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Mielenterveyden keskusliitto
Kursseja kaikille mielenterveysongelmia arjessaan tai työssään kohtaaville

Syksy
2020

Pienillä asioilla elämässä voi olla suuri
merkitys. Pienikin kohtaaminen tai yhteys
toiseen voi olla käänteentekevä hetki.
Olavi Sydänmaanlakka

Vaikkei toivoa aina näkisi, se on silti
olemassa. Jos epätoivo on sumentanut
silmät toivolta, toivon tullessa
näköpiiriin se on entistäkin kirkkaampi.
Mielenterveyden haasteet usein ajavat
tutustumaan omaan mieleen
paremmin, mistä voi tulla iso
voimavara loppuelämälle.
Julia Laiho

Olisin aikoinaan tarvinnut verkossa
tapahtuvia vertais- ja
mielenterveyspalveluita.
Olen onnekas, että olen nyt tässä ja
saan olla vertaisena sekä myös
saavana osapuolena.

Toivo asuu ihmisten
välillä, ihmisten
välisessä yhteydessä.
Vertaistuki vahvistaa
toivoa ja rakentaa
yhteyttä itseen ja
toisiin ihmisiin.

Riittävän hyvä mielenterveys on asia,
johon kannattaa panostaa.
Maarit Suhonen
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Kuva: Jan-Erik Berg

Minna Salonen

Yhdessä kohti uusia alkuja

M

aailma on muuttunut merkittävästi kuluneen vuoden aikana, ja koronapandemia on vaikuttanut monella tavalla ihmisten elämään. Joillain ovat työt loppuneet, toisilla niitä on
liikaakin. Yksinäiset ovat saattaneet olla entistä yksinäisempiä, kun taas monen perheen
jaksaminen on ollut äärirajoilla lasten ja aikuisten ollessa lähes 24/7 kotona yhdessä. Kriisissä
monen mielenterveys on taatusti ollut koetuksella – etenkin, jos mieli on jo valmiiksi ollut
hauras.
Onneksi asioilla on lähes aina myös kääntöpuolensa. Kulunut vuosi on edellyttänyt sitä,
että keksimme uusia tapoja ja innovaatioita kohdata, auttaa ja elää yhdessä. Kevään aikana
huomasimme, että verkkotoiminta paitsi tavoittaa ihan uusia ihmisiä mukaan, myös
houkuttelee aiemmin perinteiseen toimintaan osallistuneita mukaan verkkoon. Olemme
kuulleet monia kokemuksia siitä, kuinka itseluottamus verkon käyttöön on kasvanut. Tämä on
joillekin mahdollistanut jopa aiempaa enemmän kohtaamisia ja ehkä opettanut jotain uutta
itsestä, toisista ja elämästä.
Emme vielä tiedä, millaisissa olosuhteissa tulemme elämään syksyllä 2020. Olemme
Mielenterveyden keskusliitossa suunnitelleet syksyn kurssikattauksen sellaiseksi, että tarjolla
on sekä kasvokkain tapahtuvaa toimintaa että verkkotoimintaa. Pidämme huolen, että meillä
on tarpeen tullen valmiudet siirtää mahdollisimman paljon koulutuksia verkkoon, laadusta
tinkimättä. Uutuuksia ovat mm. verkkokurssi opiskelijoille sekä mielenterveystyötä käsittelevät
seminaarit. Monet suositut tapahtumat jatkuvat, mm. Hyvinvoinnin iltakoulut, ryhmächatit ja
Vertaiset verkossa. Kurssitoiminnassa korostuvat luonto, kulttuuri ja vertaistuen merkitys,
myös ammattilaisille. Avoimien luentojen aiheina ovat mm. yksinäisyys, arki erityislapsen
kanssa, tunnesyöminen, seksuaalinen hyvinvointi sekä talous- ja palveluviidakkohuolet.
Syksyllä on tarjolla kursseja, tapahtumia ja kohtaamispaikkoja yhteensä 84, joista 35
verkossa ja 33 eri paikkakunnilla, pääkaupunkiseudulta aina Inariin ja Muonioon saakka.
Tervetuloa mukaan!

Miten mukaan kursseille?

www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri

Etsi sinua kiinnostava kurssi tapahtumakalenteristamme.
Haku- tai ilmoittautumislinkki on aina kunkin kurssin ohessa.
Miten löydän kursseja?
Voit hakea kursseja
ajankohdan, paikkakunnan
tai kurssin nimen mukaan.
Voit myös hakea haku
sanalla, esimerkiksi
”vertaisohjaaja”, ”mielen
terveysongelmia kokeville”,
”verkkokurssi” jne.

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

Ilmoittautuminen?
Koulutus- ja seminaaripaikat
täyttyvät ilmoittautumis
järjestyksessä. Kaikille
avoimille luennoille taas ei
tarvitse ilmoittautua. Riittää
kun tulet vaan.
Maksaako?
Kaikki kurssimme ovat ilmaisia.
Usein tarjotaan kahvitkin.
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Varautuminen mahdollisiin
pandemiarajoituksiin
Mielenterveyden keskusliitto tarjoaa syksyksi sekä
kasvokkain että verkossa tapahtuvia koulutuksia, kursseja
ja tapahtumia. Olemme varautuneet siihen, että
koronapandemian vuoksi viranomaiset saattavat joutua
rajoittamaan yleisötilaisuuksia, tapaamisia ja liikkumista
myös syyskaudella.

