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Kuinka moni mielenterveyssyistä pitkälle sairauslomalle jäänyt 
on jännittänyt ja pelännyt edessä häämöttävää työhön paluu-
ta? Kuinka moni mielenterveys syistä työkyvyttömyyseläk-

keelle siirtynyt miettii, onko hänellä enää paikkaa ja arvostusta työ-
elämässä tulevaisuudessa? 

Vastaus molempiin on: liian moni.
Kun ihminen jää mielenterveyden häiriön vuoksi pois työstään, pi-

täisi olla itsestään selvää, että useimmissa tapauksissa poissaolo on ti-
lapäinen ja työhön paluu on mahdollista, kun vointi on parantunut. 
Joskus se vie viikkoja, joskus kuukausia, joskus vuosia. Jokaisella sai-
rastuneella, oli kyse somaattisista tai psyykkisistä sairauksista, pitäisi 
olla yhtäläiset oikeudet työhön paluuseen sekä kokemus siitä, että se 
on mahdollista. Mutta koska mielenterveysongelmiin liittyy yhä pal-
jon häpeää ja ennakkoluuloja, kynnys palaamiseen on suuri. 

Sairauslomalta palaavaa hirvittää, mitä työkaverit mahtavat ajatel-
la ja nähdäänkö häntä enää ammattilaisena ja työkykyisenä tehtäväs-
sään. Eläkkeellä oleva miettii, kannattaako edes yrittää vai pidetään-
kö häntä lopullisesti syrjään heitettynä, käytettynä rukkasena. Har-
vemmin syöpään sairastunut tai jalkansa murtanut kokee samanlaista 
häpeää ja epävarmuutta ammatillisesta osaamisestaan sairauden jäl-
keen. Ja yhtä lailla kuin mielenterveyden häiriöissä, näissäkin tapauk-
sissa uusimisriski on olemassa. Se ei saisi olla este palata työhön mis-
sään tilanteessa.

Työelämässä tarvitaan ihmiskuvan ja kulttuurin muutosta, jotta ke-
nenkään ei tarvitsisi jännittää, kelpaako enää töihin sairautensa vuok-
si. Työhön voi palata asteittain, joko vähitellen kokopäiväiseksi tai py-
syvästi osa- aikaisesti. Joskus ensimmäinen askel työhön voi olla vapaa-
ehtoistyö vaikkapa yhdistyksessä. 

Työn tekemisellä on kenelle tahansa valtavan suuri merkitys elä-
män mielekkyyden ja osallisuuden kokemiselle – etenkin yhteis-
kunnassa, jossa ihmisen arvo nähdään liiaksikin työn kautta. Ny-
kyinen työelämä vaatii ihmiseltä valtavasti joustoja ja kuormi-
tuksen ja epävarmuuden sietokykyä. On täysin kohtuullista 
edellyttää ja toivoa, että työelämäkin joustaisi ihmisen elä-
mäntilanteiden mukana, jotta kukaan ei tipahtaisi syrjään.

Jokaisella on oikeus 
palata töihin

Olavi Sydänmaanlakka
Toiminnanjohtaja
Mielenterveyden keskusliitto

”Kenenkään ei pitäisi 
joutua jännittämään, 
kelpaako enää  
töihin sairautensa 
vuoksi.”

Mielenterveyden 
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Mielenterveyden keskusliittoa mukana  
tukemassa jouluna 2019

"Hyvä mielenterveys on voimavara, joka 
auttaa meitä kokemaan elämän mielekkääk
si ja nauttimaan kaikesta mitä teemme.  
Jatkuvasti muuttuvan työelämän vaatimuk
set koettelevat enenevissä määrin mielen
terveyttämme. Haluamme tukea Mielen
terveyden keskusliittoa sen tärkeässä  
työssä paremman tulevaisuuden puolesta.”
- Arespartners

  PÄÄKIRJOITUS

Revanssi uudistui
Vuoden 2020 ensimmäisestä numerosta alkaen Revanssi ilmestyy 16-sivuisena. 
Sivumäärää jouduttiin karsimaan Postin jatkuvasti nousevien jakelukustannusten vuoksi. 
Haluamme kuitenkin tarjota 16 sivun verran mahdollisimman laadukasta sisältöä, joten 
olemme konseptoineet toimituksellista aineistoa ja terävoittäneet kohderyhmäämme, 
joka tarkoittaa jatkossa ensisijaisesti kaikkia henkilöjäseniämme, joille lehti postitetaan. 
Syksyllä 2019 teetetyn lukijakyselyn mukaan luetuimpia ja toivotuimpia juttujamme ovat 
mm. henkilötarinat, asia-artikkelit sekä jutut Mielenterveyden keskusliiton ajan-
kohtaisesta toiminnasta. Näihin panostamme jatkossakin. 

Uutta on myös Revanssin uusi oma verkkosivu  
www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/revanssi
Siellä julkaistaan artikkeleina osittain samoja sisältöjä kuin printissä ja lisäksi tuoreita 
ajankohtaisia sisältöjä printtilehden ilmestymiskertojen välissä. Revanssi ilmestyy 
edelleen verkossa myös näköisversiona.

Yhdistysviestinnän ensisijaiset tiedotuskanavat jatkossa ovat kevät- ja syyskalenterit 
kaksi kertaa vuodessa, kuukausittain ilmestyvä jäsenkirje sekä viikottain päivittyvä 
Facebookin MTKL Yhdistysuutiset -profiili. Myös verkko-Revanssissa julkaistaan 
yhdistyksille suunnattuja sisältöjä. 
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Tänä vuonna Mielenterveyden keskusliitossa nos-
tetaan esiin ja kampanjoidaan mielenterveyteen 
ja työelämään liittyvissä kysymyksissä. Mielen-

terveys on työntekijän yksi tärkeimmistä voima-
varoista, ja jos mieli murtuu, se vaikuttaa henkilön 
koko elämään. Vaikka mielenterveyden häiriöt ovat 
yleisiä, silti työpaikoilla ei uskalleta puhua mielenter-
veyteen liittyvistä asioista.

Mielenterveysbarometrin 2019 mukaan joka toinen 
työssäkäyvä jättäisi kertomatta mielenterveysongelmis-
taan työtovereilleen. Suuri syy tähän on barometrin mu-
kaan se, että mielenterveysongelmat voivat johtaa arvos-
tuksen tai aseman menetykseen työyhteisössä.

Myös alan ammattilaiset toimisivat vastaavasti, mi-
käli mielenterveyden ongelmat kohtaisivat heidät it-
sensä. Noin puolet joukosta ei kertoisi asiasta työtove-
reilleen, ja lähes joka kolmas jättäisi esimiehenkin vail-
le tietoa asiasta.

Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja 
Olavi Sydänmaanlakka on yllättynyt tuloksesta:

– Omanarvontunnon näkökannalta merkittävintä 
on osallisuuden tunne, joka toteutuu lähimpien työto-
vereiden kanssa, mutta olen silti hämmästynyt, että 
paine kertomisesta vertaisten työtovereiden parissa on 
suurempi.

Myös Mielenterveyspoolin, jonka puheenjohtajana 
Sydänmaanlakka tänä vuonna toimii, vuoden teema on 
mielenterveyden edistäminen työelämässä. Poolin työ-
elämäkampanjassa otetaan kantaa työssä jaksamisen 

haasteisiin, työuupumukseen ja mielenterveysongelmiin 
työpaikoilla. 

Valtaosa mielenterveyden häiriöihin sairastuneista 
ja heidän omaisistaan on sitä mieltä, että mielenterveys-
ongelmat eivät saisi automaattisesti johtaa työelämästä 
luopumiseen, vaan tilanne tulisi voida ensisijaisesti 
sopeuttaa työntekijän terveydentilaan. 

Barometrissa vastanneiden mielenterveysalan am-
mattilaisten mukaan esimerkiksi työajan joustomah-
dollisuudet sekä tehtävien ja tavoitteiden uudelleen 
järjestäminen ovat toimivia työkykyä tukevia keinoja. 
Monilla työpaikoilla keinot jäävät yhä silti hyödyntä-
mättä. Joka kolmas ammattilainen uskoi tämän johtuvan 
osin tiedonpuutteesta ja osin siitä, että hyödyt nähdään 
liian pieniksi tai kulut liian suuriksi.

Vaikeus puhua mielenterveysongelmista työpaikalla 
ja ottaa esimerkiksi työuupumuksen oireet ajoissa pu-
heeksi, johtuu pitkälti mielenterveysongelmiin liitty-
vistä ennakkoluuloista. Kun mielenterveydestä ei us-
kalleta puhua työpaikoilla eikä hoitoa saa ajoissa, on 
riskinä, että toipuminen ja poissaolot pitkittyvät. 
Vaikka todellisuudessa kukaan meistä ei 
ole aina sataprosenttisesti työkykyi-
nen, vaan jokaisen kyky ja voimat 
vaihtelevat elämäntilanteiden mu-
kaan. Siksi on tärkeää murtaa 
myyttejä, jotka sitkeästi elävät 
työelämäkulttuurissa mielen-
terveysongelmien ympärillä.

Murra myytti työelämästä 
Tekst i  Mirja Aarnio

Mikä on mielestäsi  
työelämässä suurin, yleisin  
tai ikävin mielenterveyteen 

liittyvä myytti? 

Kerro kokemuksesi ja lähetä  
lyhyt napakka vastauksesi 
tekstiviestinä numeroon 

040 553 2336
Julkaisemme vastauksia  
anonyymisti Revanssin  

numerossa 2/2020 sekä muissa 
julkaisukanavissamme.

Arkisissa puheissa myytillä tarkoitetaan nykyisin uskomusta, kuvitelmaa tai harhaluuloa, jolla ei yleensä ole 
mitään järkiperustetta. Helposti myyttiin yhdistetään myös tunnelmaa jostain mystistä ja tarunomaisesta. Eikä 
ihme, sillä alun perin myytti oli eri kansojen selitystarina sille, miten maailma, taivaankappaleet, luonnonilmiöt, 
jumalolennot, ihmiset tai eläimet ovat saaneet alkunsa. Kreikan sana mythos tarkoitti samaan aikaan puhetta, 
sanaa ja kertomusta. Kun stigma tarkoittaa negatiivista leimaa, häpeäleimaa, myytti puolestaan on laajempi 
käsite ja voi pitää sisällään koko tarinan siitä, miten leima tai luulo on alun perin syntynyt.

TIESITKÖ 
TÄMÄN 
MYYTEISTÄ?

