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Olemme tänä keväänä eläneet hyvin erikoista aikaa. Yksi elämän 
tärkeimmistä asioista, läheisyys ja kohtaaminen toisen ihmi-
sen kanssa, ei olekaan yhtäkkiä ollut suositeltavaa, kun koko 

maailma on pyrkinyt pysäyttämään koronaviruspandemian leviämisen. 
Ihmiset ovat joutuneet eristäytymään koteihinsa – jotkut perheen 
kanssa, monet yksin. 

Onneksi mahdollisuuksia kohdata etänä verkossa on tullut valta-
vasti lisää. Myös Mielenterveyden keskusliitto on onnistunut nopeas-
ti siirtämään toimintoja, palveluita ja kohtaamisia digitaalisille alus-
toille kaikkien saataville. Ja moni onkin jo löytänyt tiensä verkko-
maailmaan niiden äärelle, mikä on upea juttu. 

On kuitenkin muistettava ja tiedostettava, että on myös paljon hei-
tä, jotka eivät syystä tai toisesta osaa, halua tai pysty osallistumaan ver-
kossa tapahtuviin kohtaamisiin. Siksi tämä on ollut myös hyvä hetki 
tarkastella ruohonjuuritasolla, miten kohtaaminen tällaisessa kriisi-
tilanteessa onnistuu kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kanssa. 
Toimintamme punaisena lankana kun on aina ollut ajatus, että kohtaam-
me sinut, et ole yksin.

Ilokseni olen huomannut, että moni jäsenyhdistyksemme on otta-
nut kaikki keinot käyttöön ja innovoinut erilaisia tapoja olla yhteydes-
sä toisiin, kuten puhelinrinkejä ja kävelyttäjiä. Myös liitossa on panos-
tettu verkkopalveluiden lisäksi uudenlaisten puhelimessa tapahtuvien 
kohtaamisten järjestämiseen. Olemme pyrkineet myös tukemaan heitä, 
jotka vasta opettelevat toimimaan digimaailmassa. Monille puhelin 
kuitenkin saattaa olla paljon tutumpi ja turvallisempi tapa kommuni-
koida kuin tietokoneen ja nettiselaimen avaaminen. Älypuhelimet 
myös mahdollistavat toisen näkemisen kuvaruudun kautta, millä saat-
taa olla iso merkitys heille, jotka ovat eristyksissä yksin digimaailman 
ulkopuolella.

Olemme kaikki joutuneet olemaan karanteenissa, ja olen 
havainnut, kuinka sinä aikana monet pienet hyvät asiat ovat ko-
rostuneet ja tulleet tärkeämmiksi. Ehkä tämä aika lisää mei-
dän kaikkien ymmärrystä siihen, miten pienilläkin asioilla 
elämässä voi olla suuri merkitys. Ehkä tämä lisää myös us-
koa ihmisyyteen ja siihen, kuinka tärkeää on yhteys toiseen 
ihmiseen. Ei unohdeta sitä koronan jälkeenkään.

Jokaisella on oikeus 
tulla kohdatuksi  

Olavi Sydänmaanlakka
Toiminnanjohtaja
Mielenterveyden keskusliitto

”On muistettava, 
että kaikki eivät 
syystä tai toisesta 
pysty osallistumaan 
verkossa tapahtuviin 
kohtaamisiin.”

Mielenterveyden 
keskusliiton 
jäsenlehti

Revanssi jaetaan maksut
ta Mielenterveyden  
keskusliiton jäsen
yhdistysten henkilö
jäsenille ja tukijäsenille 
neljästi vuodessa  
(1/talous). 

Revanssi verkossa:  
www.mtkl.fi/ 
mielenterveysyhdistykset/ 
revanssi

Osoitteenmuutokset  
Arja Laakso  
p. 046 851 4980 
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Päätoimittaja  
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Tuottaja  
Mirja Aarnio
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p. 044 566 7195
jaana.martiskainen@
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Taitto Vitale Ay
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  PÄÄKIRJOITUS

13vuotias Alma 
Aarnio on tehnyt 

lehden kansikuvan, 
johon hän kuvitti 
koronakevään 

tunnelmia.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa!

Mielenterveyden keskusliitto
MTKL Yhdistysuutiset
Mielentila-keskusteluryhmä

@mielenterveydenkl

@MTKL_fi

Mielenterveyden keskusliitto

Mielenterveyden keskusliitto
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Maaliskuun puolessa välissä koko kevään suun-
nitelmat menivät uusiksi Mielenterveyden 
keskusliitossa ja koko maassa koronavirus-

pandemian vuoksi. Yhdessä päivässä valtaosa liiton 
tarjoamista koulutuksista, kursseista ja tapahtumista 
jouduttiin perumaan tai siirtämään, kun live-kohtaa-
miset ihmisten kesken todettiin riskiksi terveydelle ja 
taudin nopealle leviämiselle.  

Ratkaisut tilanteeseen löytyivät pikavauhdilla: siir-
retään kaikki mahdollinen verkkoon ja jatketaan ih-
misten kohtaamista siellä. Myös toteutus alkoi pikavauh-
tia, kun ensimmäiset verkkokohtaamiset alkoivat lähes 
saman tien. Nopeasti myös moni muu palvelu siirtyi 
verkkoon ja kevään aikana aloitettiin myös puhelin-
ryhmätoiminta.

– Muokkasimme koulutuksistamme webinaareja 
ja toteutamme esimerkiksi jäsenyhdistyksiemme ver-
taisille teemoitetut tapaamiset verkkoon kaksi kertaa 
viikossa. Olemme kulkeneet määrätietoisesti kohti di-
gitaalista koulutustoimintaa jo aiemmin, mutta näin 
suuren harppauksen ottaminen viikossa kertoo pal-
jon tahtotilasta palvella asiakkaitamme myös poikkeus-

tilojen aikana, ja toisaalta siitä huolesta, että mielen-
terveyspalvelut eivät saa jäädä toissijaisiksi täl-

laisen kriisin keskellä, sanoo  koulutuspäällikkö 
Kirsi Sirola.

Kevään aikana Mielenterveyden keskusliitossa on to-
teutettu runsaasti erilaisia verkkokursseja,  -koulutuksia 
ja -tapaamisia, joihin on osallistunut yhteensä lähes 3000 
henkilöä. Neuvonnan puhelin- ja chat-palveluiden auki-
oloaikoja laajennettiin, ja kevään kuluessa lähes 1000 
henkilöä on tullut kohdatuksi puhelimessa tai chatissa.

Lisäksi Facebookiin perustettiin uusi Mielentila- 
keskusteluryhmä, johon voi kuka tahansa liittyä. Ryh-
mässä on aloitettu muun muassa liikuntavideotuokiot 
kolme kertaa viikossa ja ryhmään suunnitellaan paljon 
muutakin ohjelmaa tulevaisuudessa.

Aivan kaikkea ei silti ole voitu siirtää toistaiseksi 
verkkoon. Vuosittaiset suurtapahtumat eli mestaruus-
turnaus ja kulttuuri- ja yleisurheilupäivät on jouduttu 
perumaan ja joka kolmas vuosi järjestettävä liitto-
kokous on siirretty lokakuulle 2020.

– Kartoitamme vielä mahdollisuutta, voisimmeko 
järjestää jonkin liikuntatapahtuman esimerkiksi marras- 
joulukuussa. Tulevaisuudessa tulemme satsaamaan 
vuoden 2021 50-vuotisjuhlavuoteen. Esimerkiksi ensi 
vuoden keväänä pyrimme tekemään mestaruus-
turnauksesta luonnollisesti juhlavuoden kunniak-
si entistä paremman tapahtuman. 50-vuotis-
juhlien päätapahtuma on syksyn 2021 kulttuu-
ri- ja liikuntapäivillä, kertoo kehitysjohtaja 
Janne Jalava.

Digiloikka koronan aikaan
Tekst i  Mirja Aarnio

Lue lisää kevään 
digiloikasta 
seuraavalta 

sivulta.
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Verkkoviikko 18.5. – 22.5.
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Lue lisää: www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri

VERKKOKURSSIT
Masennus kuin ikisade? 
Kaikille avoin. Käy omaan tahtiisi ja tule mukaan 
koska tahansa!

Masennus kuin ikisade?
Ihmisille, jotka ovat pitkään olleet pois työelämässä 
masennuksen takia, ja kaipaavat tukea, tekemistä 
ja yhteyttä toisiin kirjoittamalla. Ohjattu ryhmä.
Alkaa 2.6., Haku 27.5. mennessä

PUHELINRYHMÄT
Kello viiden tee
Torstaisin, alkaa 14.5.

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO 

Piristystä päivään!
Jooga
klo 10
Facebook: www.facebook.com/ 
groups/mielentila

Neuvonnan chat 
klo 12 – 18
www.mtkl.fi 

Sykettä viikkoon!
Mielenterveys - 
yhdistyksille
klo 12 
Facebook: www.facebook.com/ 
mtklyhdistysuutiset

Hyvinvoinnin  
iltakoulu
Sullakin on  
superkeho!
klo 16 – 17
Zoom: www.mtkl.fi/ 
tapahtumakalenteri

Neuvonnan chat 
klo 12 – 18
www.mtkl.fi 

Vertaiset verkossa
Mistä unelmoit?
klo 14 – 15.15
Teams: www.mtkl.fi/
tapahtumakalenteri

Piristystä päivään!
Pallopelejä
klo 10
Facebook: www.facebook.com/
groups/mielentila

Neuvonnan  
chat 
klo 12 – 18
www.mtkl.fi 

Keskiviikko - 
kahvit 
Yhdistysten työn- 
tekijöille ja  
vapaaehtoisille
klo 13 – 14.30
Teams: www.mtkl.fi/
tapahtumakalenteri

Toivo ammattilaisen 
työvälineenä
Arjen kokeminen
klo 13 – 15 
Zoom: www.mtkl.fi/
tapahtumakalenteri

TORSTAI PERJANTAI

Piristystä päivään!
Rentoutta mielikuvista
klo 10
Facebook:  
www.facebook.com/groups/
mielentila

Neuvonnan chat 
klo 12 – 18
www.mtkl.fi 

Hyvää  
hela- 

torstaita!

Luonnosta hyvää mieltä
Alkaa 1.6.
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Eräänä maaliskuun torstaina tuli tieto: Kaikki 
koulutukset aina kesään asti perutaan. Ottakaa 
tietokoneet kotiin, siirrymme etätöihin. Alkoi 

toiminnan siirtäminen verkkoon ja uusien toiminta-
muotojen suunnittelu salamavauhtia.