T

ämän vuoksi varaamme oikeuden muuttaa oppaassa ilmoitettujen
tapahtumien osallistujamääriä ja tiloja viranomaismääräysten ja
-suositusten noudattamiseksi.
Mikäli osallistujamäärää joudutaan muuttamaan ilmoitetusta,

1 avoimeen tapahtumaan otetaan sisään ensimmäisenä paikalle saapuneet;
edellyttäviin tapahtumiin osallistujat valitaan
2 ennakkoilmoittautumista
ilmoittautumisjärjestyksessä ja valinnasta ilmoitetaan kaikille
ilmoittautuneille;
edellyttäviin tapahtumiin osallistujat valitaan hyväksyttyjen
3 hakemusta
hakijoiden joukosta hakemusten jättämisjärjestyksessä.
Tilanteen niin vaatiessa siirrämme kasvokkaisiksi ilmoitetut tapahtumat
pääsääntöisesti verkkoon. On myös mahdollista, että joitakin tapahtumia
joudutaan siirtämään toiseen ajankohtaan tai perumaan. Varaamme oikeuden
myös näihin muutoksiin, mikäli viranomaismääräykset ja -suositukset niitä
edellyttävät.
Pyrimme toteuttamaan kaikki verkkokurssit helposti saavutettavilla,
avoimilla verkkosovelluksilla. Ilmoitamme mahdollisista muutoksista välittömästi verkkosivujemme tapahtumakalenterissa sekä jo ilmoittautuneille osallistujille
suoraan. Maksuttomien tapahtumien muutokset eivät aiheuta osallistujille
kustannuksia.
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Tapahtuu verkossa
Verkkokurssit
Onko tässä pimeydessä valoa? sivu 20
Ihmisille, jotka ovat olleet pitkään pois työelämästä mielenterveyssyistä
Masennus kuin ikisade? sivu 23
Ihmisille, jotka miettivät masennusta omakohtaisesti, läheisensä
puolesta tai laajentaakseen ammatillisia näkökulmiaan.
Vastavirrasta myötävirtaan sivu 25
Opiskelijoille, jotka haluavat uusia näkökulmia opiskeluun ja tukea
jaksamiseen.

Webinaarit
Hyvinvoinnin iltakoulut sivu 55
Mielen hyvinvoinnista, itsetuntemuksesta ja ajankohtaisista teemoista
kiinnostuneille.
Vallan paikat mielenterveystyössä sivu 49
Kaikille, joiden asiakkaiden arjessa mielenterveysongelmat ovat
ajankohtaisia sekä muille aiheesta kiinnostuneille.
Huolien hetki sivu 56
Kaikille, joita rahaan, palveluihin ja tukimuotoihin liittyvät huolet
painavat sekä ammattilaisille, jotka toivovat lisätietoa palvelu
järjestelmästä sekä tukimuodoista.

Verkkokohtaamiset
Mitä mielen päällä? -ryhmächatit sivu 27
Kaikille kulloisestakin teemasta kiinnostuneille
Vertaiset verkossa sivu 29
Mielenterveysyhdistysten vertaiseille ja aktiiveille
Toivo ammattilaisen työvälineenä: Digijatkot sivu 39
Toivo ammattilaisen työvälineenä – koulutukseen osallistuneille
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Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Toivon työpaja
Mistä lisää voimia arkeen, jos kaikki tuntuu
harmaalta ja raskaalta? Löytyisikö päiviin jotain
ihan uutta? Miten huomata hyvä elämässä? Voiko
elämäni muuttua taas valoisammaksi?

E

tsitään yhdessä toiveikkuutta ja valon pilkahduksia ja pohditaan,
mistä löytyisi voimia arkeen. Usein on helpompi olla myötätuntoinen toisille, ja oma minä unohtuu. Tällä kertaa opetellaan
myötätuntoa itseämme kohtaan: Tällä hetkellä jaksan ehkä vain
tämän, mutta vointini paranee, edessäni on parempi huominen ja
uusia mahdollisuuksia. Suunnitellaan yhdessä lähitulevaisuutta ja
opetellaan pilkkomaan tavoitteita pieniksi, kullekin sopiviksi
askeleiksi.
Joskus unohtuu, että emme ole ainoita, joiden mieli ei jaksa.
Ryhmässä jaamme kokemuksia toisten samoja asioita kohdanneiden kanssa ja teemme erilaisia harjoituksia. Voit tulla mukaan ihan
omana itsenäsi.
Mukana on aina vertaisohjaaja, jolla on omakohtaista kokemusta
toipumisesta ja siitä, mikä arjessa auttaa eteenpäin.

Mukaan voit hakea
myös puhelimitse:
0203 91920

Tajusin omia tavoitteitani.
Mulla on tavoitteita!
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Kotoa käsin
Kenelle?

Kaikille kadoksissa olevia voimia ja toiveikkuutta etsiville ihmisille, jotka ovat eläkkeellä,
kuntoutustuella tai muuten olleet pitkään pois työelämästä mielenterveydellisten syiden
vuoksi.

