollisuuden 
ammatilliseen tukeen ja vertais-
tukeen kurssin jatko-osassa. 
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.

Jatkot 
verkossa!

Kuusamo

 � 5.5. – 6.5. 
 ja jatkopäivä verkossa  
 9.6. klo 14 - 15
 0 Koillis-Suomen Aikuis-
koulutuskeskus (KSAK), 
Airotie 2 b, Kuusamo

 $9.00 – 16.00
 � Tuula Laitinen ja Tarja 
Tikkanen, Mielenterveyden 
keskusliitto
 � Ilmoittaudu  
viimeistään: 28.4.
 /Kurssille mahtuu: 25
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Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässäMielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Ryhmä toivon tukijana

Kaipaatko uusia menetelmiä, joilla tukea mielen-
terveyden ongelmia kokevia asiakkaitasi? Sopisivat-
kohan ryhmämuotoiset tapaamiset meille ja onko 
niistä osallistujille hyötyä? Ryhmän ohjaaminen 
kyllä kiinnostaa, mutta tuntuu myös vähän  
työläältä? Mitä se vaatisi minulta? Osaankohan?

Ryhmäkokoontumiset ovat ammatillisesti ohjattua toimintaa, 
jossa ammattilaisten rinnalla  voidaan hyödyntää kokemuk-

sellisuutta ja vertaisuutta. Kokemus siitä, että toisilla ihmisillä on 
samankaltaisia vaikeuksia ja toisten tarinoiden kuuleminen ovat 
monelle mielenterveysongelmia arjessaan kokevalle tärkeä 
toivoa herättävä ja toipumista tukeva asia. Ryhmässä koetaan 
porukkaan kuulumista, tehdään näkyväksi vahvuuksia, osaamis-
ta, voimia tuovia asioita ja vaihdetaan ajatuksia ja kokemuksia.

Voimavararyhmiä, arkivinkkiryhmiä, tapaamisryhmiä… 
Tutustumme yhdessä erilaisiin ryhmiin, mahdollisuuksiin vetää 
ryhmätapaamisia yksilötyön rinnalla ja aihepiireihin, jonka 
ympärille ryhmätoiminta voisi rakentua. Entä mikä on ryhmää 
koossa pitävä tunnetavoite, mitkä ovat ryhmän rakenteet ja 
rajat?

Ryhmän ohjaamiseen liittyy myös monenlaisia haasteita. 
Miten sitouttaa ihmisiä mukaan? Miten tukea keskustelun 
syntymistä? Entä saada mukaan myös kaikkein hiljaisimmat, 
rohkaista heitä, joille sosiaaliset tilanteet ovat ahdistavia tai 
tunteista puhuminen on vaikeaa? Kuinka hillitä ryhmän 
äänekkäintä, että toisetkin saavat tilaa?

Opettelemme ryhmänohjauksen perusvalmiuksia ja tutustum-
me yksinkertaisiin toiminnallisiin työvälineisiin, joita käyttää 
keskustelun avauksiin ja yhteiseen ryhmätyöskentelyyn.

Mielenterveys
kysymyksiä työssään 
kohtaaville am-
mattilaisille, jotka 
kipeästi kaipaavat 
uusia työvälineitä ja 
joita innostaa ajatus 
ryhmämuotoisesta  
toiminnasta.

Kenelle?

Oulu

 � Ajankohta: 19.2.
 0 Nuorten ystävät, 
Waenerbergsali, Torikatu 
28, Oulu

 $9.00 – 16.00
 � Tuula Laitinen ja Tarja 
Tikkanen, Mielenterveyden 
keskusliitto
 � Ilmoittaudu  
viimeistään: 12.2.
 /Kurssille mahtuu: 20

TarjaTuula
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Kuvat sanoiksi, 
sanat liikkeeksi

Haluaisitko keskustelun rinnalle muita keinoja 
käsitellä hankaliakin aiheita? Miksi luovia 
menetelmiä tarvitaan ja millaisia harjoituksia 
voimme hyödyntää asiakastyössämme? 

Kuinka käsitellä ja tehdä näkyväksi asioita, joille ei meinaa 
löytyä sanoja? Tai kirjoittaa, silloin kun puhuminen tuntuu 

hankalalta? Kuinka saada sanat liikkeelle? Kurssilla tutustumme 
luoviin menetelmiin ja soveltavaan taiteeseen aiheiden 
käsittelyssä ja mietimme, mikä on taiteen paikka ihmisen 
hyvinvoinnissa. 

Perehdymme muutamiin helposti arjessa toteutettaviin 
menetelmiin, ja kokeilemme niitä käytännössä. 

Luovuuden ja flow-tilan löytämisen voima on valtava.  
Entä miten vapautamme oman arkisen luovuutemme? 

Soveltava taide työvälineenä

Mielenterveys
kysymyksiä työssään 
kohtaaville ammatti-
laisille, jotka toivovat 
uusia työkaluja ja joita 
soveltavan taiteen 
mahdollisuudet  
innostavat.