Osallistu keskusteluun 
somessa: #murramyytti ja 

seuraa vuoden teemaa: 
www.mtkl.fi ja  

www.mielenterveyspooli.fi 

OSALLISTU KYSELYYN!
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– Halusimme kääntää yleisen asetelman 
nurinperin. Tällä kertaa masennuksesta eivät 
kertoisi ammattilaiset masennukseen sairas-
tuneille, vaan päinvastoin: masennuksen itse 
kokeneet kertoisivat siitä paitsi toisille ma-
sentuneille, myös ammattilaisille, sanoo kou-
lutus- ja markkinointikoordinaattori Riitta 
Hämäläinen. 

Kokemusnäkökulma oli luonteva valinta 
myös siksi, että kokemustieto on Mielenter-
veyden keskusliiton koko toiminnan ydintä. 

– Myös liiton ensimmäinen verkkokurs-
si Onko tässä pimeydessä valoa? toteutettiin 
kokemusnäkökulmalla, ja sen suunnittelus-
sa oli mukana mielenterveysongelmia itse 
kokeneita ihmisiä. Tämä osoittautui erittäin 
hedelmälliseksi tavaksi luoda kurssia, ker-
too verkkokuntoutussuunnittelija Päivi 
Tonteri.

Miltä masennus tuntuu, näyttää ja kuulostaa?
Kukaan muu kuin masennuksen itse kokenut ei pysty yhtä vaikuttavasti kuvailemaan, miltä 
masennus tuntuu ja mikä siihen auttaa. Tästä ajatuksesta sai alkunsa Masennus kuin ikisade? 
-verkkokurssi, jonka on tuottanut joukko masennuksen kokeneita ihmisiä.

Tekst i  Mirja Aarnio 
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Viime vuonna ryhmä Mielenterveyden 
keskusliiton koulutuksen ja kehittä-
misen sekä kuntoutuksen ja val-

mennuksen tiimien asiantuntijoita pohtivat 
uudenlaisen, kaikille avoimen verkkokurs-
sin aihetta ja toteutustapaa. Ajatus oli, että 
tehdään ensin pilottikurssi yhdestä mielen-
terveysteemasta, minkä jälkeen kursseja tuote-
taan samalla formaatilla muistakin aiheista. 
Pilottikurssin aiheeksi valikoitui yksimielises-
ti masennus. Se on yksi yleisimmistä psyykki-
sistä sairauksista, joka koskettaa suurta osaa 
suomalaisista jossain elämän vaiheessa – joko 
oman tai läheisen sairastumisen kautta.

Masennuksen yleisyyden vuoksi siitä on 
toki tuotettu runsaasti erilaisia kursseja ai-
emminkin. Nyt uutta oli kuitenkin kokemus-
näkökulman valitseminen kurssin punaisek-
si langaksi.

MASENNUS ILMENEE ERI TAVOIN JA SIITÄ 
TOIVUTAAN ERI TAVOIN

Masennus kuin ikisade? -kurssin suunnit-
telu alkoi yhdessä kokemuskehittäjäryh-
män kanssa. Työryhmään kuuluivat mm. 
kehittäjä ja tutkija Päivi Rissanen, digi-
asiantuntija Esko Pylsy ja suomen kielen 
yliopisto- opiskelija Lyyra Virtanen, joilla 
kaikilla on omakohtaista kokemusta ma-
sennuksesta. Ryhmässä oli myös muita 
henkilöitä, jotka olivat olleet jo aiemmin 
mukana liiton verkkotoiminnassa joko 
kurssille osallistujana tai verkkovertaisena 
sekä liiton työntekijöitä, joilla on omakoh-
taista kokemusta joko omasta tai läheisen 
masennuksesta. 

– Mukana oli hyvin erilaisia ihmisiä, kos-
ka masennus ilmenee eri ihmisillä eri tavoin 
ja toipuminen on erilaista. Tavoitteenamme 
oli arkipäiväistää masennusta, tuoda koke-
mustietoa ihmiseltä ihmiselle ja ajatusta, että 
kyllä tästäkin selviää, sanoo Tonteri.

Työryhmän mielestä masennuksesta pi-
tää puhua muutoinkin kuin oirekokoelma-
na ja avata sitä, miltä masennus siihen sai-
rastuneiden ihmisten sisimmässä tuntuu ja 
näyttää. Näin voidaan parhaimmillaan tar-
jota myös uusia näkökulmia ja ajatuksia am-
mattilaisille ja läheisille.

"Kiitos tästä 
kurssista, tulee juuri 
nyt tarpeeseen! 
Masennusdiagnoosi 
vasta tuloillaan..."

"Kiitos tällaisesta mahdollisuudesta 
kuulla muiden tarinoita 
masennuksesta. Ja koko kurssista. 
Toivo elää jostain tulevaisuudessa 
odottavasta valonpilkahduksesta. 
Luotan siihen, että se vielä 
näkyy. En sairasta masennusta 
ensimmäistä kertaa ja nytkin olen 
niin uupunut, että on työlästä 
kirjoittaa. Mutta kiitos <3"
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KURSSIN SYNTYPROSESSIIN TARVITTIIN 
KYMMENIÄ IHMISIÄ JA TYÖVAIHEITA

Kun kokemuskehittämistyöryhmä oli laati-
nut kurssin rungon ja aihepiirit, piirrettiin 
kuva kaikesta siitä, mitä oltiin tekemässä. 
Prosessi aikataulutettiin ja sen jälkeen lai-
tettiin liikkeelle pienemmissä ryhmissä 
useita prosesseja.

Koska tarkoituksena oli tuottaa kurssi-
materiaaleja monipuolisissa formaaateissa, 
kuten videoina, podcasteina, piirroksina, teh-
tävää oli paljon. Muun muassa videotuotan-
non kilpailutus, käsikirjoittaminen ja casting 
sekä podcast-tuotannon toteuttaminen yh-
dessä Sosped-säätiön kanssa olivat isoja ko-
konaisuuksia, joissa oli mukana suuri jouk-
ko eri alojen ammattilaisia ja kokemusasian-
tuntijoita. 

– Kurssin podcastien teemana ovat 
päällekkäis ongelmat, kuten masennus ja 
päihteet ja masennus ja syömishäiriö. Haas-
tateltaviksi buukattiin aiheista puhumaan 
kahdeksan kokemusasiantuntijaa, lisäksi 
tuotannossa oli jokaiselle aiheelle oma toi-
mittajansa sekä liiton ja Sospedin työnteki-
jöitä. Podcastien nauhoituspäivänä oli mel-
koinen vilske ja älämölö Malmin toimistolla, 
kun kaikki jaksot nauhoitettiin yhden päivän 
aikana, kuvailee Hämäläinen.

OSALLISTUJIA TEINEISTÄ IKÄIHMISIIN JA 
KAIKKIA SITÄ VÄLILTÄ

Videoiden ja podcastien lisäksi kurssimateriaa-
leiksi tuotettiin tekstejä, piirroksia, runoja ja sar-
jakuvia – kaikki kokemusasiantuntijoiden kä-
sialaa. Heitä oli mukana yhteensä 150, joista 
nuorin oli 13-vuotias, vanhin 90-vuotias.

– Piirroksia, runoja ja tekstejä keräsimme 
mm. Mieli Maasta ry:n avustuksella sekä il-
moituksilla Revanssissa ja Facebookissa. Oli 
jännä huomata, että päivittäin saattoi tup-
sahdella postin mukana tai sähköpostin liit-
teenä uusia piirroksia ja tekstejä. Kuvia ke-
rättiin myös mm. Veturipäivillä ja eri kurs-
seilla, kertoo Hämäläinen.

Yksi vaihe prosessissa oli pohtia teknistä 
toteutusta sille, miten kaikki ihmisten tari-
nat ja kuvat saadaan koottua helposti selail-
tavaan muotoon sekä kurssilla olevien säh-
köisten vihkojen toimittaminen. Myös kurs-
sin testien ja tehtävien laatiminen ja lukuis-
ten faktatietojen ja prosenttilukujen tsekkaa-
minen olivat omia työvaiheitaan. Ja tietysti 
lopulta kaiken siirtäminen pala kerrallaan 
verkkokurssialustalle. Näissä kaikissa vai-
heissa tarvittiin työryhmän monipuolista 
asiantuntemusta. 

Miltä masennus tuntuu, näyttää ja kuulostaa?

Kiinnostuitko?
Masennus kuin ikisade? on suunnattu heille, 
jotka pohtivat, voisivatko ilottomuus ja jaksa-
mattomuus johtua masennuksesta tai jotka 
haluavat kuulla toisten tarinoita siitä, mikä on 
auttanut ja tuonut toivoa. Kurssi on tarkoitet-
tu myös huolestuneille läheisille ja ammatti-
laisille, jotka haluavat laajentaa näkökulmiaan 
kokemus tiedolla. 

Kurssi tarjoaa tietoa masennuksesta ja siihen 
liittyvistä ikävistä tunteista, mm. häpeästä ja 
ennakkoluuloista. Se tarjoaa myös vertaista-
rinoita ja mahdollisuuden keskustella ja vaih-
taa ajatuksia chatissä toisten kanssa joka toi-
nen keskiviikko.

Mukaan pääsee ilmoittautumalla 
Mielenterveyden keskusliiton tapahtuma-
kalenterin kautta. Kurssi on kaikille 
maksuton. Tarvitset vain nettiyhteyden ja 
laitteen, jolla pääset nettiin. 

Kun olet ilmoittautunut, saat sala  sanan, jolla 
pääset mukaan kurssille. 

Mukaan voi tulla nyt heti tai yhtä hyvin vasta 
vaikka toukokuussa. 

Ilmoittautuminen:  
www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri  
(hae: ikisade)

Kurssialusta: www.hyvakysymys.fi  
(hae: ikisade)
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KOKEMUSPOHJAISELLE KAIKILLE AVOI-
MELLE KURSSILLE ON SUURTA KYSYNTÄÄ

Masennus kuin ikisade? -kurssi käynnistyi 
30.1.2020, ja tammi-helmikuun vaihteessa 
osallistujia kurssille oli ilmoittautunut jo 
liki tuhat. 

– Monipuoliselle, hyvin kerrotulle ja jä-
sennellylle kokemustiedolle on selkeästi tar-
vetta ja kysyntää. Lisäksi toteutusmuotona 
verkkokurssi mahdollistaa matalan kynnyk-
sen ajasta ja paikasta riippumattoman it-
senäisen osallistumisen, sanoo koulutuspääl-
likkö Kirsi Sirola.