Äänekoski
luonto ja liikunta

Kurssipäivät: 7.9 -9.9. ja
13.10.
Kellonajat: 13 – 17
Paikka: Onnimannila,
Äänekoskentie 351,
Äänekoski
Ohjaajat: Henri Savolainen,
Mielenterveyden keskusliitto
sekä vertaisohjaaja
Mukaan mahtuu: 10
Hae mukaan: 14.8.
mennessä
Mahduinko mukaan?
Kerromme sinulle
viimeistään 21.8.
Yhteistyössä kanssamme:
Paikallinen mielenterveys
yhdistys Äänekosken Ilona ry

Inari
Kurssipäivät: 15.9 - 17.9
ja 27.10.
Kellonajat: 10 – 14
Paikka: Hotelli Kultahippu,
Petsamontie 1, Ivalo
Ohjaajat: Sanna Hyry,
Mielenterveyden keskusliitto
sekä vertaisohjaaja
Mukaan mahtuu: 10
Hae mukaan: 25.8.
mennessä
Mahduinko mukaan?
Kerromme sinulle
viimeistään 28.8.
Yhteistyössä kanssamme:
Utsjoen kunta
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Hankasalmi

Lappeenranta

Kurssipäivät:
6.10. - 8.10 ja 4.11.

Kurssipäivät: 2.11 - 4.11.
ja 30.11.

Kellonajat: 10 – 14

Kellonajat: 10 – 14

Paikka: Hotelli Revontuli,
Revontulentie 1, Hankasalmi

Paikka: Sokos Hotel
Lappee, Brahenkatu 1,
Lappeenranta

Ohjaajat: Merja Smahl,
Mielenterveyden keskusliitto
ja vertaisohjaaja
Mukaan mahtuu: 10
Hae mukaan: 11.9. mennessä
Mahduinko mukaan?
Kerromme sinulle
viimeistään 16.9.
Yhteistyössä kanssamme:
Paikallinen mielenterveys
yhdistys Hankasalmen
Tuikku ry

Ohjaajat: Isko Kantoluoto,
Mielenterveyden keskusliitto
ja vertaisohjaaja
Mukaan mahtuu: 10
Hae mukaan: 16.10.
mennessä
Mahduinko mukaan?
Kerromme sinulle
viimeistään 20.10.

Helsinki
kirjoittamisesta
innostuneille

Kurssipäivät:
22.10./29.10./ 5.11./ 12.11.
Kellonajat: 14 – 17
Paikka: Mielenterveyden
keskusliitto, Malmin
kauppatie 26,Helsinki

Merja

Ohjaajat: Päivi Tonteri,
Mielenterveyden keskusliitto
ja vertaisohjaaja
Mukaan mahtuu: 10
Hae mukaan: 16.10.
mennessä

Sanna

Päivi

Henri

Isko

Mahduinko mukaan?
Kerromme sinulle
viimeistään 19.10.
Tarjoamme kurssipäivänä
kahvit.
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Muonio

Joensuu

luonto ja liikunta

Kurssipäivät:
25.11 - 27.11. ja 15.1.2021

Kurssipäivät: 11.11
-13.11. ja 10.12.
Kellonajat: 10 – 14
Paikka: Harriniva Hotels &
Safaris, Harrinivantie 35,
Muonio
Ohjaajat: Sanna Hyry,
Mielenterveyden keskusliitto
ja vertaisohjaaja
Muoto: Kurssilla käydään
kotoa käsin
Mukaan mahtuu: 10
Hae mukaan: 7.10.
mennessä
Mahduinko mukaan?
Kerromme sinulle
viimeistään 13.10.
Yhteistyössä kanssamme:
Muonion ja Enontekiön
perusterveydenhuolto,
Kittilän etsivä nuorisotyö,
SàmiSoster ry

Kellonajat: 10 – 14
Aamiaisbuffet tarjolla jo -10
Paikka: Sokos hotel Kimmel
Itäranta 1, Joensuu
Ohjaajat: Merja Smahl,
Mielenterveyden keskusliitto
ja vertaisohjaaja
Mukaan mahtuu: 10
Hae mukaan: 6.11.
mennessä
Mahduinko mukaan?
Kerromme sinulle
viimeistään 10.11.
Yhteistyössä kanssamme:
Paikallinen mielenterveys
yhdistys Pohjois-Karjalan
Mielenterveydentuki ry

Halli
+ 65v

Kurssipäivät: 27.11. /
4.12. / 11.12. sekä yksi
kurssin aikana sovittava
jatkopäivä
Kellonajat: 9 - 13
Paikka: Emppis ry,
Puistotie 7, Halli
Ohjaajat: Henri Savolainen,
Mielenterveyden keskusliitto
ja vertaisohjaaja
Mukaan mahtuu: 10
Hae mukaan: 23.10.
mennessä
Mahduinko mukaan?
Kerromme sinulle
viimeistään 29.10.
Yhteistyössä kanssamme:
Paikallinen mielenterveys
yhdistys Emppis ry

Jämsä
Kurssipäivät: 1.12. - 3.12.
ja 13.1.2021
Kellonajat: 10 – 14
Paikka: Kosmo-hanke,
Seppolantie 9 LH 2-3, Jämsä

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

Ohjaajat: Henri Savolainen
Mielenterveyden keskusliitto
ja vertaisohjaaja
Mukaan mahtuu: 10
Hae mukaan: 23.10.
mennessä
Mahduinko mukaan?
Kerromme sinulle
viimeistään 30.10.
Yhteistyössä kanssamme:
Paikallinen Mielenterveys
yhdistys Ankkuri ry /
Kosmo-hanke

Huom!
Tarjoamme
kurssipäivänä
kahvit ja
lounaan.
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Mitä minulle
kuuluu?
Mitä kuuluu? Haluaisitko tutustua lisää omaan
itseesi? Toivotko jotain uutta päiviisi? Entäpä
tutustumista toisiin ihmisiin ja juttuseuraa?
Kaipaatko toivon kipinöitä tulevaan?
Uskallusta unelmoida jälleen?