Kenelle?

Helsinki

 � 3.3. klo 8.30 – 16.00
 0 Taiteen Sulattamo, Malmin 
raitti 17 C, Helsinki

 �Kouluttajat: Wille 
Härkönen ja Päivi Tonteri, 
Mielenterveyden keskus
liitto, Jenni Hoppi  
Kulttuurin Verso-hanke/
Taiteen Sulattamo.
 /Mukaan mahtuu: 40
 � Ilmoittaudu  
viimeistään: 26.2.
 +Yhteistyössä: Kulttuurin 
Verso- hanke/Taiteen 
SulattamoWille Päivi Jenni

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä
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Ei vois vähempää 
kiinnostaa?!

Ei tullut taaskaan ajoissa. Jätti tapaamisen koko-
naan väliin. Ei täyttänyt lomaketta. Ei motivoitunut 
hoitoon? Tuntuuko ”epämotivoitunut” asiakas 
tutulta? Motivaatiota vaan joko on tai ei. Vaan 
onko asia ihan niin yksinkertainen? Monet asiat 
voivat hiljalleen nakertaa intoamme ja haluamme 
tehdä asioita. Mutta mikä avuksi, jos ei vaan 
yhtään kiinnosta eikä innosta? Voisinko minä tukea 
kadonneen motivaation löytymistä? 

Motivaatiota, intoa ja kiinnostusta voivat syödä pelko 
epäonnistumisesta, sisäiset ja ulkoiset vaatimukset, omien 

tarpeiden tunnistamattomuus, ajatusansat ja aikaisemmat 
kielteiset kokemukset. Entä mikä merkitys on arvoilla motivaation 
takana? Tunnistammeko motivaatiota syöviä arvoristiriitoja?

Suuri motivaation sammuttaja voivat olla myös tunnistamat-
tomat ja tukea vaille jääneet oppimisvaikeudet. Seurauksena on 
tällöin negatiivinen oppijan minäkuva, joka helposti jäytää 
itsetuntoa koko elämänkulun ajan ja näyttäytyy monissa 
arkisissa tilanteissa. Ei vain opinnoissa, vaan yhtä lailla 
työelämässä, työnhaussa, jopa kaikessa asioinnissa ja 
tapaamisissa. 

Miten voisin tukea asiakastani silloin kun mikään ei kiinnosta? 
Miten lähestyä tilannetta vahvuuksien ja motivoivan vuorovaiku-
tuksen keinoin? Mikä sytyttää innostuksen roihuun? Kuinka 
palauttaa usko osaamiseen, onnistumiseen ja mahdollisuuksiin 
negatiivisista kokemuksista huolimatta, pienin askelin?

Motivaation herättely 
työvälineenä

Mielenterveys
kysymyksiä työssään 
kohtaaville ammatti-
laisille ja alan opiskel-
ijoille, joita mietityttää 
motivaatio ja jotka 
etsivät asiaan uusia 
näkökulmia. 

Kenelle?

Kotka

 � Ajankohta: 24.4
 0 Kumppanuustalo Viikari, 
Mariankatu 24, Kotka

 $9.00 – 16.00
 � Riitta Hämäläinen ja  
Jyrki RintaJouppi, 
Mielenterveyden  
keskus liitto
 � Ilmoittaudu  
viimeistään: 16.4.
 /Kurssille mahtuu: 40

JyrkiRiitta

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä
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Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Toipumisen polulla – 
merkityksellisyyttä 
etsimässä

Miten auttaa mielenterveyden ongelmia kokevaa 
asiakasta eteenpäin elämässään? Miten ymmärtää 
mitä on hankalalta ja ärsyttävältäkin tuntuvan 
käytöksen taustalla? Riitänkö minä? 

Mikä on merkityksellisyyden rooli toipumisen polulla? Milloin 
koemme, että oma elämämme on merkityksellistä? Jokainen 

meistä tarvitsee kokemuksen siitä, että on osa yhteiskuntaa ja 
merkityksellinen – silloinkin kun psyykkisen sairastumisen takia 
on pois työelämästä ja elämä saattaa hetkellisesti kaventua 
kodin tai psykiatrisen osaston seinien sisälle. Kuinka tukea 
merkityksellisyyden kokemusta ja motivaation syttymistä silloin? 

Pohdimme yhdessä toipumista ja sen tukea. Mitä lopulta 
ovat mielenterveystyössä käytetyt termit ”toipumisorientaatio” 
tai ”Recovery” arkisissa tilanteissa. Mitä tarkoittaa toipumis
lähtöinen ajattelutapa ja miten voin soveltaa sitä työssäni?

Koulutuksessa tutustutaan myös rakentavaan vuorovaikutuk-
seen: tunteiden ja tarpeiden tunnistamiseen ja niiden rakenta-
vaan ilmaisemiseen. Saat käyttöösi konkreettisia välineitä, joita 
voi hyödyntää asiakastyössä. 