Masennusaiheen jälkeen onkin tarkoitus 
jatkaa tämän vuoden puolella uuden teeman 
parissa samassa formaatissa. Kurssikokonai-
suus liittyy Mielenterveyden keskusliiton 
strategiseen tavoitteeseen lisätä digi- ja verkko-
palveluja omassa toiminnassaan. 

– Verkkokoulutuksilla halutaan tavoittaa 
myös niitä, joille perinteisempiin läsnäoloa 
vaativiin kurssimuotoihin osallistuminen on 
vaikeaa. Verkkokoulutukset ovat matalan 
kynnyksen kaikille avointa palvelua, jonka 
toivomme myös lisäävän vuoropuhelua ja 
tietoisuuden kasvaessa myös vähentävän ma-
sennukseen liittyvää stigmaa, sanoo Sirola. 

30 %
Haluan laajentaa ammatillisia  
näkökulmiani.

46 %
Masennus koskettaa 
itseäni.

5 %
Olen opiskelija.

17 %
Osallistun läheiseni 
takia.

1,5 %
Muu syy.

Miksi 
osallistun 
kurssille:

http://www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri
http://www.hyvakysymys.fi
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"Ajattelen, että minulla 
on kaksi elämää"

Äidittömyys ja lastenkodissa kasvaminen, oman lapsen kuolema ja vuosikausien masennus 
ovat kokemuksia, joista yli pääseminen ja toipuminen on usein pitkä tie. Maarit Suhonen on 
kulkenut tuon tien ja on tänä päivänä onnellisempi kuin ehkä koskaan aiemmin. 

Tekst i  Mirja Aarnio Kuva  Jari  Hämäläinen

– Ensimmäisen kerran masennuin jo teini-iässä. 
Murrosikäisen tytön mieleni oli täynnä kysymyksiä, il-
man vastauksia. Äidittömyys ja hylkääminen painoivat 
mieltä ja varjostivat elämääni. 

16-vuotiaana Maaritin elämässä tapahtui käänne, 
kun hän tapasi biologisen äitinsä ensimmäistä kertaa. 
He alkoivat hitaasti eheyttää äiti-tytär-suhdetta, jota ei 
aiemmin ollut olemassakaan. Nyt 48-vuotiaana Maari-
tilla on ollut kiinteät välit äitiinsä jo vuosia, ja he ovat 
puhuneet paljon kaikesta tapahtuneesta.

– Äidin kohtaaminen oli suuri muutos. Murrosikäi-
sen mielessäni oli pyörinyt paljon kysymyksiä, joihin 
sain vihdoin vastauksia. Vaikka myös kysymyksiä he-
räsi läjäpäin lisää. Tajusin, kuinka merkittävä asia äi-
dittömyys oli ollut elämässäni. Minut oli hylätty vau-
vana, enkä ollut koskaan kunnolla hahmottanut, kuka 
olen ja miksi.

”EN TAJUNNUT OLEVANI MASENTUNUT”

Kun Maarit oli 18-vuotias, hän huomasi odottavan-
sa ensimmäistä lastaan. Esikoinen syntyi Maaritin 
juuri täytettyä 19 vuotta, ja 23-vuotiaana hän oli jo 
naimisissa ja kolmen lapsen äiti. Avioliitto lasten 
isän kanssa ei ollut helppo, ja lopulta liitto päättyi 
eroon. 

– Minusta tuli kolmen lapsen yksinhuoltaja keskel-
lä haasteellista eroprosessia.  

Kun Maarit Suhonen kirjoitti viitisen vuotta sit-
ten Naislaif-blogiinsa tekstin 8-vuotiaana me-
nehtyneestä tyttärestään, hänen miehensä tuli 

paniikissa kotiin. Hän oli lukenut Maaritin blogin ja 
pelästynyt, että tämä olisi kotona aivan hajalla. Miehen 
hämmästys oli suuri, kun Maaritilla olikin kaikki ihan 
hyvin. Maaritkin hämmentyi miehen reaktiosta. Lap-
sen kuolemasta kirjoittaminen oli tuntunut juuri 
sinä päivänä hyvältä ajatukselta, eikä hän ollut sen 
enempää poissa tolaltaan kuin normaalisti muu-
tenkaan. 

– Tyttäreni kuolemasta oli jo yli 15 vuotta, ja kirjoitin 
blogiin menneisyyttäni. Kirjoittaminen on minulle aina 
ollut helppo keino puhaltaa ajatuksia ja tunteita ulos. 

Maarit Suhosen elämässä on ollut jopa kohtuutto-
man paljon vaikeuksia sanoitettavaksi. Maarit oli vie-
lä vauvaiässä, kun hänen vanhempansa erosivat. Äiti 
hylkäsi hänet, ja Maarit toimitettiin lastenkotiin. Siellä 
hän vietti pari ensimmäistä elinvuottaan. Parivuotiaa-
na hän muutti isänsä ja tämän uuden puolison luokse 
asumaan. Maaritin lapsuus ja nuoruus isän perheessä 
oli täynnä haasteita. 

– Ensimmäiset traumani syntyivät varmasti jo las-
tenkotiaikoina. Perhe-elämämme oli ongelmallista ja 
masennuin jo teini-ikäisenä ensimmäistä kertaa. En 
silloin tosin tajunnut sitä itse, eikä sitä myöskään 
diagnosoitu.

  HENKILÖ  |  Maarit Suhonen
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Kun avioerosta oli kulunut noin vuosi, 
tuli päivä, joka romahdutti kaiken. Sinä päi-
vänä Maaritin tyttären Christinan kaverit tu-
livat kotiovelle kertomaan, että Christinalle 
oli sattunut jotain. Kun Maarit ennätti tyttä-
rensä luokse, mitään ei ollut tehtävissä. 
Läheisellä työmaalla oli sattunut paha tapa-
turma, ja Christina menehtyi saamiinsa vam-
moihin Töölön sairaalassa.

Seuraavat pari vuotta elämä lipui eteen-
päin sumussa. Maarit sanoo olleensa noi-
na vuosina ”maksalaatikkoäiti” kahdelle 
pojalleen. 

– Kävin kaupassa, tein ruuan, hoidin po-
jat. Ja odotin hetkeä, jolloin pääsen nuk-
kumaan. Uni on se, mikä osin on pelastanut 
minut vaikeina vuosina. Nukkuminen oli 
pakopaikkani.

Maarit kävi mielenterveystoimistossa kes-
kusteluavussa. Mutta kun hoitava psykiatri 
diagnosoi Maaritilla keskivaikean masen-
nuksen, se oli hänelle täysi yllätys. 

– Olin kyllä tajunnut, että minulla on paha 
olo, mutta en ollut huomannut masennusta. 
Koska elämäni oli ollut varhaisesta lapsuu-
desta saakka niin haasteellista, luulin, että 
se on ihan normaalia. Että elämän kuuluukin 

olla sellaista. Yhä edelleenkään en voi uskoa, 
miten joku voi elää elämää huoletta, tajua-
matta edes olla huolissaan jatkuvasti josta-
kin.

Kukaan muukaan ei ollut havainnut Maa-
ritin masennusta, sillä hän ei itse näyttänyt 
sitä päällepäin eikä missään vaiheessa me-
nettänyt toimintakykyään. Päinvastoin hän-
hän teki asioita entistäkin enemmän, suorit-
ti arkea ja oli mukana taloyhtiön hallitukses-
sa ja Koti ja kouluyhdistyksessä.

– Ajattelin, että koska lapseni on kuollut, 
minun täytyy suorittaa ja tehdä entistä enem-
män. Nyt vasta olen tajunnut, että ne olivat 
masentuneen ihmisen täysin hulluja aja-
tuksia.

UUSI ELÄMÄ ALKOI PAKKASYÖN  
OIVALLUKSESTA

Maarit eli pitkään elämää päivän kerral-
laan. Että kunhan jaksaisi huomiseen. Myö-
hemmin hän pystyi ajattelemaan jo seuraa-
vaan viikkoon. Jossain vaiheessa hän yllätti 
itsensä miettimällä jo seuraavaa kesää. 

– Tajusin, että ehkä paha olo ei olekaan 
pysyvää. Sain siitä ajatuksesta valtavasti voi-
mia, uskoa ja ymmärrystä. Lapset kasvoivat 
ja näköalani elämään piteni. 

Muutama vuosi Christinan kuoleman jäl-
keen Maarit päätti, että nyt saa surussa vel-
lominen riittää. Oli tammikuinen pakkasyö 
ja Maarit oli vähän yli 30-vuotias. Se hetki 
oli ensimmäinen askel kohti uutta elämää.

– Olen äiti, joka on nähnyt lapsensa aivot 
asfaltissa. Mutta en voinut velloa siinä su-
russa enää. Minun piti päästää irti aktiivises-
ta suremisesta ja ajatella elämääni eteenpäin.

Toinen askel kohti uutta elämää oli vai-
he, jolloin Maarit huomasi haluavansa uuden 
parisuhteen ja alkoi käydä treffeillä. Hän toi-
voi löytävänsä suhteen, jossa saisi vihdoin 
olla oma itsensä. Kun hän kohtasi nykyisen 
puolisonsa Robertin ja tajusi, että tässä on 
nyt juuri sellainen suhde, olikin yllättävän vai-
keaa olla oma itsensä, kun siihen oli täysi lupa. 

– Olemme saaneet tästä hyvät naurut 
monta kertaa. Enkä vieläkään voi aina uskoa, 
että minulla on kumppani, joka on niin lem-
peä, salliva ja hyväksyvä, ja jonka kanssa voin 
olla näin onnellinen. Opettelen yhä ottamaan 
sitä kaikkea hyväksyntää vastaan.

Maarit kokee, että hänellä on ollut traa-
gisista tapahtumista huolimatta elämässään 
paljon hyviä vuosia ja paljon hyviä ihmis-
suhteita. Ilman niitä hän ei ehkä olisi sel-
vinnyt, kun elämä on heittänyt kerran toi-
sensa jälkeen uusia vaikeuksia eteen.

– Jälkikäteen mietittynä tuntuu absurdil-
ta ajatella, että onko tämä ollut minun elä-
määni. Välillä se kuulostaa lähinnä huonol-
ta elokuvalta. Mutta ehkä minulla on jotain 
sellaista resilienssiä päästä asioiden yli ja 
persoonani on sellainen, että se pystyy hel-
posti kiinnittymään niihin pieniin hyviin 
hetkiin, jotka antavat toivoa. 