E

tsitään yhdessä vahvuuksiasi, toiveitasi, tarpeitasi ja tavoitteitasi. Mietitään, miten voisit pilkkoa tavoitteita pienemmiksi,
itselle sopiviksi askeliksi. Mistä unelmoit? Sen tiedät vain sinä itse.
Omien tunteiden, tarpeiden, unelmien ja vahvuuksien tunnistaminen auttaa jäsentämään elämääsi ja tukee toipumistasi.
Tärkeitä ovat myös ihmissuhteet. Jokainen meistä kaipaa
seuraa ja mahdollisuutta vaihtaa ajatuksia ja kuulumisia toisten
kanssa. Olla osa porukkaa. Tällä kurssilla tapaat ihmisiä, jotka
ymmärtävät, mistä puhut, miltä sairastuminen tuntuu ja millaisia
vaiheita on toipumisessa.
Mieltä ei voi erottaa kehosta, eikä kehoa mielestä. Kurssilla
aktivoidaankin molempia puolia: Liikutaan, pelaillaan, keskustellaan, oleillaan, etsitään, oivalletaan ja opitaan yhdessä. Osa
kursseista on luontoliikunta- ja osa kulttuuripainotteisia.
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Kotoa käsin
Kenelle?

Mielenterveyden ongelmia kokeville, jotka ovat olleet pitkään työelämän ulkopuolella,
esim. kuntoutustuella, eläkkeellä tai pitkäaikaistyöttömänä mielenterveydellisistä
syistä ja hakevat uusia kokemuksia, vaihtelua ja ajatusten vaihtoa samanlaisessa
elämäntilanteessa olevien kanssa.

Turku
luonto

Kurssipäivät:
22.9 - 23.9. / 6.10. - 7.10. /
27.10. - 28.10.
Kellonajat: 9 – 15
Paikka: Verkahovi, Verka
tehtaankatu 4, 1 krs., Turku
Ohjaajat: Kimmo Hane ja
Pirjo Metsäranta, Mielen
terveyden keskusliitto sekä
vertaisohjaaja
Muoto: Kurssilla käydään
kotoa käsiin
Mukaan mahtuu: 10
Hae mukaan: 31.8. mennessä
Mahduinko mukaan?
Kerromme sinulle
viimeistään 4.9.

Rovaniemi

Nokia
luonto

Lahti
kulttuuri

Kurssipäivät:
8.12. - 9.12. /
19.1. - 20.1.2021 /
23.2. - 24.2.2021

Kurssipäivät:
9.12. - 11.12. /
19.1. - 21.1.2021 / 5.2.2021

Kellonajat: 9 – 15

Paikka: Sokos Hotel
Lahden Seurahuone,
Aleksanterinkatu 14, Lahti

Paikka: Scandic Eden,
Paratiisikatu 2, Nokia
Ohjaajat: Pirjo Metsäranta
ja Henri Savolainen,
Mielenterveyden keskusliitto
sekä vertaisohjaaja
Muoto: Kurssilla käydään
kotoa käsiin
Mukaan mahtuu: 10
Hae mukaan: 23.10.
mennessä
Mahduinko mukaan?
Kerromme sinulle
viimeistään 30.10.

Kellonajat: 9 – 15

Ohjaajat: Isko Kantoluoto ja Terhi Kimmelma-
Paajanen, Mielenterveyden
keskusliitto sekä vertais
ohjaaja
Muoto: Kurssilla käydään
kotoa käsiin
Mukaan mahtuu: 10
Hae mukaan: 13.11.
mennessä
Mahduinko mukaan?
Kerromme sinulle
viimeistään 18.11.

luonto

Kurssipäivät: 30.9. - 1.10. /
28.10. - 29.10. / 25.11. - 26.11.
Kellonajat: 9 – 15
Paikka: Scandic Pohjanhovi,
Pohjanpuistikko 2, Rovaniemi
Ohjaajat: Sanna Hyry ja
Tarja Tikkanen, Mielen
terveyden keskusliitto sekä
vertaisohjaaja
Muoto: Kurssilla käydään
kotoa käsiin
Mukaan mahtuu: 10
Hae mukaan: 9.9. mennessä
Mahduinko mukaan?
Kerromme sinulle
viimeistään 11.9.

Huom!
Tarjoamme
kurssipäivinä
kahvit ja
lounaan.

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

Mielenterveyden ongelmia kokeville ihmisille, jotka ovat olleet pitkään työelämän
ulkopuolella, esim. kuntoutustuella, eläkkeellä tai pitkäaikaistyöttömänä
mielenterveydellisistä syistä ja hakevat uusia kokemuksia, vaihtelua ja ajatusten
vaihtoa samanlaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa.

Kalajoki
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Rovaniemi

luonto/miehille

+65v

Kurssipäivät: 19.10 - 23.10.

Kurssipäivät: 16.11 - 20.11.