Entä miten autan itseäni, jos riittämättömyyden tunne iskee 
työn arjessa? Kuinka suhtaudun itseeni ystävällisesti myös 
vaikeina hetkinä?

Turku

 � Ajankohta: 28.4.
 0 Hus Lindman, Piispankatu 
15, Turku

 $ 9.00 – 16.00
 �Merja Matilainen ja Päivi 
Rissanen, Mielenterveyden 
keskusliitto
 � Ilmoittaudu  
viimeistään: 21.4.
 /Kurssille mahtuu: 25

Mielenterveys
kysymyksiä työssään 
kohtaaville ammatti-
laisille ja alan opiske-
lijoille, jotka haluavat 
syventää ymmärrys-
tään toipumislähtöis-
estä ajattelusta ja 
perehtyä rakentavaan 
vuorovaikutukseen. 

Kenelle?

Merja M. Päivi
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Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Tiesitkö, että lähes viidennes väestöstä pelkää 
mielenterveyden ongelmia kokevia ihmisiä? Lähes 
miljoona suomalaista ei haluaisi psyykkisesti 
sairastunutta ihmistä naapurikseen. Harva tuntee 
häpeää sairastuttuaan flunssaan, mutta lähes puolet 
kaikista mielen sairauksia kokevista tuntee tulevansa 
leimatuksi.

Jos sun käsi murtuu, 
jos sun mieli murtuu?

Jos sun käsi murtuu meet lääkäriin.  
Jos sun mielenterveys murtuu, stigma on isompi. 
Ei sen pitäisi olla niin!”
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Tilanne on aika kummallinen, kun samaan aikaan mielen-
terveyden ongelmat ovat todella yleisiä ja esimerkiksi masen-

nukseen sairastuu elämänsä aikana joka viides suomalainen. 
Mutta mistä kumpuavat ennakkoluulot ja juuri psyykkisiin 

sairauksiin liittyvä leima? Entä miltä näyttää asia mielenterveys-
ongelmia itse kokeneen silmin? Mitä on itsestigmatisaatio? Voiko 
ammattilainen jopa huomaamattaan tukea leiman ja ennakko-
luulojen syntymistä? Miten hälventäisimme ennakkoluuloja?

Seminaarissa pureudutaan mielenterveysongelmiin valitettava 
vahvasti iskostuneeseen negatiiviseen leimaan, stigmaan, 
usealta eri näkökannalta. 

Kaikille, jotka haluavat 
pohtia mielenterveys-
ongelmiin liittyvää 
stigmaa ja kohtaami-
sia ja jotka innostuvat 
yhteiskunnallisesti 
tärkeistä aiheista. Niin 
mielenterveysongelmia 
asiakkaidensa kuin 
läheistensä arjessa 
kohtaaville ja mielen-
terveysongelmia itse 
kokeneille ja kokeville.

Kenelle?

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

OhjelmaJyväskylä 

 � Ajankohta: 19.3.
 0 Kansalaistoiminnankeskus 
Matara, TourujokiSali, 
Matarankatu 6 A 1, 
Jyväskylä

 $11.30 – 16.00
 � Ilmoittaudu  
viimeistään: 12.3.
 /Seminaariin mahtuu: 70
 +Yhteistyössä: Paikallinen 
mielenterveysyhdistys 
Kello ry

Lahti

 � Ajankohta: 14.5.
 0 Harjula-keskus, Harjula- 
sali, Harjulankatu 7, Lahti

 $11.30 – 16.00
 � Ilmoittaudu  
viimeistään: 7.5.
 /Seminaariin mahtuu: 150 
 +Yhteistyössä: Paikallinen 
mielenterveysyhdistys 
Päijät-Hämeen mielen-
terveystyön tuki Miete ry

11.30 Seminaarin avaus: Tervetuloa! 
 Paikallinen mielenterveysyhdistys ja 

Mielenterveyden keskusliitto

11.45 Mielenterveyskuntoutuja  
naapurina – apua!

 Mistä kumpuavat ennakkoluulot? 
 Kirsi Sirola, Mielenterveyden keskusliitto

12.20 Entäs aidan toisella puolella?
 Pelottaa, jos joka neljäs ei halua  

naapuriksi
 Päivi Rissanen, Mielenterveyden  

keskusliitto 

13.00 Saako soutaa, jos ahdistaa?
 Tuemmeko tahtomattamme vai  

hälvennämmekö ennakkoluuloja? 
 Tarja Tikkanen, Mielenterveyden  

keskusliitto

13.30 KAHVITAUKO 

14.00 Minun kokemukseni
 Kokemusasiantuntija 

14.45 Kuntoutujasta astronautiksi
 Ajatuksia toipumisen näkökulmasta
 Esa Nordling, THL

16.00 SEMINAARI PÄÄTTYY 

Tarja

Kirsi

Esa

Päivi
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Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Oletko aikeissa kouluttaa yhdistyksenne toimintaan 
kokemusasiantuntijoita? Haluaisitko tukea toisia 
kokemustarinan rakentamisessa ja esiintymisessä? 