Maarit Suhonen
 y  48-vuotias
 y  erityisluokanopettaja,  
vertaisohjaaja

 y  asuu Porvoossa
 y  naimisissa
 y  kolme lasta edellisestä 
avioliitosta: kaksi aikuista 
poikaa, tytär kuollut  
vuonna 2000

 y  harrastukset: kuntosali,  
jooga, lukeminen, kirjoitta-
minen ja joutenolo

”Tunnen lempeyttä ja surua sen Maaritin puolesta, 
joka silloin olin.”
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TUKEA TERAPIASTA JA VERTAISUUDESTA

Viime vuonna, kun uudet elämän vastoin-
käymiset lähipiirissä alkoivat kuormittaa 
Maaritia ja hän hakeutui jälleen keskuste-
luapuun, sairaanhoitaja kysyi, kiinnostaisi-
ko Maaritia aloittaa psykoterapia. Maarit oli 
innoissaan. Se mahdollisuus ei ollut aiem-
min tullut edes mieleen. Terapiatuen hake-
minen ja terapeutin löytäminen oli kymme-
nen kuukauden prosessi. 

– Terapiassa olen vihdoin tutustunut sii-
hen aiempaan itseni, joka olin entisessä elä-
mässäni. Olen jäsennellyt entisen ja nykyi-
sen minän eroja ja tajunnut ja tunnustanut 
oikeasti, että minulla on ollut vaikeata ja että 
olen ollut huonossa kunnossa. Tunnen lem-
peyttä ja surua sen Maaritin puolesta, joka 
silloin olin. 

Viime vuonna Maarit hakeutui myös en-
simmäistä kertaa vertaistoiminnan pariin 
verkkovertaisohjaajakoulutukseen. Kirjoit-
taminen on hänen vahvuutensa, ja verkko-
kurssitoiminnassa siitä on paljon hyötyä. Jos-
tain syystä vertaistuki on aiemmin tuntunut 
hänestä vieraalta ajatukselta.

– On minulle vertaistukea kyllä tarjottu, 
mutta olen aina ajatellut, että ei se ole minua 
varten, kun muillahan on paljon vaikeampaa. 

Toisaalta se, että Maarit on jo useita vuo-
sia kirjoittanut blogia, jossa kertoo rehellises-
ti ja avoimesti vaikeuksistaan ja jonka kautta 
hän on saanut paljon hyvää palautetta tunte-
mattomilta, on ollut omanlaistaan vertais-
toimintaa. Blogin kautta hän kerran tutustui 
äitiin, jolta oli myös lapsi kuollut. Maarit ta-
pasi naisen muutaman kerran ja tajusi, kuin-
ka helpottavaa oli jutella äidiltä äidille, jotka 
molemmat ovat kokeneet on saman.

– Vertaisuudella on paljon suurempi mer-
kitys kuin olen älynnyt, ja onneksi olen läh-
tenyt siihen mukaan edes nyt jälkikäteen. 
Vaikka aiemminkin se olisi varmasti tehnyt 
hyvää. 

Maarit sanoo, ettei ole enää kiukkuinen, 
katkera tai kyyninen siitä, mitä kaikkea on 
joutunut kohtaamaan. Toisinaan se kyllä har-
mittaa ja surettaa.

Ja on yksi asia, joka saa hänen kiukus-
tumaan. 

– Yksin pärjäämisen paine on hurja. Kun 
tyttäreni kuoli, osa läheisistä vältteli minua 
ja naapurit lakkasivat tervehtimästä. Näen 
punaista, kun jostakusta ihmisestä sanotaan, 
että onpas se vahva ja hyvä, kun se pärjää yk-
sin. Silloin minussa herää kapina, että älkää 
missään nimessä jättäkö ketään yksin. 

Maarit Suhonen haaveilee, että 
voisi tulevaisuudessa työskennellä 
kokemusasiantuntijana 
päätyökseen.

Maarit Suhonen on  
toiminut Mielenterveyden 
keskusliitossa verkko-
vertaisohjaajana Onko tässä 
pimeydessä valoa? -kurssilla.
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– Suru ei ole tehnyt vahvemmaksi, eikä 
se ole mikään muistutus siitä, miten pitää 
heittäytyä elämän viemäksi. Kokemus lähei-
sen itsemurhasta vie pohjan turvallisuuden-
tunteelta ja saa neuroottiseksi. Jos esimer-
kiksi äiti ei vastaa puhelimeen, pelkään heti, 
että jotain on tapahtunut.

SAAN TARVITA JA OLLA HEIKKO

Suru on kuitenkin myös opettanut. 
– Olen oppinut miettimään, onko suru 

niin raskas, että en jaksa sitä kantaa ja oppi-
nut hakemaan apua. Olen oppinut armolli-
suutta itseäni kohtaan. On ihan ok, jos välil-
lä ei jaksa olla reipas. Saan tarvita, olla heik-
ko ja kannateltavana. 

Lahti sanoo myös ymmärtäneensä että se 
mitä hän sanoi tai ei sanonut, ei ollut syy sii-
hen, että isäpuoli teki itsemurhan. 

– En lakkaa miettimästä koskaan, miksi hän 
teki niin, mutta se on aikamoinen suo. Tein 
kuitenkin päätöksen, että en anna surun viedä 
itseäni. Oivalsin, että elämässä on niin paljon 
kaikkea hyvää, joka mahtuu surun rinnalle

Välillä suru on koko ihoni, välillä pieni 
kohta sydämessä

Jennina Lahti sanoo, että uusien koke-
musten äärellä tuntuu edelleen tyhjältä, kun 
ei saa jakaa niitä yhden tärkeimmän kanssa, 
eikä tuttu neuvonantaja ole täällä, kun hän 
sitä tarvitsisi. 

– Suru on iso osa minua. Välillä tuntuu, 
että se on koko ihoni, välillä pieni kohta sy-
dämessä, jossa nyt tyhjä paikka. Surusta ei 
selvitä, mutta surun kanssa voi selvitä.

Suru ei kysy, onko sille juuri nyt aikaa, 
mahdollisuuksia ja varaa, vaan se 
asettuu elämään – usein läheiselle 

yllättäen. 
– Suru siitä, että läheiseni on halunnut 

kuolla, on käsittämätöntä. Suru on uuvutta-
vaa ja horjuttavaa. Illalla saattaa nukahtaa 
siksi, että on itkenyt itsensä niin loppuun, 
ettei jaksa kuin laittaa silmät kiinni, Lahti 
kuvaili puheenvuorossaan.

Surun lisäksi mielen täyttää moni muu 
tunne ja ajatus. Syyllisyys siitä, onko ollut 
huono lapsi ja tytär, kun läheinen halusi kuol-
la. Samaan aikaan rakkaus ja kiitollisuus ajas-
ta, joka oli. Ikävä kaikkea sitä kohtaan, mikä 
oli, mitä ei enää voi yhdessä kokea ja mitä 
olisi voinut olla. 

– Unohdin kaikki haaveet ja unelmat, sil-
lä se ihminen, jonka piti liittyä moneen niis-
tä, ei ollut enää olemassa.

JOS SURUA EI OTETAKAAN TODESTA

Jennina Lahti koki myös raastavaa pelkoa 
siitä, ettei surua ehkä otetakaan todesta, 
kun kyseessä oli ”vain” isäpuoli – hänelle 
erittäin läheinen. Pelko vaihtui suureen 
helpotukseen, kun ammattilainen ymmär-
sikin kokemuksen hirveyden ja aika am-
mattiauttajalle järjestyi nopeasti.

Lahti korostaa, että surua ei tarvitse kii-
rehtiä, eikä se ei etene tiettyjen vaiheiden 
kautta, vaan se on kuin spiraali. Surulla ei 
ole aikamääreitä, joita usein kuulee annet-
tavan, vaan ikävä ja suru voivat tulla milloin 
vaan. 

Siskoja, veljiä, elämänkumppaneita, vanhempia, tyttäriä, poikia, lapsenlapsia, 
ystäviä. Kun läheinen ei jaksa enää elää, suuri määrä ihmisiä kokee 
elämänmittaista surua. Jennina Lahti Surunauha ry:stä puhui marraskuussa 2019 
Mielenterveysmessuilla aiheesta läheisen näkökannalta ja omaisen surumatkasta.

Surusta ei selvitä,  
mutta surun kanssa voi selvitä
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Kuva: Shutterstock
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”Tilanne oli mahdoton kestää”, oli suu-
rimman osan itsemurhaa yrittäneiden vas-
taus, kun kysyttiin syytä englantilaisten 
itsemurhayrityksille ”Miksi apu ei auta” 
-aiheisessa tutkimuksessa. Kun samaa ky-
syttiin hoitohenkilöstöltä, yksikään ei vas-
tannut samoin. Hoitohenkilökunta uskoi, 
että itsemurhaa yrittänyt halusi säikäyttää 
ja saada muut ymmärtämään, miten pahal-
ta henkilöstä tuntui. Sama ilmiö näyttäytyy 
useimmissa tutkimuksissa. Moni itsemurhaa 
yrittänyt nosti esille kohtaamattomuuden 
ammattilaisen kanssa.

yhteen. Tarkoituksena on valmentaa kaikkia 
tahoja kohtaamaan potilaat ja ohjaamaan 
nämä paremmin hoitoon. Itsemurhayrityk-
sen jälkeen päivystyspoliklinikalle päätyneis-
tä henkilöistä suurimman osan on havaittu 
jäävän ilman jatkohoitoa. Nyt julkaistut oh-
jeet suosittelevat, että jokaiselle itsemurhaa 
yrittäneelle pitäisi järjestyä jatkohoito.

Käypä hoito -suositusten lisäksi itsemur-
hien vähentämiseksi on perustettu kansalli-
nen itsemurhien ehkäisytyötä koordinoiva 
verkosto. Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen koordinoiman verkoston työ on osa kan-
sallista mielenterveysstrategiaa vuosille 
2019–2030.

Käypä hoito -suositus löytyy osoitteesta: 
www.kaypahoito.fi

Puheeksi ottamiseen ei ole yksiselit-
teisiä eikä näppäriä vastauksia. Sii-
hen, miksi itsemurha muuttuu luon-

nolliseksi ajatukseksi jollekin, voi olla vai-
kea samaistua. Sihvolan mukaan itsemur-
han syynä ei ole yksittäinen tapahtuma tai 
äkillinen muutos, vaikkapa ero, vaan itse-
murhaan päätyminen on kehityksen tulos. 