VERTAISET KOKOONTUVAT JOKA TIISTAI JA 
TORSTAI

Vertaiset verkossa -tapaamiset alkoivat lähes heti het-
kellisen pysähtymisen ja mitä ihmettä nyt -olon jäl-
keen. Maaliskuun lopusta alkaen Teams-alustalla on 
kokoonnuttu joka tiistai ja torstai. Mukaan kutsuttiin 
jäsenyhdistysten vertaisia ja aktiiveja tapaamaan toi-
siaan videokuvan ja äänen välityksellä, vaihtamaan 
kuulumisia ja keskustelemaan ohjaajien johdolla vaih-
tuvista aiheista. Ensimmäisillä kerroilla taisi kaikkia 
jännittää tasapuolisesti – olivathan vertaistapaamiset 
verkossa uutta niin osallistujille kuin ohjaajillekin. 

Viikosta toiseen on ollut ilahduttavaa huomata, mi-
ten mukaan tulee lisää ihmisiä. Myös he, jotka eivät 
ehkä koe tietokonemaailmaa täysin omakseen, ovat us-
kaltaneet rohkeasti kokeilla uutta toimintaa. On ope-
teltu yhdessä, ja moni kertoo jopa itsetunnon verkon 
käyttäjänä hieman kasvaneen. Ryhmään osallistumi-
nen on koettu tärkeänä.

”On niin piristävää edes nähdä muiden naamoja ja kuulla 
ääntä, kun on joka päivä neljän seinän sisällä.”
”Ei raski lähteä pois täältä, oli niin mukavaa.”

Vertaiset verkossa -tapaamiset jatkuvat aina juhannus-
viikolle asti. Kukin kerta on erillinen, ja mukaan voi 
tulla milloin vaan. 

KURSSEJA VERKOSSA JA PUHELIMESSA

Kurssitoimintaa siirrettiin verkkoon, jopa puheli-
meen. Mitä minulle kuuluu? -kurssi aloitti verkossa 

pian pääsiäisen jälkeen. Kaikki osallistujat onnistui-
vat liittymään verkkotapaamiseen, vaikka lähes kai-
kille verkkoalusta oli ennalta tuntematon.

Moni kertoi olevansa aika yksin uudessa tilantees-
sa ja toimintakyvyttömyys on lisääntynyt. ”Minulla 
on eteiskammo”, kuvaili eräs osallistujista jo pelkkää 
ajatusta ulos lähtemisestä. Moni koki tärkeänä toisten 
seuran, erityisesti poikkeustilanteessa, vaikka verkos-
sakin.

Luontopainotteisille kursseille hakeneille järjestet-
tiin kokoontumisia puhelimitse, eikä luonnossa liikku-
misestakaan tingitty. Ryhmä suuntasi ihan konkreetti-
sesti luontoon, kukin omaan luontopaikkaansa yhteisen 
puhelun aikana. Oltiin ainakin lintutornin juurella, joen 
äärellä, oman takapihan helmassa ja hiekkakuopalla. 
Osallistujat kokivat, että puhelin oli hyvä tapa jakaa ko-
kemuksia ja ajatuksia muiden kanssa. 

Myös Hyvinvoinnin iltakoulut, kaikille avoimet ylei-
söluennot vaihtuvista aiheista siirtyivät sujuvasti verk-
koon. Verkkoluennoille on mitä ilmeisin tarve, sillä jo 
ensimmäiselle kerralle oli tulijoita runsaat 200 – muka-
na myös paljon jäsenyhdistystemme ihmisiä. Maa-
nantaisin alkuillasta voi tunnin mittaisista iltakoulu-
luennoista nauttia aina toukokuun loppuun asti, mut-
ta verkkoiltakouluja jatkamme myös syksyllä – korona-
tilanteesta riippumatta.

Kesäkuun alussa alkaa vielä uusi Masennus kuin iki-
sade? -verkkokurssi suljetulle ryhmälle, tiiviillä ohjauk-
sella ja keskustelulla. Kurssi on tarkoitettu Ihmisille, 
jotka ovat olleet pitkään pois työelämästä masennuk-
sen vuoksi. 

Kaikille avoimelle, omaan tahtiin käytävälle Masen-
nus kuin ikisade? -kurssille taas pääsee mukaan koska 
tahansa – vaikka heti. Osallistujia suositulla kurssilla 
on ollut jo pitkälti yli 2000. Kurssipalaute kertoo, että 
vertaisuuden koetaan toteutuvan myös verkossa tois-
ten tarinoiden kautta.

Piristävää nähdä naamoja 
ja kuulla ääntä!

Olihan meillä toki verkkotoimintaa jo ennen korona-aikaa. Oli kaksi  
erilaista verkkokurssia. Neuvontamme palveli chatissä. Virtuaalisia 
kohtaamispaikkoja, ryhmächattejä, olimme järjestäneet joka toinen viikko  
jo edeltävän syksynkin ajan. Uusia verkkokurssien kehittämispajoja oli 
buukattu kalenteriin, ja syksyllä oli tavoitteena lisätä toimintaa verkossa. 
Koronatodellisuus ei vielä näyttänyt olevan kovin lähellä maaliskuun alussa.

Tekst i  Riitta Hämäläinen 
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”On turvallista ja vapauttavaa puhua ja kertoa masennukseen 
liittyvistä asioista ihmisille, jotka tietävät ja tuntevat, mitä ma-
sennus on.”

MONENLAISIA KOHTAAMISEN PAIKKOJA: MIELENTILA, 
KESKIVIIKKOKAHVIT JA KELLO VIIDEN TEE

Fyysisten kohtaamispaikkojen sulkeuduttua meillä on tänä 
keväänä perustettu ihan uusia kohtaamispaikkoja erilaisiin 
tarpeisiin. Keskiviikkokahvit verkossa tarjoaa mahdollisuu-
den yhdistysten työntekijöille ja vapaaehtoisille tavata toi-
siaan ja vaihtaa kuulumisia. Mielentila-ryhmä Facebookissa 
taas on jatkuvasti auki oleva keskusteluryhmä kaikille 
mielenterveysaiheista kiinnostuneille. Ryhmässä onkin jo 
vaihdettu selviytymiskeinoja ja tekemisiä korona-aikaan.

Kello viiden tee -puhelinryhmä aloittaa toimintansa 14.5. 
Kuulumisia voi vaihtaa usean osallistujan ja ohjaajan kans-
sa yhtä aikaa, vaikka ei nettiyhteyttä olisikaan. Kello viiden 
teelle ilmoittaudutaan tekstiviestillä. Ohjaaja soittaa osallis-
tujille konfrenssipuhelun, eikä osallistuminen maksa osal-
listujalle mitään, se ei näy edes puhelinlaskussa. Avoin Luon-
nosta hyvää mieltä -ryhmä puhelimessa pienemmälle poru-
kalle taas alkaa 1.6. Juttelun lomassa liikutaan luonnossa.

Joka maanantai ilmesyy myös Facebookin Yhdistys-
uutisissa Sykettä viikkoon! -videotervehdys jäsenyhdistyk-
sillemme.

TUKEA LIIKUNTAAN FACEBOOKISSA JA  
SÄHKÖPOSTITSE

Liikuntapaikkojen suljettua ovensa tarjoamme tukea ohjat-
tuun liikuntaan joka maanantai, keskiviikko ja perjantai. 
Tuolloin ilmestyy Piristystä päivään! -liikunta video Mielentila- 
ryhmään Facebookissa. Videoilla on jo tehty tuolijumppaa, 
harjavarsijumppaa, kuntopiiriä, metsämieliliikuntaa ja ko-
keiltu monia muita helposti kotioloissa toteutettavia juttuja. 
Palaute kertoo, että liikunta koetaan helpommaksi silloin, 
kun joku näyttää mallia.

 Tilaa uutiskirjeemme 
– saat joka kuukausi 

tietoa ajankohtaisista 
teemoistamme!

www.mtkl.fi

 
 
 

 

 
 

Erin teki yllätyskeikan 
vertaisten vappukahveilla
Vertaiset verkossa vappukahvi
tapahtumassa koettiin melkoinen  
yllätys kun Mielenterveyden keskusliiton 
Teamsalustalle musiikkivieraaksi 
ilmestyivät huippusuosittu artisti Erin  
ja kitaristi Vesa Anttila.

Erin viihdytti jäsenyhdistysten 
vertaisia 20 minuutin akustisella  
setillä. Osallistujat yltyivät kuvailemaan 
kotisohvalle tulevaa keikkaa kaikkien 
vappujen kohokohdaksi.

– Jos meidän keikka piristää ja 
kohottaa ihmisten vapputunnelmaa, niin 
sehän on hienoa. Olen ymmärtänyt, että 
musiikilla on merkitystä mielen 
hyvinvoinnille. Koronaaikaan keikan 
tekeminen kotoa käsin on hirveän 
helppoa. Muutenkin on kiva laulaa 
jollekin. Itsekseen laulaminen on vähän 
kuin puhuisi yksinään, kertoi Erin.

Vappukahvitapahtumaan osallistui  
40 henkilöä yhteensä 27 eri jäsen
yhdistyksestä. Vertaiset verkossa 
tapaamisia on järjestetty maaliskuusta 
asti joka tiistai ja torstai. Kaikkiaan 
tapaamisiin on osallistunut jo lähes  
200 henkilöä 40 eri jäsenyhdistyksestä.
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Mielenterveyden keskusliiton kulttuurituotta-
jana on huhtikuussa aloittanut Nina Tuittu. 
Koulutukseltaan Tuittu on taiteen maisteri 

(TaM) sekä toimintaterapeutti (AMK) sekä visuaali-
sen alan taideopettaja. Taide- ja kulttuurikentällä hän 
on työskennellyt myös ammattitaiteilijana.

Työtehtävä on liitossa uusi, vaikka kulttuurityötä 
on toki tehty jo aiemminkin. 

– Tässä ajassa on tärkeää, että myös kulttuuri ja luo-
va toiminta huomioidaan vahvana osana hyvinvointia, 
toipumisprosessia ja kuntoutusta. Panostamalla luo-
vuuteen, luovalla toiminnalla, voidaan helpottaa so-
peutumista ennakoimattomiin tilanteisiin ja löytää uu-
sia ratkaisuja ihan arkisessakin elämässä. Luovasta toi-
minnasta saa voimavaroja ja näkökulmia omaan jaksa-
miseen sekä elämän jakamiseen muiden kanssa, sanoo 
Tuittu.