Sinustako  
kokemusasiantuntijoiden  
kouluttaja?



Koulutuksessa saat käytännön työvälineitä siihen, kuinka 
ohjata tulevia kokemusasiantuntijoita rakentamaan omat 

ajatukset ja kokemukset sairastumisesta ja toipumisesta 
yleisön kiinnostuksen vangitsevaksi ja toivoa tuovaksi 
tarinaksi. Lisäksi opetellaan tarinan päivittämistä tähän 
hetkeen, sillä emmehän halua kertoa sanatarkasti samoja 
juttuja vielä vuosienkin jälkeen kun elämämme kulkee 
eteenpäin, eikö vaan?

Monelle oman tarinan esittäminen saattaa olla jännittävä 
hetki. Mitä kaikkea olisi hyvä huomioida esiintymistilanteessa 
ja kuinka voisimme tukea esiintymistaitoja? 

Pohditaan lisäksi kokemusasiantuntijan jaksamista ja 
keinoja tukea sitä. 

Kaksiosainen koulutus on käytännönläheistä, ja työsken-
telemme sekä ryhmissä että itsenäisesti. Koulutus sisältää 
myös välitehtävän, jossa harjoittelemme tarinan tuottamista 
kirjoittamalla – omakohtainen sen ei kuitenkaan välttämättä 
tarvitse olla.

Mielenterveys
yhdistysten ja 
järjestöjen työnteki-
jöille, joilla on 
kokemusta vertais- ja 
kokemusasiantuntija-
toiminnasta ja jotka 
haluisivat kouluttaa 
uusia kokemusihmisiä 
yhdistyksen toimintaan. 

Kenelle?

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Helsinki

 � Osa 1: 25.2. – 26.2.  
Osa 2: 12.5. – 13.5.
 $9.00 – 16.00
 0 Vanhustyön keskusliitto, 
luentosali, Malmin 
kauppatie 26, 3. krs, 
Helsinki

 � Tuula Laitinen ja Tarja 
Tikkanen, Mielenterveyden 
keskusliitto sekä vertais-
ohjaaja
 /Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin. 
 /Mukaan mahtuu: 16
 �Hae mukaan:  
10.2. mennessä  
Mahduinko? Kerromme 
sinulle viimeistään 14.2.

Huom!  
Kurssipäivinä 
tarjoamme 

kahvit.

Tarja Tuula
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Juuri sinulle ja 
aivan kaikille



Luentosarjalla sukelletaan mielen 
moninaisuuteen sekä hyvinvointiin. 

Miten pitää itsestään ja omasta jaksamisestaan 
huolta? Tunnistanko tarpeitani, kohtaanko myös 

itseni myötätuntoisesti? Mistä kaikesta rakentuu  
hyvinvointi: Mikä tukee sitä ja mikä haittaa?

Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan.

Hyvinvoinnin  
iltakoulut

Juuri sinulle

Kaikille mielen hyvin-
voinnista, itsetun-
temuksesta ja ajan-
kohtaisista teemoista 
kiinnostuneille.

Kenelle?

Anna Grant
Nina Sajaniemi

Johanna Linner

Tuuli Jussila

Piia SaraspääTeija RantaKatri Mikkilä
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Juuri sinulle

Joensuu

 0 Kohtaamispaikka MieTe (Torinhelmen talo), Kirkkokatu 18a Aporras, Joensuu
 +Illat toteutetaan yhdessä paikallisten mielenterveysyhdistysten, Pohjois-Karjalan  
Mielenterveydentuki ry:n kanssa.
 2Huom! Mukaan mahtuu 50 henkilöä.

Hyvä, paha stressi 

 $ Ke 1.4. klo 17.30 – 19.00
Jatkuva kiire. Pitäisi tehdä, pitäisi ehtiä. Dead 
linet painavat päälle. Stressaa! Mutta mitä 
stressi lopulta on? Mikä kaikki aiheuttaa 
stressiä ja miksi? Voisiko sitä jotenkin hallita? 
Ja onko kaikki stressi haitallista? 

 � Nina Sajaniemi, neuropsykologi, Itä-Suomen 
yliopisto 

Sullakin on superkeho! – 
Jokainen keho on hyvinvoinnin 
arvoinen

 $ Ti 12.5. klo 17.30 -19.00
Mikä on kehosuhde? Entä kuinka solmia rauha 
oman kehon kanssa?  Koosta tai ulkomuodosta 
riippumatta jokainen keho on arvokas. Miten 
meidän tulisi suhtautua omaan kehomme 
hyvinvoinnin näkökulmasta? 

 � Katri Mikkilä, asiantuntija, Syömishäiriöliitto 
– SYLI ry

Ei tarvita  
ennakko- 

ilmoittautumista.  
Riittää kun tulet  

vaan.

Ei tarvita  
ennakko- 

ilmoittautumista.  
Riittää kun tulet  

vaan.