Itsemurhaa yrittänyt tuntee psyykkistä 
kipua, josta ulospääsyyn ei löydä muuta kei-
noa. Lähes kaikki yrittäneet puhuvat kivus-
ta ja tuskasta. He kuvailevat ei minnekään 
sijoittuvaa, voimakasta, kestämätöntä kivun 
tunnetta. Nykyaivotutkimus kertookin, että 
voimakas somaattinen kipu ja psyykkinen 
kipu ovat neurologisesta näkökulmasta sama 
asia.

Itsemurhaa yrittäneiden henkilöiden hoi-
toon laadittu Käypä hoito -suositus on 
julkaistiin tammikuussa 2020. Suosi-

tuksen tavoitteena on parantaa sosiaali-
työn, terveyskeskusten ja erikoissairaan-
hoidon välistä yhteistyötä ja luoda yhtenäi-
set käytännöt itsemurhayrityksen tehnei-
den potilaiden hoitoon.

Suositus on ensimmäistä kertaa laadittu 
itsemurhan kaltaisesta monitekijäisestä il-
miöstä, kun aiemmin suositukset ovat kos-
keneet lähinnä tiettyjä sairauksia tai diag-
nooseja. 

Käypä hoito -suositus oli työn alla kaksi 
vuotta, ja sitä johti sosiaalipsykiatrian profes-
sori Sami Pirkola Tampereen yliopistosta.

Suositus avaa itsetuhoisuuden syitä ja 
kokoaa toimiviksi todetut hoitokäytännöt 

Mielenterveysmessujen itsemurhia 
käsittelevä seminaarissa Harri Sihvola, 
kriisityöntekijä Mieli ry:stä, puhui 
itsetuhoisuuden puheeksi ottamisesta 
ammattilaisille. Vuosittain noin 800 
ihmistä Suomessa tekee itsemurhan. 
Entä kuinka paljon on lisäksi yrityksiä? 
Itsemurha-ajatuksia on ollut 17–35 
prosentilla väestöstä.

Itsemurhaa 
yrittänyt toivoi 
ammattilaiselta 
kohtaamista

Käypä hoito -suositus itsemurhaa 
yrittäneiden hoidon turvaamiseksi

Kohtaa ja kysy
Matka ajatuksesta tekoon on onneksi usein pitkä. Itsemurha-ajatuksista 
kannattaa kysyä aina suoraan: Onko sinulla itsemurha-ajatuksia? Olet-
ko miettinyt itsesi tappamista? Onko kuolemasta tullut sinulle vaihto -
ehto? Vain silloin voidaan itsetuhoisuuden riskiä arvioida. Oikotietä ei 
ole. Kysymys kannattaa esittää usein. Varsinkin aina kun ihminen puhuu 
pahasta olosta, kriisistä tai traumaattisesta tapahtumisesta, on tärkeää 
kartoittaa myös halu kuolla. Tärkeää on auttaa asiakasta puhumaan 
tunteista, myös vihasta ja syyllisyydestä, ja antaa kokemus siitä, että 
puhe auttaa. Juuri kohtaaminen on se, joka saattaa itsemurhan estää. 

Lisätietoa surevan  
kohtaamisesta:  

www.surevankohtaaminen.fi 

Vertaistukea itsemurhan  
tehneiden läheisille:  
www.surunauha.net 

Tekst it  Riitta Hämäläinen ja Mir ja Aarnio
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MITEN AKTIIVIMALLISTA LUOPUMINEN 
VAIKUTTAA TYÖTTÖMYYSETUUKSIIN?
1.1.2020 alkaen Kela ja työttömyyskassat 
eivät enää seuraa työttömän aktiivisuutta 
eivätkä vähennä työttömyysetuutta sen 
perusteella. Sinun on tärkeää kuitenkin 
muistaa, että muita työttömyysetuuden 
ehtoja muutos ei poista, eli jos olet 
työttömänä työnhakijana, velvollisuutenasi 
on jatkossakin hakea töitä ja koulutusta. 

TIETO LÄÄKEKATON YLITTYMISESTÄ 
SIIRTYY JATKOSSA VÄLITTÖMÄSTI 
KELASTA APTEEKKIIN
1.1.2020 alkaen tieto asiakkaan lääke-
kustannusten vuosiomavastuun eli 
lääkekaton ylittymisestä on siirtynyt 
välittömästi Kelasta apteekkeihin. Sinun ei 
tarvitse enää itse hakea lisäkorvausta 
Kelasta, kun vuosiomavastuu ylittyy, vaan 
saat korvauksen heti apteekissa. Uudistus 
tulee hyödyttämään varsinkin asiakkaita, 
joille on määrätty kalliita reseptilääkkeitä tai 
joilla lääkkeitä on paljon. Vuonna 2020 
lääkekustannusten vuosiomavastuu on 
577,66 euroa kalenterivuodessa eli 
tarkastelu  jakso on 1.1.2020 – 31.12.2020.

ESIMERKKEJÄ ETUUKSIEN MÄÄRISTÄ 
VUONNA 2020 
 y Kelasta maksettavien työttömyys-
etuuksien eli peruspäivärahan sekä 
työmarkkinatuen määrä on 33,66 euroa 
päivässä 

 y Perustoimeentulotuen perusosan määrä 
yksin asuvalla henkilöllä on 502,21 euroa 
kuukaudessa.

 y Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan 
vähimmäismäärä on 28,94 euroa 
päivässä 

 y Täysimääräinen kansaneläke yksin 
asuvalle on 662,86 euroa kuukaudessa 
ja parisuhteessa elävälle 591,79 euroa 
kuukaudessa.  

 y Takuueläkkeen täysi määrä ja täysi-
määräinen eläketuki ovat 834,52 euroa 
kuukaudessa.

 y Työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi 
vuonna 2020 ansaita bruttona 834,52 
euroa kuukaudessa ilman, että se 
vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen tai 
takuueläkkeen maksuun.

PÄIVÄRAHAT MÄÄRÄYTYVÄT JATKOSSA 
VUOSITULOJEN PERUSTEELLA 
Vuoden 2020 alusta erilaiset päivärahat, ku-
ten vanhempainpäivärahat, sairauspäiväraha 
ja kuntoutusraha, määräytyvät hakijan vuositu-
lon perusteella. Vuositulo lasketaan 12 täy-
den kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, 
joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista 
edeltävää kuukautta. Tarkastelujakson ja 
päivärahan alkamisajankohdan väliin jää siis 
yksi kuukausi. Jos sinulla esimerkiksi alkaisi 
oikeus kuntoutusrahaan 17.2.2020, vuosi-
tulosi laskettaisiin ajalta 1.1.2019 – 31.12.2019. 
Ennen vuotta 2020 laskennan perusteena 
on käytetty pääsääntöisesti hakijan viimei-
sessä verotuksessa vahvistettuja tuloja, ja 
nämä tulot eivät ole aina vastanneet hakijan 
tulotasoa hänen jäädessään päivärahalle. Tä-
män muutoksen myötä päivärahojen määrä 
vastaa paremmin hakijan todellista tulota-
soa. Etuuksien tasot eri tuloluokissa säilyvät 
ennallaan. On tärkeää muistaa, että muutos 
koskee heitä, joiden oikeus päivärahaan on 
alkanut 1.1.2020 tai sen jälkeen.

Lähteet: www.kela.fi ja www.te-palvelut.fi
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Kirjoittaja Riikka Mettälä on 
Mielenterveyden keskusliiton 
sosiaalityön asiantuntija

  SOSIAALITURVA

Muutoksia sosiaalietuuksissa 2020

http://www.te-palvelut.fi
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On laskettu, että yli kolmannes työmarkkinatuen saajista joutuu turvautumaan myös 
toimeentulotukeen. Se on suuri joukko ihmisiä järjestelmässä, jossa toimeentulotuen 
pitäisi olla se aivan viimeinen ja vain väliaikainen tilke.

Toisin sanoen, perusturvajärjestelmässämme on valuvika.
Perusturvaetuuksia ovat erilaiset vähimmäismääräiset, Kelan myöntämät etuudet, joilla 

turvataan toimeentuloa erilaisten sosiaalisten riskien, kuten työkyvyttömyyden aikana. THL:n 
Perusturvan riittävyyden arviointiraportin mukaan perusturvan taso ei kuitenkaan useimpien 
perusturvaetuuksien kohdalla kata kohtuullisen minimikulutuksen budjetteja. Kohtuullisuus 
tarkoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen mukaan noin 650 euroa kuukaudessa ilman asumismenoja. 
Vajausta on esimerkiksi sairaus- ja vanhempainrahojen sekä työttömyysetuuksien kohdalla.

Silloin kun käytettävissä olevat tulot ja varat eivät riitä elämiseen, voi Kelalta hakea perustoi-
meentulotukea. Kunta paikkaa kokonaisuutta päättämiensä perusteiden mukaisesti täydentäväl-
lä ja ehkäisevällä toimeentulotuella.

Vaikka toimeentulotuki on järjestelmän perälauta ja turvaa ihmisarvoisen elä-
män edellytyksiä, sen varaan putoaminen on kuitenkin ihmiselle ongelmallista 
monestakin syystä. Koska toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto, tukea 
saadakseen on syötävä vanhat säästöt ja realisoitava omaisuutta. Toimeentulotu-
ki asettaa ihmisen erilaisten yksityiskohtaisten raportointi- ja ilmoitusvelvolli-
suuksien alle – pahimmillaan vain sen parinsadan euron siivun vuoksi, jolla on 
tarkoitus täydentää muuta toimeentuloa.

Sosiaaliturvajärjestelmämme puskee ihmisiä kaikin keinoin takaisin työmark-
kinoille, joten vastineeksi tuen saamisesta työikäisen on (ellei tämä ole esimer-
kiksi työkyvytön) ilmoittauduttava TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Toi-
meentulotuella voi opiskella, mutta vain opintoja, jotka viranomainen katsoo tar-
koituksenmukaiseksi työllistymisen kannalta.

Liian mukavaakaan ei saa olla, vaan toimeentulotuella eletään nöyrässä niukkuudessa. Kodin-
koneita saa ostaa, mutta ei liian uusia. Lapset saavat harrastaa, mutta eivät liian hienosti.

Niukkuus, epävarmuus ja järjestelmän monimutkaisuus pistää ahdistamaan. Arjesta tulee pe-
dantti taideteos, jossa jokaisen liikkeen on oltava harkittu, sillä pienikin virhe pilaa koreografian.