Kellonajat: Kurssi alkaa
ma klo 15:30 ja päättyy pe
klo 12:00

Kellonajat: Kurssi alkaa
ma klo klo 15.30 ja päättyy
pe klo 12:00

Paikka: Santa´s Resort &
Spa Hotel Sani, Jukupolku
3-5, Kalajoki

Paikka: Scandic
Pohjanhovi, Pohjanpuistikko
2, Rovaniemi

Ohjaajat: Isko Kantoluoto
ja Henri Savolainen,
Mielenterveyden keskusliitto
sekä vertaisohjaaja

Ohjaajat: Isko Kantoluoto
ja Merja Smahl, Mielen
terveyden keskusliitto sekä
vertaisohjaaja

Muoto: Kurssilla yövytään
ja se sisältää täysihoidon

Muoto: Kurssilla yövytään ja
se sisältää täysihoidon

Mukaan mahtuu: 10

Mukaan mahtuu: 10

Hae mukaan: 28.9.
mennessä

Hae mukaan: 9.10.
mennessä

Mahduinko mukaan?
Kerromme sinulle
viimeistään 2.10.

Mahduinko mukaan?
Kerromme sinulle
viimeistään 14.10.

Terhi

Pirjo

Kimmo

Isko

Henri

Sanna

Merja

Sisältää
täysihoidon

Matkakulut?
Matkakuluista vastaa kukin
osallistuja itse, mutta matka
kuluihin voit hakea jälkikäteen
Kelalta korvausta. Omavastuu on
25€/suunta. Matkakorvushakemusta varten tarvitset lääkärin
vapaamuotoisen suosituksen
kurssin tarpeesta.
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Minä - oman
elämäni
sankari
Mitä jos ottaisit vähän aikaa oman itsesi
syvempään kohtaamiseen? Aikaa ajattelulle ja
keskusteluille, tunteiden tarkastelulle, voimien
vahvistamiselle ja sinun omalle hyvinvoinnillesi
hyväksyvässä ilmapiirissä?

K

urssilla pohdimme, miten pitää parempaa huolta itsestään
ja omasta jaksamisestaan. Jaetaan kokemuksia hyvän arjen
rakennuspalikoista ja keskustellaan voimaannuttavista
sosiaalisista suhteista.
Katsellaan yhdessä myös tulevaisuuteen. Uskaltaisitko
heittäytyä uusiin haasteisiin? Miten kääntää elämänkokemukset
vahvuuksiksi ja voimavaroiksi? Miten tunnistaa oman elämäntarinan erilaiset vaiheet ja niiden merkitykset? Miten lähteä
rakentamaan siltaa nykyhetkestä tulevaisuuteen?
Kurssi tarjoaa mahdollisuuksia kohdata toisia ihmisiä ja
hankkia uusia kokemuksia yhteisen, toiminnallisen tekemisen
kautta.
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Kurssilla yövytään
Kenelle?

Mieleterveysongelmia kokeville ja rohkeasti tulevaisuuteen katsoville ihmisille, jotka
haluavat nähdä aiemmat elämänkokemukset voimavaroina ja jotka ovat aikaisemmin
osallistuneet Mitä minulle kuuluu? –kurssille tai Suuret unelmat, pienet askeleet –
kurssille.

Rovaniemi

Kalajoki

kulttuuri

Kurssipäivät: 7.9 - 11.9.
Kellonajat: kurssi alkaa ma
7.9. klo 15.30 ja päättyy pe
11.9. klo 12.
Paikka: Scandic Pohjanhovi,
Pohjanpuistikko 2, Rovaniemi
Ohjaajat: Isko Kantoluoto
ja Merja Smahl, Mielen
terveyden keskusliitto sekä
vertaisohjaaja
Muoto: Kurssilla yövytään ja
se sisältää täysihoidon
Mukaan mahtuu: 10
Hae mukaan: 10.8.
mennessä
Mahduinko mukaan?
Kerromme sinulle
viimeistään 12.8.

luonto

Kurssipäivät:
23.11 - 27.11.
Kellonajat: kurssi alkaa ma
23.11. klo 15.30 ja päättyy
pe 27.11. klo 12
Paikka: Santa´s Resort &
Spa Hotel Sani, Jukupolku
3-5, Kalajoki
Ohjaajat: Isko Kantoluoto
ja Pirjo Metsäranta,
Mielenterveyden keskusliitto
sekä vertaisohjaaja
Muoto: Kurssilla yövytään ja
se sisältää täysihoidon
Mukaan mahtuu: 10
Hae mukaan: 2.11.
mennessä
Mahduinko mukaan?
Kerromme sinulle
viimeistään 6.11.

Sisältää
täysihoidon

Matkakulut?
Matkakuluista vastaa kukin
osallistuja itse, mutta matka
kuluihin voit hakea jälkikäteen
Kelalta korvausta. Omavastuu on
25€/suunta. Matkakorvushakemusta varten tarvitset lääkärin
vapaamuotoisen suosituksen
kurssin tarpeesta.
Isko
16
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Diabetes
ja mieli

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

E

tsimme keinoja, joilla saamme voimia jaksamiseen.
Pohdimme yhdessä arjen selviytymistaitoja ja etsimme
kadoksissa olleita voimavaroja.
Kurssilla puhutaan myös kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista,
sairauksien vaikutuksista arkeen sekä diabeteksen omahoidosta.
Keskustelemme lisäksi tunnetaidoista ja siitä, millaisia
ajatuksia ja uskomuksia sinulla on itsestäsi. Huomaatko hyvän
itsessäsi ja ympärilläsi?
Opettelemme luomaan itsellemme hyödyllisiä verkostoja:
Mihin voisin osallistua, jotta en jäisi kodin seinien sisälle? Entä
mistä saan apua, jos tarvitsen?
Kurssilla jaamme ja kuulemme myös toistemme
kokemuksia.
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Kajaani

Pori

Lohja

Kurssipäivät: 15.9. - 17.9.
/20.10. - 22.10./
10.11. - 12.11.