Kuopio

 0 Ramin konditoria, Kauppakeskus Sektori, Puijonkatu 23, Kuopio
 +Illat toteutetaan yhdessä Kuopion ensikotiyhdistys ry:n, Kuopion SYLI-keskuksen, Savon 
mielenterveysomaiset – FinFami ry:n ja Tukipilarin kanssa.
 2Huom! Mukaan mahtuu 90 henkilöä.

Hyvinvointi – turvan kokemista

 $ Ke 5.2. klo 17.30 – 19.00
Mikä kaikki vahvistaa hyvinvointiamme, mikä 
taas haastaa sitä? Mitä voit tehdä itse, jotta 
hyvinvointisi rakentuisi vahvalle perustalle?

 � Johanna Linner Matikka, YTM, Perhe ja 
lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntija Ensi- ja 
turvakotien liitto

Hyvinvoiva seksuaalisuus

 $ Ke 18.3. klo 17.30 – 19.00
Mitä kaikkea seksuaalisuus on? Entä millainen 
elämän voimavara hyvinvoiva seksuaalisuus 
voikaan olla?

 � Teija-Liisa Ranta, Parisuhde- ja seksuaali-
terapeutti, Erityistason seksuaaliterapeutti 
(NACS)

Nina

Katri

Johanna

Teija
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Juuri sinulle

Ei tarvita  
ennakko- 

ilmoittautumista.  
Riittää kun tulet  

vaan.

Juuri sinulle

Pori

Turku

 0 Turun pääkirjasto, Linnankatu 2, Turku

Mistä rakentuu nuoren 
mielenterveys?

 $ Ti 25.2. klo 17.30 - 19.00
Mitkä tekijät vaikuttavat nuorten mielen
terveyteen? Mikä kaikki suojaa, mitkä taas ovat 
riskitekijöitä? 

 � Linnea Karlsson, lasten- ja nuoriso-
psykiatrian erikoislääkäri, dosentti
 +Ilta toteutetaan yhteistyössä Varsinais- 
Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry:n 
ja Turun kaupunginkirjaston erityis - 
palvelujen kanssa.
 2Huom! Mukaan mahtuu 80 henkilöä.

Raahe

 0 Hyvinvointipiste NeuvoRassi, Kirkkokatu 28,  
Raahe
 +Illat toteutetaan yhteistyössä paikallisten 
mielenterveysyhdistysten Raahen Psyyke 
ry:n ja Jokilaaksojen tiimi ry:n sekä 
Hyvinvointipiste NeuvoRassin kanssa.

 2Huom! Mukaan mahtuu 70 henkilöä.

Itsemyötätunto ja kehollisuus

 $ To 20.2. klo 17.00 -18.30
Mitä itsemyötätunto tarkoittaa  
ja miten sitä voi harjoittaa?  
Miten huomioida omaa kehoa  
ja mikä yhteys sillä on  
hyvinvointiin?

 � Tuuli Jussila, pyskofyysinen fysioterapeutti, 
tanssi-liiketerapeutti, Kokokeho

Läheinen – tunnistatko 
tarpeesi?

 $ To 19.3. klo 17.00 -18.30
Kun kumppani tai lapsi sairastuu, omat tarpeet 
helposti hautautuvat ja unohtuvat. Kuinka tunnistaa 
omia tarpeitaan ja huolehtia hyvinvoinnista?

 � Piia Saraspää, omaistyöntekijä, mielen-
terveysyhdistys Hyvä mielen talo ry

Kohtaanko oman itseni 
arvostavasti?

 $ Ke 11.3. 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 harjoittele-
maan oman itsesi arvostavaa kohtaamista!

 0 Porin kansalaisopisto, auditorio,  
Gallen-Kallelankatu 14, Pori 

 � Anna Grant, vuorovaikutustaitokouluttaja ja 
Ulla Varis, hankekoordinaattori, Suomen 
Moniääniset ry
 2Huom! Mukaan mahtuu 150 henkilöä.

Kohtaatko toiset arvostavasti?

 $ Ke 6.5. klo 18.00 -19.30
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! 

 0 Satakunnan yhteisökeskus, Yhteisötalo 
Otava, luentosali Taivas, Otavankatu 5, Pori

 � Anna Grant, vuorovaikutus-
taitokouluttaja ja Ulla Varis, 
hankekoordinaattori, Suomen 
Moniääniset ry
 2Huom! Mukaan mahtuu  
60 henkilöä.

Anna

50
Piia

Tuuli

 +Illat toteutetaan yhdessä Suomen Moniääniset ry:n ja paikallisten mielenterveys yhdistysten, 
Porin mielenterveysyhdistys Hyvis ry:n ja Tukiranka ry: kanssa.



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. 
Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan!

Juuri sinulleJuuri sinulle

Minun 
kokemukseni

Juuri sinulle

Ei tarvita  
ennakko- 

ilmoittautumista.  
Riittää kun tulet  

vaan.