Tilanne on ongelmallinen myös juridisesta näkökulmasta.
Perustuslain 19 §:n 1 momentin mukaan ”[j]okaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmis-

arvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja 
huolenpitoon”.

Perustuslain 19 §:n 2 momentissa puolestaan luvataan, että ”[l]ailla taataan 
jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyt-
tömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen 
perusteella”.

On ongelmallista, mikäli ihmiset säännönmukaisesti ajautuvat pykälän 1 
momentin mukaisen viimesijaisen turvan varaan, vaikka perusturva pitäi-
si järjestää 2 momentin mukaisilla perusturvaetuuksilla yllä lueteltujen 
sosiaalisten riskien aktualisoituessa.

Samalla kun Suomi kipuilee oman perustuslakinsa kanssa, se louk-
kaa myös Euroopan sosiaalisen peruskirjan 12 ja 13 artikloita, joiden on 
tarkoitus taata oikeus sosiaaliturvaan ja oikeus sosiaali- ja lääkintäapuun.

Suomi on saanut jatkuvasti pyyhkeitä sosiaalisen peruskirjan nou-
dattamista valvovalta Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealta, kos-
ka perusturvaetuutemme eivät ole tarpeeksi suuria suhteessa maamme 
mediaanituloihin.

Onko komitean antamalla sapiskalla kuitenkaan mitään merkitys-
tä? Vaikka Suomi on sitoutunut noudattamaan sosiaalista peruskirjaa, 
komitea ei voi velvoittaa Suomea muuttamaan lainsäädäntöään. Siksi-
pä perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa oikeusvaltiota on hyvä muis-
tuttaa kansainvälisistä sitoumuksistaan myös muita reittejä – turuilla, 
toreilla, somessa ja jäsenlehden kolumnissa.

Siunattu ja kirottu toimeentulotuki

Kuva:M
ika Pollari

Kirjoittaja Oskari Korhonen on 
Mielenterveyden keskusliiton 
lakimies.

  JURIDIIKKA

"Niukkuus,  
epä varmuus ja  
järjestelmän  
monimutkaisuus 
pistävät  
ahdistamaan."
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Tekst i  Kati  Rantonen

Oletko ajatellut, miten paljon päivän 
aikana tulee istuttua? Aamulla 
lehteä lukiessa ja aamiaista syödes-

sä vierähtää tovi istuen. Sen jälkeen istut 
ehkä bussissa tai autossa matkalla töihin, 
kouluun tai vaikkapa yhdistykseen. Perille 
päästyäsi istut päivän työpöydän äärellä, lu-
entosalissa tai yhdistyksen ryhmätoimin-
nassa. Lounas- ja kahvitauot vietetään istu-
malla yhdessä pöydän ympärillä. Illalla koto-
na istut sohvalla ja katsot televisiota, luet kir-
jaa tai surffaat netissä. 

Tutkimusten mukaan aikuiset istuvat 
nykyään keskimäärin 5–6 tuntia päivässä, 
viidesosa istuu jopa 7,5 tuntia päivässä. 
Liiallinen istuminen on yhteydessä eri-
laisiin pitkäaikais  sairauksiin, kuten valtimo-
sairauksiin ja diabetekseen, ja se voi kuor-
mittaa yksipuolisesti kehon tukirakenteita 
ja on todennäköisesti yhteydessä niska- ja 
alaselkäkipuihin. 

Pienillä päivittäisillä teoilla pystyt tauot-
tamaan istumistasi, lisäämään liikettä päivii-
si ja piristämään mieltäsi.  

Pidä tauko ja nouse ylös!
TEE NÄIN:
 Televisiosta tulee lempisarja ja mainoskatko 

katkaisee ohjelman. Nouse mainoskatkon aikana 
ylös tuolista ja istuudu takaisin alas. Nouse ylös ja 
laskeudu takaisin istumaan yhteensä kolmesta 
viiteen kertaa. Jos ohjelmassa ei ole mainoksia,  
niin saman voi tehdä ohjelman alkusoiton ja 
lopputekstin aikana. Liike parantaa lihasten 
verenkiertoa ja vahvistaa jalkalihaksiasi. 
Jalkalihasten voiman ylläpito on tärkeää, jotta 
pystyt liikkumaan, vaikka ikää tulee joka vuosi lisää. 

 Onko sinulla jumppapallo? Jos on, kaiva se esiin 
nurkasta pölyttymästä. Ota pallo käyttöön ja istu 
sen päällä tuolin sijasta. Pallolla istuttaessa 
keskivartalon syvät lihakset joutuvat automaattisesti 
töihin. Pallolla istuminen myös haastaa tasa-
painoasi, ja pallon kanssa helposti tuleekin 
keinahdeltua puolelta toiselle, joten liikettä tulee 
tehtyä huomaamatta. 

 Seuraavalla kerralla, kun olet puhelimessa, kokeile 
istumisen sijaan kävellä huoneessa rauhallisesti 
puhelun ajan. Uuden liikkumissuosituksen mukaan 
lyhytkestoinen kevytkin liikkuminen on hyödyllistä 
ihmisen terveydelle. 

 Viekö hyvä kirja mukanaan ja jumiudut usein pariksi 
tunniksi nojatuoliin lukemaan? Vai tuleeko netissä 
surffattua pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti? Laita 
puhelimeen tai herätyskelloon hälytys 45 minuutin 
kuluttua ja jätä se sen verran kauas, että et yllä 
siihen istualtasi. Hälytyksen soidessa on pakko 
nousta ylös sammuttamaan kello. Huomaat ehkä 
samalla, että hartiat ja niska saattavat olla vähän jo 
väsyneet samassa asennosta istumisesta. 
Heiluttele jalkoja ja pyörittele hartioita sekä kurota 
käsillä vuorotellen kohti kattoa. Laita uusi hälytys 
soimaan taas 45 minuutin kuluttua.

Lähteet:
www.ukkinstituutti.fi
Weinberg & Gould 2011
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  HYVINVOINTI

Kun luet tätä juttua, onko tv samalla 
auki? Räpläätkö puhelinta, kun jutte-
let kaverille? Hypitkö tekemisestä toi-

seen sen sijaan, että keskittyisit yhteen asiaan 
kerrallaan? Multitasking eli monen asian te-
keminen rinnakkain on yleinen ongelma.

– Multitasking on aikamme suurin ter-
veysuhka. Emme palaudu, koska olemme jat-
kuvassa informaatiotulvassa ja ylivireystilas-
sa. Kun sympaattinen hermosto on koko ajan 
aktiivinen, voi seurauksena olla esimerkiksi 
masennusta, unihäiriöitä, ahdistuneisuutta, 
huimausta, erilaisia infektioita, jopa fibro-
myalgiaa ja kemikaaliyliherkkyyttä, sanoo 
Pippa Laukka.

Ensisijainen terveystekomme olisikin 
kiinnittää huomiota palautumiseen. Uni on 
toki tärkeää, mutta palautuminen rakenne-
taan jo päivällä.

– Vedä rajoja itsesi ja muun maailman 
välille ja tauota tekemisiä. Liiku riittävän 
ajoissa päivällä. Kuuntele itseäsi. Jos olet jo 

”Multitasking on aikamme 
suurin terveysuhka”
Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Pippa Laukka luennoi Mielenterveysmessuilla 
elintapojen vaikutuksista kehoon ja mieleen. Terveyttämme rapauttaa hänen 
mukaansa eniten jatkuva ylivirittyneisyys.

Tekst i  Päivi  Tonteri   Kuva Katari ina Salmi

stressaantunut ja ylivireä, älä lähde ran-
kalle lenkille, vaan joogaa tai nuku. Syvä 
palleahengitys on nopea keino tasata sy-
dämen sykettä ja rauhoittaa kehoa.

Palautumisen, unen, ruokavalion, lii-
kunnan ja päihteettömyyden merkitys on 
jopa niin suuri, että terveys on tutkimusten 
mukaan 67 prosenttisesti elintapojemme 
seurausta.

Pippa Laukka muistuttaa, että elintavat 
eivät ole terveyden tae ja geeneillä ja sattu-
malla on toki vaikutusta, mutta elintavoilla 
voidaan lisätä terveyden todennäköisyyttä. 
Esimerkiksi kakkostyypin diabetes on 90-pro-
senttisesti ehkäistävissä elintavoilla.

– Toisaalta myös terveelliset elintavat 
voivat mennä liiallisuuksiin ja alkaa halli-
ta elämää. Tästä voi seurata ylikuormittu-
mista, masennusta ja syömishäiriöitä. Pa-
ras tapa tehdä elintapamuutoksia on yksi 
asia kerrallaan. Isot muutokset vaativat pal-
jon pieniä tekoja.

Pippa Laukan 
hyvinvointivinkit
 y Vaali palautumista pitkin päivää. 
Samalla luot edellytyksiä hyvälle 
yöunelle.

 y Muista palleahengitys.
 y Aseta oma hyvinvointisi etusijalle.
 y Löydä oma tapasi liikkua.
 y Huolehdi säännöllisestä 
ateriarytmistä.

 y Suosi kasviksia ja hyviä rasvoja, karsi 
eläinrasvoja sekä ravintoköyhiä ja 
energiarikkaita ruokia.

 y Käytä D-vitamiinilisää.
 y Vältä alkoholia. Alkoholi vähentää jo 
pieninä määrinä syvän unen määrää.

 y Tee pieniä tekoja, muuta asioita yksi 
kerrallaan.

 y Muista rentous – terveellisten 
elintapojen ei tule hallita elämää.
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Tervetuloa Mestaruus
turnaukseen Tampereelle!

Turnaus järjestetään on 23.–24.5.2020. Salibandypelit 
pelataan lauantaina Kauppi Sports Centerissä (os. 
Kuntokatu 17 ) ja kävelyfutispelit sunnuntaina Kaupin 
nurmikentällä (os. Kuntokatu 5). Salibandyssä on 
kaksi eri sarjaa harraste- ja kilpasarja. 
Kävelyfutiksessa on yksi sarja. 

Tapahtumaan ovat tervetulleita Mielenterveyden 
keskusliiton jäsenyhdistysten joukkueet sekä muut 
mielenterveysalan joukkueet. 

Osallistumismaksut MTKL:n jäsenyhdistyksiltä on 50 
€/laji/joukkue  ja ei-jäseniltä 150 €/ laji/ joukkue. 
Ilmoittautuminen aukeaa 9.3.2020 ja päättyy 
14.4.2020.