Nina Tuittu sanoo, että on saanut urallaan nähdä 
monta merkityksellistä kohtaamista ja elämässä 
eteenpäin menoa, joissa kulttuurilla, taiteel-
la ja luovalla tekemisellä on ollut iso osa. 

– Toivo, oivallukset ja elämän koke-
minen on syventynyt pienelläkin luo-
vuuden herättelyllä. Minua koskettaa 
usein, miten jokaisen ihmisen oma-
peräisyys ja elämän ainutkertaisuus 
näkyy luovassa tuotoksessa, syntyipä 
sitten runo, ote päiväkirjasta tai vaik-
ka piirros.   

Yksi tämän vuoden kulttuurituotan-
non teemoista Mielenterveyden keskuslii-
tossa on luova kirjoittaminen. 

– Odotan kirjoittamisen myötä tarinoita ja kohtaa-
misia, vaikka voi se olla ihan yksityistäkin ääneen sa-
noittamista. Toivon, että mukaan uskaltaudutaan kir-
joittamaan, ja varsinkin silloin, jos tuntuu siltä ”ettei 
osaa kirjoittaa”. Karjalaisin sanoin: ”Äänelläänhä se lin-
tukii laulaa”. 

Nina Tuittu on ensi töikseen kutsunut ja saanut lii-
ton kulttuurikummiksi näyttelijä Seela Sellan. Sella 
tulee lukemaan ääneen yhden Käännekohta-kirjoitus-
kilpailuun lähetetyistä tarinoista.

Nina Tuittu odottaa innoissaan myös tulevia yhdis-
tysvierailuja – ”sitten kun arki taas kuljettaa matkalai-
sia junillaan.”

”Pidetään luovuusikkunat 
auki tässä ajassa”

  UUDET TYÖNTEKIJÄT

Kaika Toivanen on aloittanut järjestötyöntekijänä kuntoutuksen, 
valmennuksen ja kurssitoiminnan tiimissä Helsingin toimipisteessä. Hänen 
työn kuvansa keskittyy nuorten aikuisten ryhmätoiminnan kehittämiseen.

Julia Sillanpää on aloittanut kehittämiskoordinaattorina kuntoutuksen, 
valmennuksen ja kurssitoiminnan tiimissä Tampereen toimipisteessä. Hän 
työskentelee kehittämis, arviointi ja asiantuntijatehtävissä sekä toimii 
asiakkaille suunnattujen palveluiden parissa suunnittelu ja ohjaustehtävissä 
Pirkanmaan sekä Pohjanmaan alueilla.

Teija Eskola on aloittanut kouluttajana koulutuksen ja kehittämisen tiimissä 
Tampereen toimipisteessä. Hän suunnittelee, kehittää ja toteuttaa 
ammattilaisille ja vertais ja kokemusasian tuntjoille suunnattuja koulutuksia. 

Ritva Kinnari on aloittanut toimistoemäntänä Helsingin Malmin toimistolla. 
Hän vastaa liiton puhelinvaihteeseen ja huolehtii toimistopalveluista sekä 
materiaalitiedusteluista ja tilauksista.

Kaikkien yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.mtkl.fi/otayhteytta

Näyttelijä Seela Sella  
liiton kulttuurikummiksi

Seela Sella on Käännekohtakirjoituskilpailun 
kannustaja ja lukee voittajatekstin ääneen 
podcastiksi.

Hyvät ystävät 
 
”Muistakaa että sitä mitä olet kokenut,  
ei mikään mahti maailmassa voi ottaa  
sinulta pois. Se voi olla sinulle voima – 
herkkyys on voima.”

Nämä sanat olen kirjoittanut itselleni 
joskus muistiin, kun työssä olen tarvinnut 
tukea. Nämä sanat haluan antaa teille ja 
ennen kaikkea herkkyys muuttuu vahvuu-
deksi – osaksi sinua. 

Odotan avoimin mielin kirjoituksianne 
ja haluan lukea ne keskittyneenä ja tulki-
ta ne näyttelijänä. Niistä voi saada irti 
mitä vaan.
 
Tavataan kirjeitse,
Seela

Elämäsi käänne kohta – 
osallistu kirjoitus-
kilpailuun!
Muistatko tietyn hetken tai tilanteen,  
jonka jälkeen elämäsi sai uuden suunnan? 
Oliko hetki pieni ja ohikiitävä vai iskikö  
ymmärrys kuin salama? Mullistiko kevään 
poikkeustilanne arkesi? 

Kilpailuohjeet:
 y Kerro tarinasi ja lähetä se meille!
 y Kirjoita käänteesi tarina. Tyyli on vapaa.
 y Kirjoita koneella. Maksimipituus on  
3 liuskaa 1,5 rivivälillä.

 y Merkitse tekstiin nimimerkkisi. Liitä 
mukaan erillinen tiedosto tai kirjekuori, 
jossa on oikea nimesi, puhelinnumerosi 
ja muut yhteystiedot.

 y Lähetä tarinasi viimeistään 15.7. 
sähköpostilla: wille.harkonen@mtkl.fi 
(otsikko: Käännekohta) tai postilla: 
Mielenterveyden keskusliitto,  
Wille Härkönen, Malmin kauppatie 26, 
00700 Helsinki (kuoreen tunnus 
”Käännekohta”).

Mielenterveyden keskusliitolla on oikeus 
käyttää kirjoituskilpailun tekstejä viestinnäs
sään omissa julkaisussaan ja kanavissaan. 
Tekstit pisteyttää esiraati ja voittajan valitsee 
ammattikirjailija. 
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Yksinäisyys on poikkeustilanteesta 
johtuen ollut tänä keväänä esillä run-
saasti, kun ihmiset ovat joutuneet 

eristäytymään koteihinsa. Ne, jotka elävät 
yksin, ovat joutuneet olemaan entistä enem-
män yksin, kun kontaktit läheisiin ja työka-
vereihin ovat vähentyneet. Monet iäkkääm-
mät  ihmiset ovat jääneet yksin, kun lapset ja 
lapsenlapset eivät ole voineet heitä tavata. 

Monille ihmisille yksinäisyys on kuiten-
kin todellista muulloinkin kuin poikkeus-
aikana. Suomessa noin joka kymmenes ih-
minen kärsii vaikeasta yksinäisyydestä, ja se 
koskettaa kaikenikäisiä ja kaikenlaisia ihmi-
siä. Yksinäisyydestä haetaan myös internetis-
tä paljon tietoa, esimerkiksi Mielenterveyden 
keskusliiton verkkosivuston luetuimpia si-
sältöjä on jo pitkään ollut sivu, jossa puhu-
taan yksinäisyydestä. Mielenterveyden kes-
kusliiton neuvontapuhelimeen ja -chattiin 
tulee lähes päivittäin yhteydenottoja, joissa 
puhutaan yksinäisyydestä. 

TÄRKEINTÄ ON KOHTAAMINEN,  
EI NEUVOMINEN

Neuvontapalveluissa asiakkaita kohtaavat 
kuntoutusneuvojat sanovat, että kun yksi-
näisyyttä kokeva ihminen ottaa yhteyttä, 
tärkeintä on kohtaaminen, ei neuvonta.

– Ihminen tulee kohdata kiireettömästi 
ja olla läsnä juuri hänelle siinä hetkessä. Hy-
vin yksinäisille ihmisille ei voi mennä ehdot-
tamaan, mikä auttaa tai olisi tarkoituksen-
mukaista – sitähän emme voi koskaan toista 
kuulematta edes tietää – vaan tärkeintä on 
myötätuntoisuus ja kuunteleminen. Juuri se 
on usein myös kaikkein vaikeinta, pidättäy-
tyä itse neuvomasta ja olla vain läsnä, ku-
vailee neuvontatyön koordinaattori Milla 
Ristolainen.

Tietysti yksinäiselle ihmiselle pyritään 
tarvittaessa antamaan myös konkreettisia 
vaihtoehtoja, miten yksinäisyyttä voisi lie-
vittää. Kohtaamisissa edetään aina asiakkaan 
yksilöllisen persoonan ja tilanteen kautta. 

– Jos yksinäisyys on sellaista, ettei soitta-
jalla ole ketään kenen kanssa jutella ja jakaa 
asioita, silloin vain keskustelemme kaikesta 
arkisesta ja kuulumisista, kuten mitä hän on 
tehnyt tai mitä aikoo tehdä, mistä hän tyk-
kää tai mistä on tykännyt ennen, onko hänel-
lä läheisiä tai onko harrastuksia. Pyrin löy-
tämään niitä taustatekijöitä, joita yksinäi-
syyden taustalla saattaa olla ja mahdollises-
ti ohjailen hiukan keskustelua siihen suun-
taan, että mistä olisi mahdollisuus saada 
muutosta elämään, ettei olisi niin yksinäi-
nen, kertoo kuntoutusneuvoja Mirva Laine.

TARPEETTOMUUDEN KOKEMUS LISÄÄ 
YKSINÄISYYDEN TUNNETTA

Yksinäisyyteen ja yksinäisyyden kokemuk-
siin liittyy usein kiinteästi tarpeettomuuden 
kokemus. 

– Yksinäiselle mikään oman elämän ele-
mentti ei ehkä tarjoa mahdollisuutta kokea 
ihmiselle elintärkeää oman tarpeellisuuden 
tai merkityksellisyyden tunnetta, koska vuo-
rovaikutuksen mahdollisuudet toisten ih-
misten kanssa ovat minimissä tai niitä ei ole 
ollenkaan, sanoo Milla Ristolainen.

On eri asia olla yksin ja olla yksinäinen. 
Kaikki yksin elävät eivät suinkaan koe itseään 
yksinäisiksi, ja toisaalta yksinäisyyttä voi ko-
kea vaikka ympärillä olisikin muita ihmisiä. 
Kuntoutusneuvoja Raili Alén sanoo, että yk-
sinäisyyttä on esimerkiksi myös perheellisillä:

–  Muutama vuosi sitten keskusteltiin 
nuorten äitien yksinäisyydestä. Isoissa kau-
pungeissa yksinäisyys saattaa jopa korostua, 

Kuinka kohdata 
yksinäinen

Suomessa noin joka kymmenes ihminen kärsii vaikeasta yksinäisyydestä. Mielenterveyden 
keskusliiton kuntoutusneuvojien mukaan yksinäisyys on runsaasti esillä yhteydenotoissa. 
Heidän mukaansa tärkeintä yksinäiselle on kohtaaminen ja läsnäolo.