Tietoiskut on suunnattu kaikille tiedonjanoisille, 
mutta ennen kaikkea mielenterveyden ongelmia itse 
kokeville ja heidän kanssaan työskenteleville.

Kenelle?
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Juuri sinulle

Helsinki

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

 2Huom! Mukaan mahtuvat ensimmäiset 20. Puheenvuoron 
jälkeen on varattu aikaa keskusteluille ja kysymyksille.
 +Yhteistyössä: Helsingin Klubitalo

Vastentahtoiset 
pakkohoitokeinot – 
pahin painajainen? 

 $ ma 27.1.  
klo 10.30 – 12.00
Omakohtaisia kokemuksia 
vastentahtoisista hoitokeinoista. 
Miten ne ovat vaikuttaneet? 
Onko niistä jäänyt trauma? Vai 
ovatko olleet minulle hyväksi?

 � Timo, kokemusasiantuntija

Minustako 
vapaaehtoinen?

 $ ma 24.2.  
klo 10.30 – 12.00
Ajatus kiinnostaa! Päiviin olisi 
kiva saada tekemistä ja 
vaihtelua. Mutta vähän kyllä 
arveluttaa: Olisiko minusta 
siihen? Entä jos ei olekaan? 
Mitä sitten yleensä voisin 
tehdä, millaista vapaaehtois-
toimintaa on ja mistä sellaista 
voisi etsiä? Ja mitä minä siitä 
saan?

 �Markku,  
kokemusasiantuntija

Naisten elämästä ja 
päihteiden käytöstä

 $ ma 23.3.  
klo 10.30 – 12.00
Yksinäisyys, ahdistus, stressi, 
kuormittava elämäntilanne? 
Mistä helpotusta, ovatko 
päihteet ratkaisu? Entä kun 
menettää päihteiden käytön 
hallinnan ja syyllisyys ja häpeä 
jäytävät? Kokemuksia avun 
hakemisesta, hoidosta ja 
elämästä ilman päihteitä.

 � Anne ja Heli, kokemus-
asiantuntijat

Vain sairaus 
kaverina

 $ ma 20.4.  
klo 10.30 – 12.00
Sairauden myötä kaikkosivat 
ystävät ja läheiset. Lopulta 
kaverina oli vain sairaus. Miltä 
yksinäisyys tuntui ja miten se 
vaikutti? Miten sain uudelleen 
ystäviä ja mitä ystävät 
merkitsevät tänä päivänä? 

 �Mervi, kokemusasiantuntija

Lääkehoito osana 
toipumista

 $ ma 18.5  
klo 10.30 – 12.00
Lääkehoidosta on monenlaisia 
kokemuksia, myös minulla. 
Mitä on huomioitava? Mistä 
mahdolliset epäonnistumiset 
johtuivat? Olinko lääkehoidon 
koekaniinina? Mikä rooli on 
aktiivisella ja hoitomyönteisellä 
asenteella?

 �Meeri, kokemusasiantuntija

Ei tarvita  
ennakko- 

ilmoittautumista.  
Riittää kun tulet  

vaan.

Ei tarvita  
ennakko- 

ilmoittautumista.  
Riittää kun tulet  

vaan.

Varkaus

 0 Mielitupa, Rajakatu 3, 
Varkaus  

 2Huom! Mukaan mahtuu  
15 henkilöä.

Narsismin varjossa
 $ Ma 10.2.  

klo 10.00 – 13.00
Tarkkailua, jatkuvaa varuillaan-
oloa, pelkoa. Millaista on elää 
narsistin puolisona? Miten 
selvitä, kuinka eteenpäin? 

 � Anja, kokemusasiantuntija

Koulukiusaamis
kokemukset  
vahvuudeksi?

 $ Ma 23.3.  
klo 10.00 – 13.00
Koulukiusaamisesta selviytymi-
nen saattaa tuntua ylitse-
pääsemättömältä haasteelta 
vielä aikuisenakin. Vaikka 
kiusatuksi joutuminen ei 
katoakaan entisen kiusatun 
historiasta ja identiteetistä, 
onko kiusaamiskokemukset 
kuitenkin mahdollista  
kääntää voimavaraksi?

 � Sanni, kokemusasiantuntija
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Juuri sinulle

Kuopio

 0 Hyvän Mielen Talo 
(Raittiustalo), Minna 
Canthinkatu 52, Kuopio

 2Huom! Mukaan mahtuu  
80 henkilöä.

Siilinjärvi

 0 Virkistys ry:n kerhotila 
Virkkula, Kuiluntie 3 B,  
2. krs, Siilinjärvi  

 2Huom! Mukaan mahtuu 30 
henkilöä.

Turku

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

 2Huom! Mukaan mahtuu  
80 henkilöä.
 +Illat toteutetaan yhdessä 
Turun mielenterveysyhdistys 
ITU ry:n, Lounais-Suomen 
SYLI ry:n ja Turun 
kaupunginkirjaston 
erityispalvelujen kanssa.