Kurssipäivät: 27.10 29.10./ 24.11 - 26.11./15.12
- 17.12.

Kurssipäivät: 29.9. - 1.10.

Kellonajat: 9 – 15

Kellonajat: 9 – 15

Paikka: Kainuun Martat ry.
Sammonkatu 10 A 3, Kajaani

Paikka: Satakunnan
yhteisökeskus, Otavankatu 5
A, Pori

Ohjaajat: Pirjo Metsäranta,
Mielenterveyden keskusliitto,
Kati Hannukainen, Diabetesliitto sekä vertaisohjaaja
Muoto: Kurssilla käydään
kotoa käsin
Mukaan mahtuu: 14
Hae mukaan: 4.9.
mennessä.
Mahduinko mukaan?
Kerromme sinulle
viimeistään 11.9.

Ohjaajat: Henri Savolainen,
Mielenterveyden keskusliitto,
Anneli Jylhä, Diabetesliitto
sekä vertaisohjaaja
Muoto: Kurssilla käydään
kotoa käsin
Mukaan mahtuu: 14
Hae mukaan: 11.9.
mennessä.
Mahduinko mukaan?
Kerromme sinulle
viimeistään 18.9.

Kenelle?

Kenelle?

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

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

Haku: Diabetesliiton verkkosivuilla:
www.diabetes.fi/kurssit/diabetes_ja_mieli_-kurssit

Pirjo

Henri

Kati

Anneli

luonto

Kellonajat: Alkaa ti 29.9.
klo 13, päättyy to 1.10.
klo 15.
Paikka: Lohja Spa & Resot,
Ylhäntie 1, Karjalohja
Ohjaajat: Pirjo Metsäranta,
Mielenterveyden keskusliitto,
Kati Hannukainen, Diabetesliitto sekä vertaisohjaaja
Muoto: Kurssilla yövytään
ja se sisältää täysihoidon
Mukaan mahtuu: 14
Hae mukaan: 4.9.
mennessä.
Mahduinko mukaan?
Kerromme sinulle
viimeistään 11.9.
Yhteistyössä kanssamme:
Suomen Diabetesliitto ry
Kenelle?

Ihmisille, jotka ovat
mielenterveydellisistä
syistä eläkkeellä,
joilla on diabetes ja
halu löytää uusia
näkökulmia arkeensa
ja haluavat hyödyntää
luontoa oman
toipumisen tukena.
Haku: Diabetesliiton
verkkosivuilla:
www.diabetes.fi/kurssit/
luonto_liikkuminen_
diabetes_ja_mieli

Huom!
Osallistuminen ei maksa mitään. Sisältää majoituksen ja täysihoidon.
Matkakuluista vastaa osallistuja itse.
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Irtiotto arjesta:
Joulu Leppävirralla
Olisi mukava lomailla hetki arjen pyörteistä ja
huolista. Vaihtaa kokonaan maisemaa.
Viettää joulua kylpylähotellissa. Istua
valmiiseen pöytään. Mutta ei varaa. Jos
taloustilanteesi on tiukka, sinulla voi silti olla
mahdollisuus lomaan.

M

ielenterveyden keskusliitto ja Maaseudun terveys- ja
lomahuolto tarjoavat mahdollisuuden tuettuun lomaan
mielenterveysongelmia kokeville ja heidän perheilleen.
Lomiin sisältyvät majoitus, ruokailut ja monipuoliset
harrastusmahdollisuudet. Upeasta luonnosta nauttiminen,
kylpylässä rentoutuminen, lukuisat liikuntamahdollisuudet tai
ihan vaan kiireetön oleilu – sinä valitset mukavimman tavan
viettää lomaasi.
Jos taas toivot juttuseuraa ja haluat päästä vaihtamaan
ajatuksia ja kokemuksia toisten samanlaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa, sekin onnistuu. Koko ryhmälle on
yhteistä ohjelmaa, ja osallistuminen on vapaaehtoista.
Mukana matkassa on aina kaksi Mielenterveyden keskusliiton
vertaislomaohjaajaa.

Leppävirta
Ajankohta: 21.12. – 26.12.
Paikka: Sport & Spa Hotel
Vesileppis, Vokkolantie 1,
Leppävirta
Hae mukaan viimeistään:
21.9.2020
Miten mukaan?
Lomatukea myönnetään
taloudellisin, terveydellisin ja
sosiaalisin perustein. Tukea
haetaan viimeistään 3
kuukautta ennen loman
alkamispäivää.
Mistä tiedän, pääsenkö
mukaan?
Myönnetystä lomatuesta
ilmoitetaan hakijalle n. 2 kk
ennen loman alkua.
Mitä maksan itse?
Loman omavastuuosuus on
10€/vuorokausi aikuisilta.
Matkat osallistuja maksaa
itse.

Kenelle?