Tekst i  Mirja Aarnio 

Turun yliopiston kasvatuspsykologian 
apulaisprofessori Niina Junttila on 
tutkinut paljon yksinäisyyttä. Hänen 
mukaansa yksinäisyys on negatiivinen 
psyykkinen tila, jossa ihminen kokee 
ahdistusta määrällisesti tai laadullisesti 
puutteellisista ihmissuhteista. Yksinäisyys 
on suhteellisen riippumaton todellisista 
sosiaalisista verkostoista ja fyysisistä 
välimatkoista. Sosiaalinen yksinäisyys 
syntyy verkostojen puutteesta ja 
emotionaalinen yksinäisyys läheisen ja 
tärkeän ihmissuhteen puuttumisesta.

Mielenterveysneuvonta  chatissa joka arkipäivä klo 12-18

•	 www.mtkl.fi
• sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset mukana klo 12–15
• mielenterveysongelmia itse kokeneet vertaiset mukana klo 15–18 sekä ti–to myös klo 12–15

Mielenterveysneuvonta puhelimitse joka arkipäivä klo 10-15

• puhelinneuvonta 0203 91920 (8,35 senttiä/puhelu + 16,69 senttiä/minuutti)
• vertaistukipuhelin 0800 177599 (maksuton)

kun näkee ympärillään paljon ihmisiä. Täl-
löin yksinäisyys on voi tuntua musertavalta, 
kun näkee pariskuntia ja perheitä ja itsellä 
ei ole ketään.

YKSINÄISELLE ON TÄRKEÄÄ KOKEA, ETTÄ 
TULEE KUULLUKSI

Raili Alén sanoo, että yksinäisyys voi johtaa 
pahimmassa tapauksessa päihteiden liika-
käyttöön, jolla turrutetaan yksinäisyyden 
tunteita. 

– Tai kun elämässä ei tapahdu mitään, 
aloitetaan pelaaminen, jolla haetaan jänni-
tystä elämään. Tämä taas voi johtaa talou-
dellisiin ongelmiin ja syrjäytymiseen enti-
sestään.

Omasta yksinäisyydestä puhuminen toi-
selle ihmiselle usein helpottaa oloa, ainakin 
hetkellisesti. Yksinäisen ihmisen on tärkeää 
saada kokemus, että hän tulee kuulluksi ja 
ettei hänen asiaansa väheksytä. Neuvonta-
palveluiden yhteydenottoihin vastaavat kun-
toutusneuvojat sanovatkin, että pienikin 
tunne siitä, että tarvitsee kuuntelijaa ja juttu-
seuraa yksinäiseen oloonsa, on hyvä syy ottaa 
yhteyttä. 



8  REVANSSI

”Vapauduin, kun aloin 
puhua asioista ääneen”

Minna Salonen on elänyt masennuksen kanssa suurimman osan elämästään, mutta ei silti 
ole koskaan menettänyt kykyään ja haluaan sanoittaa tuntemuksiaan. Hän haluaa puhua 
ääneen omista kokemuksistaan ja olla vaikuttamassa yhteiskunnan asenteisiin ja rakenteisiin 
mielenterveysasioissa.

Tekst i  Mirja Aarnio Kuva  Jan-Erik Berg

Minna pääsi anoreksian vuoksi hoitoon nuorisop-
sykiatrian poliklinikalle. Hoidossa kuitenkin keskityt-
tiin vain siihen, miten sairaudesta toivutaan fyysisesti, 
ei siihen, mistä se johtui ja mitä kaikkea sen takana oli. 
Vaikka hän toipui itse syömishäiriöstä suhteellisen no-
peasti, pitkäaikainen masennus jäi elämään.

VAIKEASTA KOKEMUKSESTA SEURASI PITKÄKESTOI-
NEN TRAUMAATTINEN SURU

27-vuotiaana Minnan elämä romahti uudelleen. Hänel-
lä oli viisi vuotta vanhempi isoveli, jolla oli ollut vuosi-
kymmenen kestänyt vaikea alkoholiongelma. Koko sen 
ajan Minna oli murehtinut ja pelännyt, mitä veljelle voi 
käydä. Ja sitten kävi se pahin. Veli löytyi kuolleena ko-
toaan, ja myös Minna oli paikalla näkemässä tilanteen. 

– Kokemus jätti jälkeensä pitkäaikaisen traumaat-
tisen surun, jota en vuosiin osannut tai pystynyt koh-
taamaan. 

Minnan selviytymiskeinoina oli pyrkiä kontrolloi-
maan voimakkaasti omia suorituksiaan, vaatia itsel-
tään täydellisyyttä ja ylisuorittaa. Ne olivat keinoja, jot-
ka auttoivat häntä pysymään kasassa ja menemään 
eteenpäin. 

Minna on valmistunut Helsingin yliopistosta sosi-
aalipsykologiasta ja sosiaalityöstä. Hän työskennellyt 
sosiaali- ja terveysalalla sekä kuntasektorilla että jär-
jestötyössä parikymmentä vuotta. 

Miltä tuntuu elää masennuksen kanssa 30 
vuotta, kaksi kolmasosaa elämästään? Minna 
Salonen tietää. Minnan masennus alkoi jo 

15-vuotiaana, ja nyt, pian 45-vuotiaana, hän elää sen 
kanssa edelleen. 

– Vaikka tuntuu siltä, että masennus on kulkenut 
mukanani läpi elämän, olen minä ehtinyt muutakin 
tehdä kuin olla masentunut, kuten käydä yliopiston läpi 
kahteen kertaan ja olla parikymmentä vuotta työ-
elämässä. Välillä masennus on ollut taustalla keveäm-
pänä melankoliana, välillä haudanraskaana peittona.

Kaikki alkoi oikeastaan jo silloin, kun Minna oli lap-
si. Hän oli temperamentiltaan ujo ja arka ja etenkin so-
siaalisesti erityisherkkä. Sosiaaliset tilanteet pelottivat, 
ja hän oli herkkä lukemaan muiden ihmisten tunteita. 

– Muistan, että olen mennyt lapsena piiloon, kun 
kotiin on tullut vieraita ja esillä olo tuntemattoman ih-
misen seurassa oli minusta tosi pelottavaa.

Minna oppi häpeämään pelkoaan ja ajatteli, että hä-
nessä on herkkyytensä vuoksi jotain vikaa. Sosiaalinen 
arkuus ja siitä johtuva häpeä jatkuivat koko ala-asteen 
ajan. Minna alkoi oireilla ensin päänsäryllä, ja ylä-
asteella 15-vuotiaana hän sairastui anoreksiaan. Paha 
olo tuli ulos fyysisen ja toiminnallisen sairauden kautta.

– Tulkitsin herkästi muiden sanomiset vihjeinä sii-
tä, että olen jotenkin huono ja viallinen. Uskon, että 
masennuksen siemen on jo sieltä lähtöisin. 

  HENKILÖ  |  Minna Salonen
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– Opinnoissa minulla on ollut tarve teo-
riassakin ymmärtää myös omia kokemuk-
siani sosiaalisuudesta ja ihmisen suhteesta 
toisiin ja yhteiskuntaan. Olen halunnut jäsen-
tää ja kyetä asettamaan kokemuksia johon-
kin kontekstiin ja osaksi isompaa kokonai-
suutta.

Kun Minna teki toista graduaan, hän työs-
kenteli samalla kokopäiväisesti sosiaalityön-
tekijänä. Omasta hyvinvoinnista ja jaksami-
sesta huolehtiminen unohtui.

– Elämäni oli parin vuoden ajan ollut yhteis-
kunnallisia ongelmia ja ihmisten hätää maa-
nantaista sunnuntaihin. Uuvuin ja siitä alkoi 
elämäni toinen vaikea masennusjakso. 

APUA TERAPIASTA, VALOKUVAAMISESTA 
JA KIRJALLISUUDESTA

Minna on käynyt läpi kaksi pitkäkestoista 
terapiaa, kognitiivisen ja psykodynaamisen. 
Niiden avulla ja tuella hän on pystynyt teke-
mään muutoksia ja päätöksiä ja menemään 
eteenpäin elämässään, esimerkiksi palaa-
maan töihin, vaihtamaan työpaikkaa tai läh-
temään huonosta parisuhteesta. 

– Ei terapioista silti ole tullut mitään täys-
parantumista, mutta aina niistä olen jotain 

oppinut ja saanut matkaan mukaan. Terapi-
an hyödyistä ja vaikuttavuudesta keskustel-
laan muutenkin paljon. Että onko siitä apua 
vain sen hetkiseen tilanteeseen, vai olete-
taanko sillä olevan hyötyä ja vaikutusta läpi 
elämän, mikä minusta ainakin on aika epä-
realistinen ajatus.

Veljen kuoleman aiheuttamaa trauma 
aiheutti hänelle pitkään epämääräistä ki-
pua, kun traumaa ei tunnistettu. Kun hän 
viimein itse oivalsi ja hyväksyi trauman ole-
massaolon, alkoi siitä vapautuminen. Sen 
eteen hän on tehnyt paljon itse töitä ja mat-
ka on ollut pitkä. Valokuvaus ja kirjallisuus 
ovat olleet isossa roolissa traumasta vapau-
tumisessa.

– Trauma sulkee itseensä energiaa. Se on 
tila, jossa on ikuinen nykyhetki, ja traumaat-
tinen kokemus tuntuu siltä kuin olisi tapah-
tunut eilen, vaikka siitä olisi jo kymmenen 
vuotta. Olen kyennyt asian näkyväksi teke-
misellä valokuvaamalla ja kirjallisuudella 
oivaltamaan, että se ei ole mikä tahansa ko-
kemus, koska se läpäisee kaiken. Siksi sitä 
on ollut myös lähestyttävä eri tavalla kuin 
perusdepressiota. 

EMPATIAN JA TUEN SAAMINEN ONTUU 
TYÖELÄMÄSSÄ

Minna on ollut masennuksen vuoksi sairaus-
lomalla työstään useita kertoja. Tällä hetkel-
lä hän on kuntoutustuella ainakin kesän lop-
puun saakka. Kokemukset siitä, kuinka eri 
työpaikoilla on eri vaiheissa suhtauduttu 
työntekijän uupumiseen ja muihin mielen-
terveysongelmiin ja niistä aiheutuviin sai-
rauslomiin, ovat vaihdelleet paljon.