Ei tarvita  
ennakko- 

ilmoittautumista.  
Riittää kun tulet  

vaan.

Koulukiusaamis
kokemukset  
vahvuudeksi?

 $ Ke 5.2.  
klo 17.00 – 18.30
Koulukiusaamisesta selviytymi-
nen saattaa tuntua ylitsepääse-
mättömältä haasteelta vielä 
aikuisenakin. Vaikka kiusatuksi 
joutuminen ei katoakaan  
entisen kiusatun historiasta ja 
identiteetistä, onko kiusaamis-
kokemukset kuitenkin mahdollista 
kääntää voimavaraksi?

 � Sanni, kokemusasiantuntija

Narsismin varjossa
 $ Ke 11.3.  

klo 17.00 – 18.30
Tarkkailua, jatkuvaa varuillaan-
oloa, pelkoa. Millaista on elää 
narsistin puolisona? Miten 
selvitä, miten eteenpäin?

 � Anja, kokemusasiantuntija

Elämää pakko 
oireiden kanssa

 $ Ke 15.4.  
klo 17.00 -18.30
Toistuvia pakko-ajatuksia, 
pakonomaista asioiden 
tarkistelua? Millaista on elämä 
pakkooireiden kanssa?

 � Petri, kokemusasiantuntija

Narsismin varjossa
 $ Ma 24.2.  

klo 12.00 – 13.30
Tarkkailua, jatkuvaa varuillaan-
oloa, pelkoa. Millaista on elää 
narsistin puolisona? Miten 
selvitä, kuinka eteenpäin?
 

 $Anja, kokemusasiantuntija

Koulukiusaamis
kokemukset  
vahvuudeksi?

 $ Ma 20.4. klo 12.00 – 
13.30
Koulukiusaamisesta  
selviytyminen saattaa tuntua 
ylitsepääsemättömältä 
haasteelta vielä aikuisenakin. 
Vaikka kiusatuksi joutuminen 
ei katoakaan entisen kiusatun 
historiasta ja identiteetistä, 
onko kiusaamiskokemukset 
kuitenkin mahdollista kääntää 
voimavaraksi?

 $Sanni, kokemusasiantuntija

Syömishäiriö tun
teina ja sanoina

 $ Ma 3.2.  
klo 14.00 – 15.30
Mitä pitää tapahtua, että 
vuosikausia jatkunut 
sairastaminen päättyy? Ja 
miten muutos tapahtuu? 
Syömishäiriö on sairaus,  
josta voi toipua. 

 � Saana, kokemusasiantuntija

Kaksisuuntaisen  
mielialahäiriön  
monet kasvot

 $ Ma 2.3. klo 14.00 – 
15.30
Millaista on sairastua vakavaan 
mielen sairauteen? Entä miten 
siitä voi toipua, vaikkei se 
koskaan parane? 

 � Annaliina,  
kokemusasiantuntija

Syrjästä kohti  
kukoistusta

 $ Ma 6.4. klo 14.00 – 15.30
Miten yksinäisestä ja 
syrjäytyneestä nuoresta kohti 
omannäköistä elämää? Miten 
rakentaa itselle omia toiveita 
ja tarpeita vastaava merkityk-
sellinen ja arvokas elämä?

 � Lotta, kokemusasiantuntija
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Ystävyyden ympyröitä, 
kaveruuden kaaria
Ystävyyden ja ystävystymisen pop up -tapahtuma

Mikäpä olisi mukavampaa kuin käydä pitkällä kävelyllä 
vaihtamassa kuulumisia, istua iltaa ja parantaa maailmaa, 
katsoa kimpassa lätkää tai leffaa, puhua marathonpuhelua, 
kun näkeminen ei onnistu, tehdä treffit salille tai 
salsatunnille, purkaa huoliaan tai olla itse kuuntelevana 
korvana. Yhdessä ystävän kanssa. Ihmisen, joka tuntee 
sinut hyvin ja jonka seurassa voi olla oma itsensä. 

Mutta millainen on hyvä ystävä? Voiko ystävyys joskus myös viedä 
voimia? Ja miksi ystävystyminen ei aina ole helppoa? Entä mikä 

avuksi, jos ystävää ei ole ja tuntuu vaikealta lähestyä toisia? Vaikeasta 
yksinäisyydestä kärsii joka kymmenes suomalainen ja yksinäisiä on niin 
vanhuksissa, lapsissa, opiskelijoissa kuin työikäisissä aikuisissa. 

Pohditaan ystävyyttä ja yksinäisyyttä keskusteluin, toiminnallisin 
tuokioin ja tavataan mahdollisia tulevia ystäviä, kavereita tai  
ainakin moikkaus-tuttuja. 

Samalla vietetään valtakunnallisesti opiskelijoiden  
mielenterveyspäivää.

Kaikille ystävyyttä  
tai yksinäisyyttä poh-
tiville sekä ihan vaan 
uteliaille pistäytyjille. 
Opiskelijoille, mutta 
myös muille aiheesta 
innostuville.