Aikuisille, jotka kokevat arjessaan
mielenterveysongelmia

Lisätiedot:
tietopalvelu@mtkl.fi
tai 0203 91920
www.mtkl.fi

Hae sähköisesti:
http://mtlh.fi/lomatarjonta/erityisryhmille/hae-oman-kohderyhmasi-lomaa/
mielenterveyden-keskusliitto-ry/ (Voimaa vertaisuudesta)
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Onko tässä
pimeydessä valoa?
Pinna palaa pienistäkin asioista, puhti on pois, eikä
kavereitakaan oikein jaksa tavata. Tuntuu koko ajan siltä, ettet
vaan riitä mihinkään, etkä saa mitään aikaiseksi. Vai tekeekö
lähinnä mieli hautautua peiton alle ja itkeä kunnas kyyneleetkin
loppuvat? Elämä tuntuu synkältä. Kuin olisi seinä sinun ja
maailman välissä? Sisällä myllertää, vaikka pinta on tyyni?

K

aipaatko suoraa puhetta siitä, kun mieli ei jaksa? Jos asioiden hoitaminen verkossa
on sinulle luontevaa, mutta avun hakeminen tuntuu hankalalta, ehkä vähän
nololtakin, verkkokurssi voi olla sinun juttusi!
Kurssilla käydään läpi sitä, miten itseensä voisi suhtautua hyväksyvämmin, miten
tunnistaa ja ilmaista omia tarpeita ja tunteita – silloinkin kun se on vaikeaa. Keskustellaan aiheista yhdessä - tarpeista ja tunteista puhuminen on toipumisen ja oman
voinnin kannalta oleellisen tärkeää.
Voit asua missä päin maata tahansa, sillä tälle kurssille voit osallistua
vaikka kotisohvalta käsin, eikä minnekään tarvitse lähteä. Silti pääset
Kurssia on ollut
tapaamaan verkossa toisia ihmisiä ja vaihtamaan ajatuksia samaa
tekemässä joukko
ihmisiä, jotka omasta
kokeneiden kanssa. Kurssi on ehdottoman luottamuksellinen: Mitä
kokemuksestaan
jutellaan ryhmässä, se pysyy ryhmässä. Tukenasi on kaksi ohjaajaa ja
tietävät, miltä tuntuu,
kaksi vertaisohjaajaa, joilla on samanlaisia kokemuksia takanaan kuin
kun mieli ei jaksa.
sinulla ja jotka todella tajuavat mistä puhut.
Aamulla, päivällä, illalla tai keskiyöllä - voit osallistua sinulle parhaiten
sopivana aikana ja halutessasi pelkällä nimimerkillä.
Uusi jakso alkaa aina tiistaisin. Voit kuitenkin yhtä hyvin liittyä mukaan vasta
torstaina tai toisena sopivana päivänä viikon aikana ja seurata kurssia ihan omaan
tahtiisi.
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Mitä kurssilla?
videoita ja podcasteja
pieniä tehtäviä
ajankohtaista tietoa mm.
lääkkeettömistä itsehoitokeinosta
keskustelua digitaalisella
keskustelupalstalla
Mitä minulta vaaditaan, jos
osallistun?
Pari tuntia aikaa viikossa
Pienikin halu ja toive tehdä
jotain uutta elämässä
Nettiyhteys ja laite, jolla
pääset nettiin
Riittävästi jaksamista, että
voit käsitellä vaikeitakin
aiheita kirjoittamalla
chatissä
Mielenterveysongelmia
kokeville ihmisille, jotka ovat
olleet pitkään pois työelämästä, kaipaavat tekemistä
ja jotain uutta päiviinsä.
Sinulla on riittävästi voimia
vaikeidenkin aiheiden
pohtimiseen, tykkäät toimia
nettimaailmassa ja käsitellä
asioita kirjoittamalla.
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Kenelle?

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

Syyskuun ryhmä

Marraskuun ryhmä

Ajankohta: 8.9. - 12.10.

Ajankohta: 10.11. - 14.12.

Kurssijaksot

Kurssijaksot

8.9. Toivo - Se oli hirveää,
mutta selvisin

10.11. Toivo - Se oli
hirveää, mutta
selvisin

15.9. Häpeä - Hävetti niin,
että meinasin kuolla
22.9. Myötätunto Rakastaa, ei rakasta,
rakastaa...
29.9. Kehon ja mielen
yhteys - Tiedän,
että pitäisi...
6.10. Rohkeus - Lennä jo!
Keskustelu jatkuu vielä
12.10. saakka.
Paikka: Ihan mikä paikka
vaan sinulle parhaiten sopii,
kunhan nettiyhteys toimii
Kellonajat: Sinä päätät!
Ohjaajat: Sanna Hyry ja
Päivi Tonteri, Mielen
terveyden keskusliitto ja
vertaisohjaajat
Kurssille mahtuu: 20
Hae mukaan viimeistään:
2.9.
Mahduinko mukaan?
Kerromme sinulle
sähköpostitse 3.9.
mennessä

Muistathan! Kun haet
mukaan, kerrothan meille
itsestäsi ja miksi haluaisit
mukaan kurssille. Muista
täyttää kaikki kohdat
hakulomakkeessa.

17.11. Häpeä - Hävetti niin,
että meinasin kuolla
24.11. Myötätunto 		
- Rakastaa, ei
rakasta, rakastaa...
1.12.

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

8.12.

Rohkeus - Lennä jo!