– Sote- ja järjestöalalla työntekijät koh-
taavat työkseen ihmisen haavoittuvuutta sekä 
asiakas- että kehitystyössä. Mutta se, miten 
sitä kohdataan työyhteisöissä kollegoiden ja 
esimiesten kanssa, onkin toinen juttu. Työn-
tekijät ovat monesti puun ja kuoren välissä 
tässä, kun työtä tehdään paineisissa olo-
suhteissa ja usein vähäisin resurssein. Se ai-
heuttaa paljon eettistä stressiä ja väsymistä. 
Se, miten työtään jaksaa, riippuu paljon ih-
misestä. 

Minna kokee, että on saanut parhaiten 
tukea jaksamiseensa silloin, kun on vielä ollut 
töissä ja ottanut puheeksi uupumisoireilun-
sa. Mutta silloin, kun uupumus ja masennus 
ovat vieneet sairauslomalle, tukea ei olekaan 
enää ollut. 

– Oma kokemukseni on se, että työnteki-
jään panostetaan usein silloin, kun hän on 
niin sanotusti juokseva hevonen. Mutta kun 
voimat loppuvat, jätetään yksin.

Minna sanoo, että myös työhön paluun 
tukeminen ontuu. 

– Henkilötasolla saattaa vielä saada 
empaattista kohtelua, mutta kun siirrytään 
organisaatiotasolle henkilöstöhallinnon, 

Minna Salonen
 y Kokemusasiantuntija, 
sosiaalipsykologi ja 
sosiaalityöntekijä

 y Asuu Helsingissä
 y Perheeseen kuuluvat 
puoliso ja kissa

 y Harrastaa lukemista, 
elokuvia, Euroviisuja ja 
luonnossa liikkumista

”On raskasta tajuta, että vaikka olet antanut 
paljon työllesi, niin sillä ei olekaan juuri mitään 
arvoa enää tietyssä kohtaa.”
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talouden ja rahan puolelle, empatia herkästi 
lopahtaa. Silloin ei enää tulla vastaan huoli-
matta siitä, että olisi aiemmin ollut aikaan-
saava työntekijä. On raskasta tajuta, että vaik-
ka olet antanut paljon työllesi, niin sillä ei ole-
kaan juuri mitään arvoa enää tietyssä kohtaa. 

HALU VAIKUTTAA HERÄSI KOLMANNEN 
MASENNUKSEN MYÖTÄ

Vielä kaksi vuotta sitten Minna ei olisi voinut 
kuvitellakaan, että puhuisi masennukseen 
liittyvistä kokemuksistaan ääneen. Tuolloin 
hän oli sairastunut jälleen, nyt jo kolmannen 
kerran vaikeaan masennukseen. Hän sanoo 
ajatelleensa, että vika oli kokonaan hänessä, 
ja koki siitä niin voimakasta häpeää, että kä-
pertyi täysin sisäänpäin.

Vuosi sitten Minna kuitenkin alkoi miet-
tiä, voisiko hän jotenkin omilla kokemuksil-
laan auttaa myös muita saman kokeneita. 
Häntä kiinnosti myös mahdollisuus päästä 
vaikuttamaan työnantajapuolelle ja palvelu-
järjestelmään. 

– Kyse on paljon rakenteellisista ja asen-
teellisista asioista. Henkilöstöhyvinvointiin 
liittyvät julkislausumat ovat usein hyvin eri-
laisia kuin todellisuus työpaikoilla. Millai-
nen on se psykologinen sopimus, että miten 
pidetään huolta työntekijöistä ja minkälaisia 
arvoja noudatetaan? Haluaisin avata työn-
antajapuolelle keskustelua siitä, minkälais-
ta tukea ihminen toivoo, kun on haavoittu-
vassa tilanteessa ja miten siihen voisi vaikut-
taa, että empatia lisääntyisi.

Minna avasi Twitteriin tilin, jossa hän al-
koi puhua omista kokemuksistaan ja tehdä 
keskustelunavauksia muun muassa siitä, mi-
ten hyvinvointia työelämässä voitaisiin edis-
tää ja miten tukea niitä, jotka ovat pudonneet 
sieltä pois. Hän kokee saaneensa Twitterissä 
paljon positiivista, kannustavaa ja tukea an-
tavaa palautetta ja pitääkin sitä tärkeänä ka-
navana, jossa kaikilla on mahdollisuus omaan 
ääneen yhteiskunnallisesta asemasta riippu-
matta. 

Hänellä on myös mielessä monenlaisia 
kehitysideoita vaikkapa työterveyshuollon 
suuntaan, jonne hän toivoisi myös vertais-
tukea, esimerkiksi kokemusasiantuntijan 
vastaanoton. Hän on itsekin kouluttautunut 
kokemusasiantuntijaksi.

– Itselleni elämäni kolmannessa vaikeas-
sa masennuksessa on yhdistynyt vahvasti sekä 
henkilökohtainen että yhteiskunnallinen ko-
kemus. Masennus ei ole jotain, joka tapahtuu 
tyhjiössä, vaan se on aina jollain tavalla myös 
vuorovaikutusta yhteiskunnan kanssa. 

Hänestä tuntuu hyvältä, että voi ja saa 
olla osallinen yhteiskunnassa siitä huolimat-
ta, että on tällä hetkellä poissa työelämästä. 

– Haluan tehdä asioita näkyväksi, omia 
kokemuksiani hyödyntäen. Ja antaa omat 
kasvoni asian hyväksi. 

Minna Salonen on aktiivinen 
Twitterissä, jossa hän puhuu 
omista kokemuksistaan ja 
nostaa keskusteluun erilaisia 
mielenterveyteen liittyviä aiheita.
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Puheenjohtajaehdokkaat korostavat 
kokemustiedon, digitalisaation ja 
stigman poistamisen tärkeyttä

Mielenterveyden 
keskusliiton Valta ja 
vastuu 2020 -liittokokous 
järjestetään lokakuussa, 
ja tällöin liitolle valitaan 
myös uusi puheenjohtaja 
seuraavalle kaudelle. 
Puheenjohtajaehdokkaat 
vastasivat Revanssin 
vaalikysymyksiin.

Tekst i  Mirja Aarnio 

1Mitkä ovat kolme 
tärkeintä asiaa, jotka 

haluaisit saada seuraavan 
puheenjohtajakauden 
aikana läpi?

2Miten kiteyttäisit 
Mielenterveyden 

keskusliiton merkityksen 
yhteen lauseeseen?

3Mikä on mielestäsi 
Mielenterveyden 

keskusliiton tärkein 
tehtävä suomalaisessa 
yhteiskunnassa?

Riikka Nieminen

 y 40vuotias, asuu Espoossa
 y Toimii KoKoA  Koulutetut Kokemus
asiantuntijat ry:n puheen johtajana

 y Työskennellyt viimeiset viisi vuotta 
koulutettuna kokemusasiantuntija ja 
kouluttajana

 y Omakohtaista kokemusta kuudesta 
psykiatrisesta diagnoosista 
kuntoutumisesta ja opettelusta 
elämään invalidisoivan kroonisen 
kivun kanssa. 

 y Harrastaa akvarellimaalausta ja toi
mii ryhmänäyttelyiden sihteerinä

 y Parempi asiakasosallisuus suoraan 
jäseniltä Mielenterveyden keskusliiton 
kehittämiseen, jotta osaamme pitää 
kiinni hyvistä ja toimivista asioista sekä 
kohentaa esiin nousevien asioiden tilaa.

 y Vertaisuuden ja kokemusasiantunti
jaosaamisen erottaminen sekä niiden 
edistäminen. 

 y Chatpalvelun vieminen pidemmälle ja 
esimerkiksi jäsenyhdistysten tuominen 
sinne esittelemään toimintaansa

2. Mielenterveyden keskusliitto on 
mielenterveysyhdistysten kokoava voima,  
alan asiantuntija sekä etujärjestö.

3. Mielenterveyden keskusliiton tärkein 
tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa on  
yhä edelleen murtaa häpeäleimaa mielen 
sairauksia kohtaan, tuoda esiin potilaiden  
ja omaisten oikeuksia sekä auttaa alan 
yhdistyksiä tekemään konkreettista työtä 
kohderyhmän eduksi. Vaikka olemme 
kulkeneet jo pitkän matkan, niin tehtävä ei 
lopu.

Pertti Skyttä

 y 73vuotias, asuu Kotkassa
 y Toimii Mielenterveysyhdistys 
Merituuli ry:n puheenjohtajana

 y Koulutukseltaan koneenasentaja ja 
työskennellyt A. Ahlströmin 
Karhulan konepajalla suunnittelijana 

 y Eläkkeellä. Hoitaa taloyhtiön 
isännöintiä

 y Harrastaa veneilyä, kalastusta, 
metsästystä, rakentamista sekä 
latinalais ja vakioparitanssia 

 y Perheeseen kuuluvat vaimo ja 
tämän aikuinen poika sekä 
ensimmäisestä avioliitosta poika ja 
tyttö sekä kuusi lastenlasta

 y Haluan nostaa esiin ja oikeaan 
arvostukseen mielenterveys
kuntoutujien tieto ja taitotason ja 
saada tämän valtakunnallisesti tärkeän 
voimavaran yksilön ja yhteisön 
käyttöön.

 y Mielenterveyspalveluiden resurssien 
kaksinkertaistaminen terveyden ja 
hyvinvointipalvelujen rahoituksessa 
Suomessa.

 y Haluan tehdä kaikille tiettäväksi, että 
tauti ei tapa eikä tartu, kuten korona 
nyt tekee. Mielenterveysongelmista 
puhuminen helpottaa ja tiettävästi myös 
ennalta ehkäisee taudin puhkeamista. 
Tärkeää on myös kuunteleminen.

2. Mielenterveyden keskusliitto tarjoaa mielen, 
sielun ja kehon rajatonta kokonaisvaltaista 
kuntoutusta jokaiselle sitä tarvitsevalle.

3. Mielenterveyden keskusliiton tärkein tehtä
vä on toimia etujärjestönä ja julkisen keskuste
lun avaajana Suomessa ja taata mahdollisim
man matalan kynnyksen toteutuminen hoitoon 
hakeutumiselle.

Joka kolmas vuosi kokoontuva liittokokous on Mielenterveyden keskusliiton ylin päättävä elin,  
jossa äänivaltaa käyttävät jäsenyhdistysten valitsemat edustajat.

Kokous valitsee liitolle puheenjohtajan ja kahdeksan hallituksen jäsentä sekä liittovaltuuston 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 25 valtuuston jäsentä.

Tänä vuonna kokous saa käsiteltäväkseen myös liiton uudet säännöt. Lisäksi liittokokous käsittelee 
jäsenyhdistysten kokoukselle tekemät aloitteet, liittohallituksen niihin antamat lausunnot ja katsauksen 
päättyvän liittokokouskauden toimintaan. Kokous päättää myös liiton jäsenmaksuista.