Kenelle?
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14.00 Ystävyyden tunteita
 Ystävyyden janalla: Niin paljon kuuluu ystävyyteen
 Kortit kertovat: Ystävyyden tunteita ja kuvia 
 Pikapiirroksia: Miltä näyttää yksinäisyys, entä ystävyys? 
 Hyppy vai hytinä: Millainen liike on ystävyys? 
 Kolme sanaa ystävyydestä – pieni kirjoitustuokio

Tule pohtimaan ystävyyttä sanojen, kuvien ja liikkeen avulla minimittaiseen 
non-stop-tuokioon. 

 
14.30 Mistä tunnet sä ystävän?
  Paneelikeskustelu ystävyydestä: Tuoko voimia, voiko myös viedä? Millainen on 

hyvä ystävä? 

15.00 Ensitreffit ympyrässä
  Haluatko heittäytyä hetkeksi pikajutusteluun ventovieraan kanssa? Ehkä 

myöhemmän kaverin, jopa tulevan ystävän tai ainakin uuden hyvänpäivän-
tutun? Ei edes tarvitse keksimällä keksiä jutun juurta ja pelätä kiusallisista 
hiljaisuutta, vaan apunasi on valmiita kysymyksiä.

15.30 Ystävyyden tunteita
 Ystävyyden janalla: Niin paljon kuuluu ystävyyteen
 Kortit kertovat: Ystävyyden tunteita ja kuvia 
 Pikapiirroksia: Miltä näyttää yksinäisyys, entä ystävyys? 
 Hyppy vai hytinä: Millainen liike on ystävyys? 
 Kolme sanaa ystävyydestä – pieni kirjoitustuokio

Tule pohtimaan ystävyyttä sanojen, kuvien ja liikkeen avulla minimittaiseen 
non-stop-tuokioon. 

16.00 Ystävä, sua tarvitaan!
  Paneelikeskustelu ystävystymisestä, sen vaikeudesta ja yksinäisyydestä. 
  
16.30 Ensitreffit ympyrässä
  Haluatko heittäytyä hetkeksi pikajutusteluun ventovieraan kanssa? Ehkä 

myöhemmän kaverin, jopa tulevan ystävän tai ainakin uuden hyvänpäivän-
tutun? Ei edes tarvitse keksimällä keksiä jutun juurta ja pelätä kiusallista 
hiljaisuutta, vaan apunasi on valmiita kysymyksiä.

17.00 Ystävyyden tunteita
 Ystävyyden janalla: Niin paljon kuuluu ystävyyteen
 Kortit kertovat: Ystävyyden tunteita ja kuvia 
 Pikapiirroksia: Miltä näyttää yksinäisyys, entä ystävyys? 
 Hyppy vai hytinä: Millainen liike on ystävyys? 
 Kolme sanaa ystävyydestä – pieni kirjoitustuokio

Tule pohtimaan ystävyyttä sanojen, kuvien ja liikkeen  
avulla minimittaiseen non-stop-tuokioon. 

Torstaina 23.4.2020
 0 Ohjauskulma, Kaisa-talo, 3. krs., Fabianinkatu 30, Helsingin yliopisto

 +Yhteistyössä: Nyyti ry
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Huolesi voi olla pieni tai suuri. Miten rahat 
riittävät ja mistä saisi taloudellista tukea? 

Miten selvitä lomakkeiden täyttämisestä? 
Mistä voisin saada apua ja hoitoa? Miksi 
kukaan ei ehdi kuunnella eikä ymmärrä 
tilannettani? Miten jaksan eteenpäin?  
Mistä saisin lisää voimia arkeeni? 

Sinun ei tarvitse tarkkaan tietää, mitä 
kysyä tai sanoa. Jutellaan yhdessä ja 
mietitään asiaasi. Ratkotaan arjen pulmia ja 
murheita, juuri sinun lähtökohdistasi. Etsitään 
tilanteeseesi käytännön ratkaisuja. Olipa 
tilanteesi mikä tahansa, et ole siinä yksin.

Jos soitat meille, soitat aina oikeaan 
paikkaan! Tai jos chatti on 
sinulle luontevampi 
kanava, juttelemme 
kanssasi sielläkin.

Neuvomme 
myös läheisiä ja 

ammattilaisia

Valtakunnallinen 
mielenterveysneuvonta

Neuvontapuhelin

Arkisin klo 10–15 
Langan päässä: Ammattilainen, joka tuntee 
arjen kiemurat haastavissakin tilanteissa
Puhelun hinta 8,35 senttiä/puhelu +  
16,69 senttiä/minuutti.

0203 91920

Vertaistukipuhelin

Neuvontachat

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

Ti–to klo 12–15

0800 177599

Ilmainen

Ilmainen

www.mtkl.fi

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.

www.mtkl.fi  |   

Mielenterveysongelmia itse kokeneiden ihmisten järjestö