Lisätiedot tapahtumasta:
www.mtkl.fi/toimintamme/mestaruusturnaus 
Kati Rantonen, kati.rantonen@mtkl.fi,  
puh. 046 920 6427

 Tilaa uutiskirjeemme 
– saat joka kuukausi 

tietoa ajankohtaisista 
teemoistamme!

www.mtkl.fi

Mielenterveyden  
keskusliiton kursseja 
ja tapahtumia

Mielenterveysongelmat 
omassa arjessa
Toivon työpajat
Kadoksissa olevia voimia ja toiveikkuutta 
etsiville ihmisille, jotka ovat olleet pitkään 
pois työelämästä mielenterveydellisistä 
syistä, kuntoutustuella tai eläkkeellä

• Harjavalta, alkaa 10.3.
• Turku, yli 65-vuotiaille:  

alkaa 14.4.
• Joensuu: alkaa 15.4.
• Karjaa: alkaa 4.5.

Toivon työpajat: Luontoa ja liikuntaa
• Nurmijärvi: alkaa 5.5.
• Kauhajoki: alkaa 5.5.

Mitä minulle kuuluu?
Ihmisille, jotka kaipaavat uutta tekemistä ja 
uusia ajatuksia päiviinsä ja jotka ovat olleet 
pitkään pois työelämästä 
mielenterveydellisistä syistä, kuntoutustuella 
tai eläkkeellä.

• Turku, luontopainotteinen, käydään kotoa 
käsin: alkaa 22.4.

• Kalajoki, luonto painotteinen, kurssilla  
yövytään: 30.3. – 3.4.

• Savonlinna, yli 65-vuotiaille: 20.4 – 24.4.
• Pori, luontopainotteinen, kurssilla yövytään:  

1.6. – 5.6.

Verkkokurssille vaikka 
kotisohvalta
Onko tässä pimeydessä valoa?
Ihmisille, jotka kaipaavat tekemistä päiviinsä, 
keskusteluja verkossa ja jotka ovat olleet 
pitkään pois työelämästä 
mielenterveydellisistä syistä.

• Verkossa: 5.5. – 9.6.

Masennus kuin ikisade?
Kaikille, joita masennus koskettaa 
omakohtaisesti tai jotka etsivät uusia 
näkökulmia läheisensä tai työnsä takia.

Verkossa: 
• 1.3. alkaen
• 1.4. alkaen
• 1.5. alkaen

Sinustako vertaisohjaaja?
Ihmisille, jotka haluavat tuoda toivoa toisille 
mielenterveysongelmia kokeville.

Jyväskylässä
• Osa 1: 17.3. – 18.3.
• Osa 2: 2.6. – 3.6.

Mielenterveys ongelmat 
läheisen elämässä
Meidän arki, hyvä arki
Perheille, joissa ainakin toisella vanhemmista 
on mielenterveyden ongelmia.

• Kuopio, kurssilla käydään kotoa käsin: 
alkaa 25.4.

• Laukaa, yhden vanhemman perheille, 
kurssilla yövytään: 9.6. – 12.6.

Jos sun käsi murtuu,  
jos sun mieli murtuu?
Seminaari kaikille, jotka haluavat kuulla 
ajatuksia mielenterveysongelmiin 
liittyvästä stigmasta ja keskustella

• Jyväskylä: 19.3.
• Lahti: 14.5.

Hyvinvoinnin iltakoulut
Kaikille mielen hyvinvointia käsittelevistä 
luennoista innostuneille.

Raahe
• Itsemyötätunto ja kehollisuus: 20.2.
• Läheinen – tunnistatko tarpeesi: 19.3.

Turku
• Mistä rakentuu nuoren mielenterveys?: 

25.2.

Pori
• Kohtaanko oman itseni arvostavasti?: 

11.3.
• Kohtaanko toiset arvostavasti?: 6.5.

Kuopio
• Hyvinvoiva seksuaalisuus: 18.3.

Joensuu
• Hyvä, paha stressi: 1.4.
• Sullakin on superkehto - jokainen keho 

on hyvinvoinnin arvoinen: 12.5.

Minun kokemukseni
Kokemustietoa ja -tarinoita toivoville

Helsinki
• Minustako vapaaehtoinen?: 24.2.
• Naisten elämästä ja päihteiden käytöstä: 

23.3.
• Vain sairaus kaverina: 20.4.

Varkaus
• Koulukiusaamiskokemukset 

vahvuudeksi?: 23.3.

Kuopio
• Narsismin varjossa: 11.3.
• Elämää pakko-oireiden kanssa: 15.4.

Siilinjärvi
• Narsismin varjossa: 24.2.
• Koulukiusaamiskokemukset 

vahvuudeksi?: 20.4.

Turku
• Kaksisuuntaisen mielialahäiriön monet 

kasvot: 2.3.
• Syrjästä kohti kukoistusta: 6.4.

Lue lisää, hae/ilmoittaudu mukaan
www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri

Tapahtumat 
ja kurssit ovat 
maksuttomia!

http://www.mtkl.fi/toimintamme/mestaruusturnaus
mailto:kati.rantonen@mtkl.fi
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Etsitkö 
ystävää?

Uudistamme lehden 
sisältöjä. Tämä on 

viimeinen numero, jossa 
julkaistaan Etsitkö ystävää 

-ilmoituksia. Numerosta 
2/2020 ja siitä eteenpäin 

ilmoituksia ei enää 
julkaista Revanssissa.

 

1. Olen nelikymppinen vapaa, eron-
nut nainen Länsi-Suomesta. Olen 
empaattinen, rehellinen, lämminsy-
däminen. Harrastan uintia, lenkkeilyä, 
käyn kuntosalilla ja hengellisissä tilai-
suuksissa. Etsin kunnollista, vapaata 
miesystävää loppuelämäkseni. Odot-
telen kirjettäsi!  
Jumalan johdatukseen luottava

2. Hei! Täällä olisi 56-vuotias hiljai-
nen, rauhallinen ja rehellinen sinkku-
mies. Mua kiinnostaa kasvisruoka ja 
liikunta, pidän luonnosta ja eläimistä. 
Myös kirpparit ja rompetorit kiinnos-
taa. En tupakoi ja alkoholia käytän 
harvoin. Toivoisin sinusta nainen, 
pidempiaikaista parisuhdetta. Asun 
Uudellamaalla, mutta matka ei minul-
le ole este. 
Yksinäinen ratsastaja

3. Moi! Olen 57-vuotias työelämässä 
oleva nainen Oulusta. Etsin itselleni 
juttuseuraa, kaveria. En polta, alkoa 
käytän kohtuullisesti. Olen huumorin-
tajuinen, positiivisen elämänasenteen 
omaava rock-pop henkinen ”ikinuo-
ri”. Musiikki, luonto, liikunta ja mat-
kustelu ovat lähellä sydäntäni. Moot-
toripyöräilyäkin on tullut harrastet-
tua. Käyn mm. festareilla, mutta nau-
tin myös mökkeilystä ja koti-illoista 
kynttilän valossa. Olen hyvä kuunteli-
ja, joka osaa pitää puolensa. Jos kiin-
nostuit, kirjoittele ja kerro itsestäsi.    
Justiina

4. Hei uskossa oleva Helluntailainen, 
voit olla myös muun seurakunnan  
edustaja, 40–60-vuotias. Olen uskova 
51-vuotias nainen täältä Etelä-Karjalas-
ta. Harrastan taiteita, toivoisin löytävä-
ni sinusta kiltin ja huomaavaisen mie-
hen tositarkoituksella. Olen luonteelta-
ni empaattinen, lempeä ja rauhallinen. 
Kauniskin. XXL-kokoinen.
Tähtisilmä talviyön 

5. Hei vaan sinä vapaa elämäni nainen, 
ikäsi noin 48–60 vuotta. Harrastan 
kirjastossa käymistä ja käyn katsomas-
sa Rauman näyteikkunoita, pyöräilen 
Rauman kaupungissa. Toivon kovasti, 
että kirjoittelet!      
Elämäni nainen

6. Haen yksinäistä naista Kymenlaak-
sosta, miksei muualtakin Etelä- 
Suomesta, elämän kaveriksi tositarkoi-
tuksella. Olen 62-vuotias vapaa mies.                
Olethan romantikko

7. Hei Juulia, täällä Romeo, olen 
47-vuotias, eläkkeellä oleva kuntoutu-
jamies Salosta. Olen raitis ja savuton, 
omaan kristillisen elämän katsomuk-
sen, etsin sinua 35–50-vuotias kuntou-
tujatyttö Etelä/Keski-Suomesta. Jos 
kiinnostuit niin kirjoita!   
Romeo

8. Olen 60-vuotias eronnut tupakoi-
maton nainen Pohjois-Karjalasta. Etsin 
ystävää 55–65-vuotiaasta miehestä. 
Omistat auton ja olet tupakoimaton. 
Asut Itä- Suomessa, kuva mukaan.   
Kalat 59

9. Moi, olen Raahesta 55-vuotias 
mies, etsin tositarkoituksella kivaa, 
huumorintajuista naista elämääni. 
Naisen ikähaarukka 30–58 vuotta. 
Mulla kaksisuuntainen mielialahäiriö 
ja joskus ahistuksia, ei kuitenkaan 
aina. Jään odottaan vastaustasi.
Vesamatti77

10.  Rauhaa, sinulle tyttönen, jonka 
iällä ei ole väliä, mutta kunnon-
tapainen. Sairaus ei ole esteenä, olen 
”jakomielitautinen”. Ole siunattu.     
68v. Olavi                                                                   

11. Olen eläväinen ja matkustelua 
rakastava 46-vuotias nainen Helsin-
gistä. Nyt kun nuorinkin lapsi lensi 
pesästä, olisi aikaa panostaa itseeni 
ja omaan elämään. Toivon sinun ole-
van elämää nähnyt, rento, miehennä-
köinen ja -kokoinen mies. Toivon 
myös, että sinulla on omakohtaista 
kokemusta mielenterveyden haas-
teista. Tindereihin en lähde, mutta 
josko tätä kautta?
Yhdessä matkaan?