Lue lisää: www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/valtajavastuuliittokokous2020 
Samalla sivulla julkaistaan liittovaltuustoehdokkaiden esittelyt 14.5.

1.

1.

Valta ja vastuu 
2020 -liittokokous 
17.-18.10.2020 
Tampereella 
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Tarmo Raatikainen

 y 57vuotias, asuu Kuusamossa
 y Toiminut Mielenterveyden keskuslii
ton puheenjohtajana 2017 lähtien, 
Mielenterveyden keskusliiton  
liittovaltuuston puheenjohtajana 
2014–2017 sekä Kuusamon mielen
terveyden tuki ry:n puheenjohtajana 
kymmenettä vuotta 

 y Kasvatustieteen maisteri, työsken
telee kyläkoulun johtajaopettajana 
Kuusamossa ja toiminut perus
koulussa opettajana ja erityis
opettajana useita vuosia

 y Harrastaa musiikkia, liikuntaa,  
kokkailua ja kirjoja ja toimii  
joukkueenjohtajana jääkiekon parissa

 y Perheeseen kuuluvat vaimo ja  
yhteensä seitsemän lasta sekä  
yksi lapsenlapsi

 y Jäsenyhdistysten tasaarvoisen roolin 
ja aseman vahvistaminen. On huoleh
dittava, että kaikki liiton jäsenyhdistyk
set pystyvät osallistumaan liiton toi
mintaan ja päätöksentekoon tasa 
arvoisesti riippumatta siitä, onko yh
distys iso vai pieni. On kehitettävä alu
eellista ja paikallista yhdistystoimintaa, 
koska STEA:n jakaman rahan määrä 
tulee tulevaisuudessa vähenemään.

 y Yhdistyksille on tarjottava kattava tuki 
digitalisaatioon, jalkauduttava yhdis
tyksiin kouluttamaan ja mietittävä 
kaikkia mahdollisuuksia tarvittavien 
laitteiden hankkimisen rahoittamiseksi.

 y Kohderyhmien tavoitettavuuden tur
vaaminen. Neuvonta, koulutus ja 
kuntoutustoimintaa on edelleen  
kehitettävä muuttuneen toiminta
ympäristön tarpeisiin vastaavaksi. 
Tämä tavoite liittyy kahteen edelliseen 
tavoitteeseen.

2. Mielenterveyden keskusliitto tukee, 
kehittää ja mahdollistaa jäsenyhdistysten 
tekemää työtä mielenterveyskuntoutujien ja 
heidän läheistensä kanssa sekä tarjoaa 
neuvontaa, koulutusta ja kuntoutusta.

3. Mielenterveyden keskusliiton tärkein 
tehtävä on toimia mielenterveyspotilaiden ja 
mielenterveyskuntoutujien edunvalvojana ja 
estää tämän kohderyhmän syrjäytymistä ja 
osattomuutta. Stigman vastainen työ 
yhteiskunnassa on tärkeä osa tätä toimintaa.

1.

Koronavirus on vaikuttanut yhteiskuntaamme kuin muurahaispe-
sää olisi tikulla söhäisty. Kun jotain perustavanlaatuista rikkoon-
tuu, on luotava uusia reittejä ja toimintatapoja tehdä asioita. Osa 

asioista jää tekemättä, osalle asioista löydetään uudet tavat tehdä, yli-
määräiset asiat jäävät pois. Luodaan ja luontoutuu uusia tapoja olla, jotka 
tukevat välttämätöntä selviytymistä ja hyvinvointia. Yhteiskunta toimii 
vihdoin Minium Viable Product (MVP) -periaatteella, joka tarkoittaa pie-
nimmällä mahdollisella vaivalla tehtyä, mutta toimivaa, tuotetta. Tuote 
on toimiva, mutta kaikkia rösöjä ei ole hiottu pois. Koronan jälkeen arki 
on muotoutunut monella suhteellisen toimivaksi, tasapuolisen epätäy-
delliseksi. Saadaan tehtyä pakolliset asiat, ei yhtään sen enempää.

Kun tavallisen arjen kaveriksi heitetään yhdessä vuorokaudessa kak-
si uutta täysipäiväistä tehtävää, lasten kotiopetus ja ruokahuolto, levisi 
ainakin oma korttipakka niin, että etsin ja järjestelen kortteja vieläkin. 
Kun tieto etäopetukseen siirtymiseen tuli, näin itseni perheeni kanssa 
saman pöydän äärellä tekemässä töitä, samalla kun lapseni tekevät sulas-
sa sovussa koulutehtäviä. Ensimmäinen aamu veti luulot pois. Opin, että 
ei kannata edes yrittää tehdä näitä samaan aikaan.

Kun kotiopetusta oli kulunut noin viikko, ajoin autoa ja mietin, mi-
hin kohtaan viiva piirretään mielen oireilun ja sairauden rajalle. Väsy, 
hermojen kireys, epätoivo, itkuherkkyys – yksinkertaisesti vain liikaa las-
tia. Arki oli rakennettava uudelleen, pala kerrallaan. Minun tahtini oli 
rakentaa pala viikossa: ensin lasten opiskelurytmi, sitten ruokailut, muut 
kasaantuneet kotityöt, liikunta, ja viimeisenä uni. Viime viikolla pidin 
unikoulun itselleni ja näyttää siltä, että työ unen kanssa jatkuu vielä seu-
raavien viikkojen ajan.

Vaan kuinka vaikea aikuisen ihmisen onkaan pyytää apua? Omasta 
kokemuksestani voin kertoa: ylitsepääsemättömän vaikeaa! Omalla koh-
dallani helpotti, kun soitin esimiehelleni. Hän käski relata. Opettelen. 
Yritän toteuttaa MVP-periaatetta elämässäni: teen tarpeellisen, mutta 
suojelen itseäni ja jaksamistani jättämällä turhan hiomisen pois. Saattoi 
minulla mennä sipulia silmään myös yhtenä perjantaina, kun toiminnan-
johtajamme Olavi Sydänmaanlakka puhui koko henkilöstölle etänä 
perjantaikahveillamme: “Jos teillä on elämänne aikana kertynyt yhtään 
töistä lintsaamisen taitoja, niin nyt aika laittaa kaikki taidot peliin!”. Ym-
märtävä työnantaja on tässä ajassa kultaakin arvokkaampi.

Kuka suunnitteli avun pyytämisen kynnyksen aikoinaan niin kor-
keaksi? Mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua, kun pyytää itselleen apua? 
Mielenterveysbarometrin mukaan 23 prosenttia suomalaisista ei halu-
aisi mielenterveysongelmia sairastavaa naapurikseen. Siksi varmaan 
moni pelkää pyytää apua silloin, kun mieli horjuu: etteivät naapurit vain 
saisi tietää. Uskon ja toivon, että tämä kriisi tuo lisää ymmärrystä niil-
le, jotka edustavat tuota 23 prosenttia väestöstämme. Vain harva pystyy 
välttämään lisääntynyttä psyykkistä kuormaa koronan tuoman kriisin 
keskellä. 

Yritämme jatkuvasti madaltaa yhteydenottokynnystä omiin neuvon-
nan palveluihimme, valtakunnalliseen mielenterveysneuvontaan sekä 
chat-palveluumme. Olkaa hyvät ihmiset yhteydessä! Soittakaa, vaikka ei 
olisi mitään sanottavaa! Ollaan hiljaa luuriemme päässä, sekin voi hel-
pottaa. Antakaa sormienne laulaa chatissa! Sanokaa moi tai vaikka mu-
rahdelkaa, meidän neuvonnan tiimi kyllä ymmärtää ja voi antaa tilantee-
seen hieman valoa. Ei ole mitään suurta yhdistävää 
tekijää tai teemaa, jonka vuoksi 
asiakkaamme ovat meihin yh-
teydessä. Usein ei ole mitään 
selvää kysymystäkään. Eikä 
tarvitsekaan olla. Pelkkä tun-
ne riittää. Ollaan yhteydessä. 
Älä jää yksin.

Pelkkä tunne riittää 

  BLOGI

Kirjoittaja HennaRiikka Myrskylä on
Mielenterveyden keskusliiton
vaikuttamisviestinnän asiantuntija.

Löydät neuvonta 
palveluidemme 

yhteystiedot lehden 
takakannesta!
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Tutkijat epäilevät, että Suomessa esiintyy yhä paljon sosiaaliturvan alikäyttöä. Ihmisillä ei 
ole voimavaroja hakea tai osaamista vaatia niitä etuuksia ja palveluja, jotka heille lain mu-
kaan kuuluisivat. Toimeentulotuen sijaan turvaudutaan mieluummin nopeisiin pika-

vippeihin, mikä vasta sotkuihin johtaakin.
Kaikista hoitopäätöksistä ei tehdä valituskelpoisia hallintopäätöksiä, jolloin oikeussuoja jää 

ohueksi tilanteessa, jossa palvelua ei saa. Vaatii suurta nokkeluutta ja vaivaa lähteä penäämään 
kunnalta järjestämättä jääneen palvelun kustannuksia hallintoriitana hallinto-oikeudessa.

Oikeuksia kyllä on, mutta niiden toteuttamisen vaatiminen on vaativaa. 
Filosofit Martha Nussbaum ja Amartya Sen ovat kehittäneet ajatusta toimintavalmiuksien 

turvaamisesta. Yhteiskunnan tulisi taata jäsenilleen riittävästi toimintavalmiuksia, jotta ihmiset 
voisivat elää elämäänsä parhaaksi kokemallaan tavalla. Toimintavalmiuksia ovat esimerkiksi ter-
veys, ruumiillinen koskemattomuus, tunteet, kriittinen ajattelu, osallistuminen ja vaikuttaminen 
omaan ympäristöön.

Julkisoikeuden professori Pauli Rautiainen on kirjoittanut toimintavalmiusteoriaa seurail-
len niin kutsutuista oikeudellisista toimintavalmiuksista.

Nuo valmiudet liittyvät ihmisen kykyyn toimia oikeudellistuvassa maailmassa: vaatia oikeuk-
siensa toteuttamista, valvoa niiden toteutumista ja ryhtyä toimiin silloin, kun nii-
tä loukataan. Toimintavalmiutta on myös kyky tunnistaa ongelmia ja hankkia 
apua silloin, kun oma osaaminen tai muodollinen asema yhteiskunnassa ei riitä 
niiden ratkaisemiseksi.

Kun tahdonvastaisessa hoidossa oleva potilas soittaa sairaalan potilasasia-
miehelle kertoakseen epäilynsä liikkumisvapautensa perusteettomasta rajoitta-
misesta lakiin perustumattomalla syyllä, hän osoittaa omaavansa jo huomattavia 
oikeudellisia toimintavalmiuksia. Hän on ollut tietoinen oikeuksistaan, epäillyt 
niitä rikottavan epäasiallisella perusteella ja osannut myös kääntyä sellaisen hen-
kilön puoleen, joka puolestaan voi neuvoa muistutuksen, kantelun tai jopa riko-
silmoituksen teossa.

Ilman oikeudellisia toimintavalmiuksiaan potilas olisi jäänyt laitosvallan 
uhriksi.

Oikeudellisia toimintavalmiuksia vaatii myös Kelan ja TE-toimiston kanssa asiointi tai talous- 
ja velka-asioiden hoitaminen. Mitä rutiiniluonteisemmasta asiasta on kyse, sitä todennäköisem-
min ratkaisu löytyy vaikkapa googlaamalla tai verkon kautta tavoittaa jonkun, joka osaa auttaa. 
Tässäkin on kuitenkin sudenkuoppia.

Auktoriteettien ja viranomaisten kyseenalaistaminen vaatii rohkeutta. ”Saanko apua lainkaan, 
jos heittäydyn nyt hankalaksi” on ajatus, joka pelottaa monia. Puolueettoman käsittelyn vaati-
minen ei kuitenkaan ole hankalaksi heittäytymistä, vaan perusoikeus.

Mikäli toimintakyky on sairauden vuoksi heikentynyt tai voimavarat ovat muu-
ten niin lopussa, että perintätoimiston kirjeiden avaaminen on ylivoimaista, ei 
parhaastakaan avusta ole avuksi, jos sen piiriin ei pääse.

Kun omat jalat eivät kanna, tarvitaan rinnallakulkijaa, joka ottaa ne puuttuvat 
askeleet, jotka jäävät avun tarpeessa olevan ihmisen ja kopin ottavan ammattilaisen 
– oli se sitten sosiaalityötekijä, Kelan etuuskäsittelijä, potilasasiamies, oikeus-
aputoimiston lakimies tai holhoustoimen ylitarkastaja – väliin.

Usein se ensimmäinen ja tärkein rinnallakulkija on omainen. Vaikka 
omaisten apu on arvokasta, sosiaalioikeuden professori Laura Kalliomaa- 
Puha on puhunut kriittiseen sävyyn lainsäädäntöön piiloutuneesta omai-
solettamasta, joka seuraa järjestelmän monimutkaisuudesta, kynnysteh-
tävien (kuten omien palvelujen yhteensovittaminen) runsaudesta, lisään-
tyvästä valinnanvapaudesta ja kuluttajuuden korostumisesta.

Tässä järjestelmässä heikoimmassa asemassa ei nimittäin välttämät-
tä ole se, jolla on vakavin diagnoosi, vaan se, jolla ei ole ketään.

 
Mihin tästä valitetaan?

Kuva:M
ika Pollari

Kirjoittaja Oskari Korhonen on 
Mielenterveyden keskusliiton 
lakimies.

  JURIDIIKKA

”Puolueettoman 
käsittelyn  
vaatiminen ei  
ole hankalaksi  
heittäytymistä, 
vaan perusoikeus.”
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Maanantaisin klo 9 – 16

Kysy yhdisty s toiminnasta!

Yhdistysten palvelupuhelin

050 339 4971

KIRJOITUSKUTSU

Teen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, sosiaali- ja 
terveydenhuoltoalan kehittäminen ja johtaminen, kriisityö, 
opinnäytettä Hämeen ammattikorkeakoulussa. Työtäni 
varten kerään kirjoituskutsun kautta täysi-ikäisiltä 
henkilöiltä vastauksia tutkimuskysymykseeni: 

Miten kohdata ja tukea vahvasti uskonnollista  
perhettä kriisissä, kun sen jäsen on kertonut 
seksuaalivähemmistöön kuulumisestaan? 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää kristillisen 
arvopohjan omaavien ihmisten kokemuksia silloin, kun 
perheenjäsenen seksuaalivähemmistöön kuuluminen on 
aiheuttanut kriisin perheessä. Haen vastauksia kysymyksiin: 

 Miltä tilanne tuntui sinusta? 
 Miten reagoit? 
 Aiheuttiko tilanne kriisin perheeseenne, ja jos niin 

millaisen? 
 Haitko apua tilanteessa, ja jos niin mistä? 
 Saitko apua, ja jos sait niin minkälaista? 
 Minkälaista apua tai tukea olisit tilanteessa toivonut? 

Voit kirjoittaa kirjeen anonyymina nimimerkillä. 
Taustatietoina kirjeisiin toivoisin laitettavan kirjoittajan iän, 
sukupuolen ja roolin perheessä. Tutkimus toteutetaan hyvää 
tieteellistä käytäntöä noudattaen, johon kuuluu mm. 
tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus ja aineiston 
keruun, analysoinnin ja raportoinnin toteuttaminen 
luottamuksellisesti. 

Vastaukset voit lähettää 30.6.2020 mennessä sähköpostilla 
osoitteeseen: elina.lind@student.hamk.fi 
Myös lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa sähköpostitse.

Ystävällisin terveisin, Elina Lind

K
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  SOSIAALITURVA

Sosiaalisen tuen merkitys 
korostuu kriisitilanteessa

Koronavirusepidemia on tänä keväänä vaikuttanut meidän jokaisen 
elämään tavalla tai toisella. Toisella on huoli omasta terveydestä ja 
jaksamisesta, toinen kantaa huolta lähimmäisistään. Epidemia on 

vaikuttanut myös monen ihmisen toimeentuloon heikentävästi, ja erilaisia 
palveluita toteutetaan enemmissä määrin etäyhteyksien avulla, jolloin kas-
vokkain saatava tuki on väliaikaisesti vähentynyt. Sosiaalisen tuen merki-
tys korostuu, kun kohtaamme elämässä jonkin kriisitilanteen, jollainen 
koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne myös varmasti monelle on. 

Itse sosiaalisen tuen määritelmä on moniulotteinen, eikä yksiselitteistä 
käsitystä määritelmästä tai sen eri muodoista ole tutkijoiden keskuudessa 
syntynyt. Arkikielessä sosiaalista tukea voisi kuvailla niin, että se on kaik-
kea sitä tukea, apua ja huolenpitoa, mitä ihminen voi saada toisilta ihmisil-
tä, kun kohtaa esimerkiksi vaikean elämäntilanteen. Sisällöltään sosiaali-
nen tuki voi vaihdella paljonkin. Tuki voi olla emotinaalista tukea, jolloin 
saamme toiselta osapuolelta ymmärrystä, empatiaa ja myötätuntoa. Ihmi-
selle syntyy vuorovaikutuksessa tunne, että toinen on läsnä minua varten ja 
kuuntelee. Sosiaalinen tuki voi olla myös ohjausta ja neuvontaa eli tiedon-
jakamista. Voimme saada esimerkiksi erilaisia neuvoja, jotka auttavat eteen-
päin. Joskus tuki voi olla konkreettista apua, kuten taloudellista tukea, ruoka- 
apua tai palveluiden saamista. 

Keneltä sitten voimme saada sosiaalista tukea? Tuen antaja voi olla esi-
merkiksi perheenjäsen, ystävä, naapuri, työkaveri tai vertaistukihenkilö. Toi-
saalta sosiaalista tukea voimme myös saada ammattiauttajan, seurakunnan, 
viranomaisen tai järjestön kautta. Koronavirusepidemian ja fyysisten kon-
taktien välttämisen vuoksi lähikuukausien aikana on täytynyt luoda uusia 
tapoja toteuttaa sosiaalista tukea, ja osa näistä uusista muodoista on varmas-
ti tullut jäädäkseen. 

On ollut ilo huomata, miten järjestökentälläkin eri toimijat ovat keksi-
neet uusia tapoja toteuttaa muun muassa keskusteluryhmiä etäyhteyksien 
avulla. Digitaaliset palvelut ovat ottaneet ison kehitysloikan monen toimi-
jan arjessa. Toisaalta on huomioitava myös se, että kaikkia tuen tarvitsijoita 
digitaaliset palvelut eivät tavoita. Ihmisillä on erilaiset mahdollisuudet näi-
den palveluiden käyttöön. Monet järjestötoimijat ovatkin myös alkaneet 
opastamaan ihmisiä etäyhteyksien käyttöönotossa, ja onnistumisen koke-
muksia on myös varmasti tullut heille, joille näiden palveluiden käyttö voi 
olla vieraampaa. Lisäksi monet toimijat ovat lisänneet puhelimitse annetta-
vaa keskustelutukea, jolloin perinteisempiäkin tukimuotoja on edelleen saa-
tavilla hyvin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi huhtikuussa 2020 ensimmäi-
sen vaikutusarvion siitä, miten koronavirusepidemia on vaikuttanut ihmis-
ten hyvinvointiin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Raportissa nousi esil-
le, että haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien, kuten iäkkäiden tai 
mielenterveysongelmia kokevien ihmisten arkeen ja jaksamiseen epidemia 
rajoitustoimenpiteineen on vaikuttanut erityisesti. Raportissa tuodaan esil-
le, että päiväkeskusten ja vertaistukipalveluiden sulkeutuminen vaikuttaa 
etenkin mielenterveysongelmien kanssa eläviin ihmisiin, ja yksinäisyyden 
ja epävarmuuden kokemukset johtavat pitkittyessään erilaisiin palveluiden 
tarpeisiin. Monelle mielenterveysongelmia kokeneelle voi juuri työpaja tai 
paikallisyhdistyksen olohuone olla tärkeä kohtaamispaikka, 
jossa ylläpidetään sosiaalisia suhteita ja saadaan tukea toi-
silta ihmisiltä. 

Kun kirjoitan tätä tekstiä, vielä ei ole tiedossa, mitä 
hallitus päättää rajoitustoimenpiteiden jatkamisen tai 
purkamisen aikataulun suhteen. Kun koittaa se päivä, 
että elämä pikkuhiljaa normalisoituu ja rajoituksia voi-
daan alkaa purkaa, odotan suuresti sitä hetkeä, että 
pääsen taas näkemään työkavereita ja ystäviä 
kasvotusten sekä halaamaan isääni. Mitä sinä odo-
tat eniten?