12.  49-vuotias mies etsii naista,  
pohjoisesta luonnosta nauttimaan 
liikunnan merkeissä. 
Pave

13. Etsin naisystävää. Olen  
44-vuotias nainen. Harrastan kirjoit-
tamista, askartelua, tanssimista,  
musiikin kuuntelua.
Meri 

14. Hei! Olen keski-ikäinen, pitkä, 
hoikka  sinkkumies, etsin sinua  
kirjeenvaihtoon, seurusteluun, ehkä 
vakavamminkin. Olen raitis. Asun 
lounaisessa Keski-Suomessa, olen 
kirkkouskoa. Odotan ”Arvon”  
Ladynaiset kirjeitänne!
Terho

15. Olen 63-vuotias naispuolinen ja 
hyväkuntoinen mt-kuntoutuja, etsin 
vertaistukiystävää pääkaupunki-
seudulta. Olen rauhallinen, luotetta-
va ja valoisa luonne. Harrastan  
liikuntaa, luontoa ja vähän  
kulttuuriasioita. Haluaisin viettää 
aktiivisempaa elämää. Jos sinäkin  
kaipaat vertaistukea, vastaa  
revanssi12@outlook.com tai  
nimimerkillä. 
Tuki ja ystävyys

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

  YSTÄVÄPALSTA

mailto:revanssi12@outlook.com
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Maanantaisin klo 9 – 16

Kysy yhdisty s toiminnasta!

Yhdistysten palvelupuhelin

050 339 4971

KÄÄNNEKOHTA –  
KIRJOITUSKISA 2020

Mielenterveyden keskusliiton kirjoituskilpailussa 
2020 etsitään oman elämän käännekohtaa – sitä 
hetkeä, kun tajusit, että kaikki kääntyy vihdoin  
paremmaksi. Kerro siitä meille!

Oliko hetki pieni ja ohikiitävä, muutos hidas ja hiipivä vai 
iskikö ymmärrys kuin salama? Entä mitä tarvittiin, jotta 
käänne oli mahdollinen? Oma oivallus, toisen kannustus, 
oikeat lääkkeet, uusi harrastus tai lemmikki, hyvä 
terapeutti? Vai jotain ihan muuta?

Kyse voi olla esimerkiksi mielenterveyden häiriöstä 
toipumisesta tai sen kanssa elämään oppimisesta, tai 
ehkä arjesta, työstä tai suhteesta muihin ihmisiin. Sinä 
itse tiedät, mikä muuttui, kuinka se tapahtui ja miksi.

KULTTUURI JA  
YLEISURHEILUPÄIVÄT  
PAJULAHDESSA 28.–30.8.2020

Mielenterveyden keskusliiton suurin vuosittainen 
jäsentapahtuma järjestetään Liikuntakeskus Pajulahdessa, 
Nastolassa 28.-30.8.2020. Tule mukaan viihtymään 
vertaisten pariin kulttuurin ja liikunnan merkeissä!
Tapahtuman osallistumismaksu on 10 €/osallistuja. Osallistu-
jat vastaavat itse matka-, majoitus- ja ruokailukuluista. 

Ilmoittautuminen tapahtumaan aukeaa 11.5 ja päättyy 9.8.

Lisätietoa tapahtumasta: 
www.mtkl.fi/toimintamme/kulttuuri-ja-yleisurheilupaivat
Wille Härkönen, wille.harkonen@mtkl.fi, puh. 050 538 4333 
(perjantain kulttuuriohjelma ja yleisjärjestelyt)
Kati Rantonen, kati.rantonen@mtkl.fi,  
puh. 046 920 6427  
(lauantain yleisurheilukisat)

Mielenterveyden keskusliitolla on oikeus käyttää kirjoitus-
kilpailun tekstejä viestinnässään omissa julkaisuissaan ja 
kanavissaan. Tekstit pisteyttää esiraati ja voittajan valitsee 
ammattikirjailija. Voittaja julkistetaan 28.8.2020 liiton  
kulttuuri- ja yleisurheilupäivillä Nastolassa.

TEE NÄIN
1. Kirjoita käänteesi tarina. Tyyli on vapaa.
2. Kirjoita koneella. Maksimipituus on 3 liuskaa 1,5 

rivivälillä.
3. Merkitse tekstiin nimimerkkisi. Liitä mukaan 

erillinen tiedosto tai kirjekuori, jossa on oikea  
nimesi, puhelinnumerosi ja muut yhteystietosi.

4. Lähetä tarinasi viimeistään 8.5. sähköpostilla: 
wille.harkonen@mtkl.fi (laita viestin aiheeksi 
”Käännekohta”). Voit myös postittaa tekstin osoit-
teella Wille Härkönen, Mielenterveyden keskus-
liitto, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki  
(kuoreen tunnus ”Käännekohta”).

Olin 12-vuotias, kun aloin huomata itsessäni masennuksen merk-
kejä. En oikein tiennyt, mistä oli kyse, eikä minulla ei ollut luo-
tettavaa ystävää tai välittävää aikuista, jolle puhua asiasta. 

Arvelin kuitenkin, ettei elämän kuulunut tuntua ihan niin pahalta.
Päädyin eräälle nuortenlehden keskustelupalstalle, joka oli siihen ai-

kaan suosittu foorumi ikäisteni keskuudessa. Palstan keskustelua käytiin 
aivan laidasta laitaan, mutta itse päädyin lukemaan ketjua otsikolla “Ma-
sennus ja ahdistus”. Aluksi vain luin toisten tekstejä uteliaana, kunnes 
huomasin, että koin sillä hetkellä samoja tunteita kuin muutkin keskus-
telijat. En ollut itse vain osannut pistää ajatuksiani sanoiksi samalla ta-
valla.

Palstan kaikki keskustelijat tuntuivat voivan todella huonosti ja purkivat 
sinne omaa pahaa oloaan. Aikani seurattuani palstaa, lakkasin lukemasta 
keskustelua, koska se tuntui kuormittavan minua liikaa ja pahentavan 
omaa oireiluani eikä tarjonnut juurikaan vertaistukea. Kaipasin kuitenkin 
jotain tietoa siitä, että en ollut yksin. Oikeastaan ainoa tieto, mitä 
masennuksesta löysin, oli Wikipedian sivu. Sinne oli listattu masennuksen 
oireita ja jonkinlaista yleisluonteista tietoa hoidosta, 
mutta ei kerrottu, miten masennuksesta voi selvitä. 
Ei ollut mitään paikkaa, missä olisi voinut kysyä toiselta 
ihmiseltä esimerkiksi sitä, miten hän pärjää 
samankaltaisten oireiden kanssa tai mistä olisi löytynyt 
hyväksyntää ja yhteisöllisyyttä.

Jos nyt epäilisin itselläni tai läheiselläni masennusta 
ja etsisin netistä tietoa yksinkertaisesti hakusanalla 
“masennus”, olisi tietoa saatavilla sata kertaa enemmän 
kuin kymmenen vuotta sitten. Toki netissä kannattaa olla aina kriittinen, 
kun etsii tietoa, mutta lähtökohtaisesti koen esimerkiksi mielenterveys-
yhdistysten sivut paljon luotettavammiksi ja hyödyllisimmiksi kuin 
Wikipedian. Mielenterveysyhdistyksissä toimii ihmisiä, jotka oikeasti 
tietävät, miltä masennus tuntuu.

Minulle merkittävin muutos nettiteksteissä on se, että nykyään myös 
ne ihmiset ovat äänessä, jotka ovat itse kokeneet masennuksen ja parantuneet 
siitä – tai ainakin oppineet elämään sen kanssa. Sairaudesta puhutaan 
omalla nimellä ja kuvalla. Myös julkisuuden henkilöt poliitikoista laulajiin 
ovat kertoneet omasta mielenterveyshistoriastaan. Tietoisuus on ylipäätään 
lisääntynyt, mikä on taas vaikuttanut siihen, että apua on vähän helpompi 
lähteä hakemaan, oli se sitten vertaisilta tai lääkäriltä.

On todella hienoa, että netistä saa nykyään vertaistukea oikeastaan 
mihin tahansa asiaan. Masentuneelle voi olla iso kynnys lähteä soittamaan 
esimerkiksi kriisipuhelimeen, mutta netissä keskusteleminen on joillekin, 
kuten minulle, helpompaa. Esimerkiksi Mielenterveyden keskusliiton 
uusi masennusta käsittelevä verkkokurssi, jossa samoja asioita kokeneet 
ihmiset ovat äänessä, olisi ollut minulle hieno ja tärkeä juttu silloin, kun 
itse sairastuin ja koin olevani aivan yksin asian kanssa. Jos Sekasin-chat 
olisi avattu jo vuonna 2009, olisi minulla varmasti vähemmän itse-
aiheutettuja arpia kehossani nyt.

Sairastan edelleen masennusta, ja tarkentavia diagnooseja on vuosien 
varrella tullut lisää, mutta nyt on jo onneksi helpompi olla. Koska minulla 
on suhteellisen pitkä tausta tämän sairauden kanssa, 
olen halunnut jakaa kantapään kautta oppimiani 
asioita myös muille. Vertaisohjaajana voin auttaa 
sekä muita että itseäni. 

Kirjoittaja Lyyra Virtanen on 22-vuotias 
suomen kielen opiskelija Turusta. Hän on 
ollut mukana tuottamassa Mielenterveyden 
keskusliiton uutta Masennus kuin ikisade 
-verkkokurssia yhdessä muiden 
kokemuskehittäjien kanssa. 

Onneksi apua löytyy 
myös verkosta

Lue juttu 
kurssin 

syntymisestä 
sivulta 5.

  BLOGI

http://www.mtkl.fi/toimintamme/kulttuuri-ja-yleisurheilupaivat


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

	nimesi

	postiosoitteesi

	maksaja ja 
laskutusosoite  
(jos eri kuin yllä)

	puhelinnumerosi ja 
sähköpostiosoitteesi

	jäsenyhdistyksesi

Tutustu lehteen ja lue ilmainen näytenumero: www.tunnejamieli.fi

Tilaa Tunne & Mieli -lehti 
jäsenetuhintaan!  
Haluatko lukea koskettavia henkilöhaastatteluja ja virkistyä hyvän mielen vinkkien 
parissa? Tunne & Mieli on lehti mielen hyvinvoinnista. Lehdessä käsitellään 
monipuolisesti ja ratkaisukeskeisesti mielen ilmiöitä, kehon ja mielen hyvinvoinnin 
yhteyksiä, ihmissuhteita, henkistä kasvua ja työhyvinvointia. 
 
Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistysten jäsenet voivat tilata lehden edulliseen 
jäsenetuhintaan, joka on 29,50 euroa vuonna 2019 (normaalisti 59 euroa). 

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:

mielenterveysneuvonta
Valtakunnallinen  

www.mtkl.fi

50%

Tilaa nyt

ALENNUS KESTO
TILAUSHINNASTA 

(NORM. 59 €)