Kirjoittaja Riikka Mettälä on 
Mielenterveyden keskusliiton 
sosiaalityön asiantuntija

mailto:elina.lind@student.hamk.fi
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Vertaiset verkossa 
– tapaamiset
Mielenterveysyhdistysten 
vertaisille, 
kokemusasiantuntijoille ja 
aktiiveille, jotka kaipaavat 
tekemistä ja kohtaamista 
videon ja äänen välityksellä.

Joka tiistai ja torstai klo 14. 
Ilmoittaudu viimeistään 
samana aamuna klo 10.

• 19.5. Mistä unelmoit?
• 26.5. Maailman huonoin 

teksti
• 28.5. Kun sanat eivät riitä, 

osa 1
• 2.6. Kun sanat eivät riitä, 

osa 2
• 4.6. Mitä meille kahdelle 

kuuluu?
• 9.6. Keskitytään sinuun!
• 11.6. Miten jaksaa mieli, 

mistä toivoa kodin seinien 
sisällä?

• 16.6. Kuinka on kevät 
kulunut, millä mielellä 
kesään?

Keskiviikkokahvit 
verkossa
Yhdistysten työntekijöille ja 
vapaehtoisille kahvittelua ja 
kuulumisten vaihtoa.
Keskiviikkoisin klo  
13.00 - 14.30
Ilmoittaudu mukaan 
viimeistään webinaaripäivän 
aamuna klo 10 mennessä.

Hyvinvoinnin 
iltakoulut 
Kaikille mielen hyvinvointia 
käsittelevistä luennoista 
innostuneille. 
Maanantaisin klo 16-17. 
Ilmoittaudu mukaan 
viimeistään webinaaripäivän 
aamuna klo 10 mennessä.

• 18.5. Sullakin on 
superkeho!

• 25.5. Mitä meille kahdelle 
kuuluu?

Verkkokurssit
Masennus kuin ikisade?:  
Suljetulle ryhmälle
Kaikille, jotka ovat olleet 
pitkään pois työelämästä 
masennuksen takia ja 
kaipaavat tukea, tekemistä 
ja yhteyttä toisiin 
kirjoittamalla. 

Kurssia ohjaavat 
mielenterveyden keskusliiton 
ammattilaiset ja vertais-
ohjaajat. Kurssi kestää neljä 
viikkoa.

Haku 27.5. mennessä
Alkaa 2.6. 

Masennus kuin ikisade?:  
Kaikille avoin
Kaikille, joita masennus 
koskettaa oma kohtaisesti tai 
jotka etsivät uusia näkö-
kulmia läheisensä tai työnsä 
takia. Kurssi käydään omaan 
tahtiin ilman ohjaajaa.

Verkossa koko ajan, avoin 
kaikille ja mukaan pääset 
milloin vain!

Videotuokiot 
Facebookissa
Piristystä päivään! 
-liikuntatuokiot 
Kaikille, jotka kaipaavat 
pikkuisen lisää liikuntaa 
arkeensa ohjaajan tuella ja 
mukavia tehtäviä niin kotiin 
kuin luontoon.

Joka maanantai, keskiviikko 
ja perjantai Mielentila-
Facebook-ryhmässä.
Voit tilata myös 
liikuntavideon sähkö postiisi. 
Tilaukset:  
kati.rantonen@mtkl.fi 

Sykettä viikkoon! 
-videoterveydys
Mielenterveysyhdistyksille 
joka maanantai klo 12 
Facebookin 
Yhdistysuutisissa.

Puhelinryhmät
Ihmisille, jotka ovat olleet 
pitkään työelämän 
ulkopuolella mielen-
terveydellisistä syistä ja 
kaipaavat kuulumisten 
vaihtoa puhelimessa. 

Kello viiden tee -tuokioihin 
voi tulla kerran tai usealle. 
Luonnosta hyvää mieltä – 
ryhmä taas kokoontuu 
saman ryhmän kanssa neljä 
kertaa. 
Osallistuminen ei näy sinun 
puhelinlaskussasi, sillä 
puhelun maksaa 
Mielenterveyden 
keskusliitto.

Kello viiden tee
Torstaisin klo 17 – 18.
Ilmoittaudu tekstiviestillä  
040 562 4773 / Pirjo 
Metsäranta.
• 14.5. klo 17-18
• 28.5. klo 17-18
• 4.6. klo 17-18
• 11.6. klo 17-18
• 18.6. klo 17-18

Luonnosta hyvää mieltä 
– ryhmä puhelimessa
Kokoontumiset:  
1.6./3.6./8.6./10.6. klo 14-15
Ilmoittaudu 25.5. mennessä 
soittamalla tai tekstiviestillä 
numeroon  
040 8272 665 /  
Sanna Hyry

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

Tapahtumat 
ja kurssit ovat 
maksuttomia!

Mielenterveyden  
keskusliiton tapahtumia 
verkossa ja puhelimessa
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Tekst i  Kati  Rantonen, l i ikunta-asiantunti ja

Tämä erikoinen eristysaika on sulkenut monet tutut pai-
kat, joihin olemme tottuneet menemään jopa päivittäin. 
Voikin olla, että ihan huomaamatta päivän aikana tapah-

tuva liikkuminen on jäänyt vähemmälle. Tutkimusten mukaan 
kotona sisällä ollessa tulee päivän askareissa otettua keskimää-
rin 2000–5000 askelta. Se on melko vähän, kun suositusten 
mukaan terveydelle tekisi hyvää pyrkiä jopa 10 000 askeleen 
päivittäin, 

Jos määrä kuulostaa hurjalta ja liikkuminen on ollut vähäis-
tä, aloita askelten lisääminen maltillisesti. Kun kävelet 15 minuut-
tia, saat 2000 lisäaskelta päivääsi, puolen tunnin kävelyn aikana 
askelia kertyy noin 4000. Ja kun kävelyä lisää vielä toiset puoli 
tuntia, askelmäärä päivää kohden alkaa olla jo lähellä suositusta 
ja kävelyn tuomat terveyshyödyt kasvavat. Voit pilkkoa askeleet 
ajallisesti päivän aikana useampaan lyhyempään osaan. 

Lähde siis piristämään omaa mieltä ja kehoa kävellen – tällä 
hetkellä voimassa olevia turvavälejä ja muita turvallisuusohjeita 
noudattaen!

Lisää askelia päivääsi – 
keho ja mieli vahvistuvat

Lähteet: 
www.ukkinstituutti.fi 
www.suomenlatu.fi

  HYVÄN OLON RUTIINI

TEE NÄIN:
 Mieti, mikä vuorokauden aika olisi sinulle sopivin ajankohta lisätä askelia 

arkeesi. Voisiko esimerkiksi keväisestä aamukävelystä tulla tapa vai onko 
sopivampi käydä happihyppelyllä ennen lounasta? 

 Sovi kaverin kanssa yhteinen kävelyaika. Kaveri voi asua eri puolella 
kaupunkia tai vaikka eri puolella Suomeakin, mutta sopikaa, että lähdette 
yhtä aikaa kävelylle ja kumpikin kävelee omalla lähialueellaan. Voitte 
matkan aikana napata kuvan jostakin kiinnostavasta kohteesta ja kävelyn 
päätteeksi lähettää sen toisillenne. Jos molemmilla on puhelimeen 
handsfree käytössä, voitte vaihtaa kuulumiset kävelyn aikana. 

 Nosta ulkovaatteet jo illalla valmiiksi tuolin päälle aamukävelyä varten. 
Tämä voi helpottaa liikkeelle lähtöäsi, kun ei tarvitse käyttää aamulla aikaa 
vaatteitten etsimiseen. Muista valita jalkaan sään mukaiset kengät, joilla on 
hyvä kävellä. Kävelemällä eri reittejä ja erilaisessa maastossa saat vaihtelua 
kävelyyn. 

 Lataa puhelimeen ilmainen askelmittarisovellus. Sovellus laskee ottamasi 
askeleet, kun kannat puhelinta mukanasi. Sovelluksesta on helppo seurata, 
minkä verran askelia päivän ja viikon aikana tulee. Voit asettaa itsellesi 
oman päiväkohtaisen tavoitteen, jonka yrität saavuttaa. Tekniset mittarit 
motivoivat monia lisäämään liikkumista. 

Säännöllisellä reippaalla kävelyllä 
kehität sydän ja verenkiertoelimistön 
kuntoa ja vähennät useiden eri 
sairauksien vaaraa, esimerkiksi 
sepelvaltimosairauksien ja 2tyypin 
diabeteksen ja osteoporoosin 
kehittymistä. Reippaassa kävelyssä 
isot lihasryhmät työskentelevät, joten 
kävely vahvistaa myös lihaksia ja on 
hyvä apu painonhallinnassa. Kävely 
helpottaa myös ahdistus ja 
masennusoireita. Liikunta vaikuttaa 
myönteisesti myös elimistön 
vastustuskykyyn. 

http://www.ukkinstituutti.fi
http://www.suomenlatu


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

	nimesi

	postiosoitteesi

	maksaja ja laskutusosoite (jos eri kuin yllä)

	puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi

	jäsenyhdistyksesi

TEE NÄIN:

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 2020 
(normaalisti 59 euroa). 

mielenterveysneuvonta
Valtakunnallinen  

www.mtkl.fi

50%

Tilaa nyt

ALENNUS KESTO
TILAUSHINNASTA 

(NORM. 59 €)

Mielenterveysneuvonta  chatissa joka arkipäivä klo 12-18

•	 www.mtkl.fi
• sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset mukana klo 12–15
• mielenterveysongelmia itse kokeneet vertaiset mukana klo 15–18 sekä ti–to myös klo 12–15

Mielenterveysneuvonta puhelimitse joka arkipäivä klo 10-15

• puhelinneuvonta 0203 91920 (8,35 senttiä/puhelu + 16,69 senttiä/minuutti)
• vertaistukipuhelin 0800 177599 (maksuton)

Sosiaalineuvonta joka arkipäivä klo 9–15
•	 sosiaalityön	asiantuntija	Riikka	Mettälä,	puh.	040	756	0578,	riikka.mettala@mtkl.fi
• sosiaaliturva, -etuudet ja -palvelut
• jos puhelin on varattu, jätäthän soittopyynnön tekstiviestillä tai sähköpostilla

Oikeusneuvonta joka arkipäivä klo 9–15

•	 lakimies	Oskari	Korhonen,	puh.	040	843	2104,	oskari.korhonen@mtkl.fi
• mielenterveyteen ja mielenterveyspalveluihin liittyvät oikeudelliset kysymykset
• jos puhelin on varattu, jätäthän soittopyynnön tekstiviestillä tai sähköpostilla