Merja

Keskustelu jatkuu vielä
14.12. saakka.
Paikka: Ihan mikä paikka
vaan sinulle parhaiten sopii,
kunhan nettiyhteys toimii

Päivi

Kellonajat: Sinä päätät!
Ohjaajat: Merja Smahl ja
Päivi Tonteri, Mielen
terveyden keskusliitto ja
vertaisohjaajat

Sanna

Kurssille mahtuu: 20
Hae mukaan
viimeistään: 4.11.
Kerro meille hakiessasi vähän
itsestäsi ja miksi haluaisit
mukaan verkkokurssille.
Mahduinko mukaan?
Kerromme sinulle
sähköpostitse 5.11.
mennessä

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

Löydät kurssin ja hakulomakkeen kalenteristamme:
https://www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri/
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Masennus
kuin ikisade?
Musta möykky mahassa. Ikisade. Kuin
betonipaaden alla makaisi. Varjohahmona
maailman ulkopuolella. Kuplan sisällä tai
pyörremyrskyn sisuksessa. Masennuksesta
puhutaan usein oirekokoelmana, mutta miltä
se näyttää ja tuntuu masennuksen itse
kokeneiden ihmisten sisimmässä?

Ymmärsin, että en ole omien
ajatusteni kanssa yksin.
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M

itä on kiukun, ärtymyksen, jaksamattomuuden ja
itkuherkkyyden taustalla? Millaista on elää masennusta?
Entä mikä masennuksen kokeneita on auttanut, miten toivo
on herännyt ja toipuminen käynnistynyt?
Ripsiväriä ei voi käyttää, eikä nauraa, jos on masentunut. Millaisiin vastaaviin luuloihin monet ihmiset ovat
törmänneet? Ja mikset vaan lähde ulos ja tee asioita, joista
tykkäät? Masennuksen kokeneet vastaavat, ja kertovat
samalla, mitä toivoisivat läheisiltään tai ammattilaiselta.
Aihetta käsitellään tekstin lisäksi videoiden, piirrosten,
tarinoiden, runojen, musiikin ja jopa sarjakuvan keinoin.
Voit myös testata tietojasi masennuksesta ja siihen
liittyvistä luuloista. Podcasteissa keskustellaan päällekkäisistä ongelmista: Entä jos on masennus, mutta myös syömishäiriö, päihdeongelmia, oppimisvaikeuksia tai kroonisia
kipuja?
Voit asua missä päin maata tahansa, sillä tätä kurssia
voit seurata vaikka kotisohvalta käsin, eikä minnekään
tarvitse lähteä. Aamulla, päivällä, illalla tai keskiyöllä voit käydä kurssia sinulle parhaiten sopivana aikana.
Lisäksi pääset vaihtamaan
ajatuksia toisten samoja asioita
kokeneiden kanssa chat-kesKurssia on ollut
kustelussa joka toinen
tekemässä joukko ihmisiä,
jotka omasta kokemukseskeskiviikko. Keskusteluun
taan tietävät, miltä
voit osallistua pelkällä
masennus tuntuu ja miten
nimimerkillä, jos niin
eräänä päivänä aurinko
haluat.
silti pilkistää. Nuorimmat
heistä parikymppisiä,
vanhin 90-vuotias.

Kenelle?

Ihmisille, jotka pohtivat itsekseen, mistä oma
ilottomuus, jaksamattomuus ja ärtymys mahtavat
johtua. Tervetulleita mukaan ovat myös läheisistään
huolestuneet ja työssään masentuneita ihmisiä
kohtaavat ammattilaiset, jotka haluavat laajentaa
ymmärrystään siitä, miltä masennus sairastuneesta
itsestään tuntuu.
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Verkkokurssi
Ajankohta: Kurssi on
ikivihreä eli voit tulla
mukaan milloin tahansa,
vaikka heti!
Paikka: Ihan mikä paikka
vaan sinulle parhaiten sopii,
kunhan nettiyhteys toimii
Kellonajat: Sinä päätät!
Kurssille mahtuu: Vaikka
kuinka monta
Keskustelu chatissä:
Kurssilla on mahdollista
keskustella ”Mitä mielen
päällä”-chatissä monista
mieltä askarruttavista
aiheista joka toinen
keskiviikko 2.9. alkaen.
Chat: https://tukinet.net/
teemat/mita-mielen-paalla/
Ohjaajat chatissä:
Mielenterveyden keskusliiton
ammattilaiset ja vertais
ohjaajat, jotka todella
tuntevat keskusteluaiheita
omakohtaisesti.
Ilmoittaudu mukaan:
Ihan milloin vaan haluat.
Kun ilmoittaudut, saat heti
koodin sähköpostiisi, jolla
pääset mukaan kurssille.
Ilmoittadu täällä:
www.mtkl.fi/
tapahtumakalenteri
(Etsi: Masennus kuin ikisade?)
Kurssi löytyy:
www.hyvakysymys.fi
(Masennus kuin ikisade?)
Yhteistyössä kanssamme:
Mieli Maasta ry, Etelän SYLI,
Omat Avaimet – projekti,
Sosped ja monet, monet
masennuksen itse kokeneet
ihmiset.

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Vastavirrasta
myötävirtaan
Tuntuuko, että opinnot eivät etene ollenkaan?
Kuin vastavirtaan yrittäisi uida joessa? Mikään ei
oikein nappaa, motivaatio on kateissa? Tai
jaksamisesi on koetuksella, kun piiskaat itseäsi
koko ajan parempiin suorituksiin ja kovempiin
tavoitteisiin? Entä miten mielenterveysongelmat
koettelevat jaksamista?
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V

erkkokurssilla käsitellään opiskelua ja opiskelijaelämää
monipuolisesti. Pääset tarkastelemaan omaa opiskelu
motivaatiotasi, tavoitteiden asettamista sekä itseen kohdistuvien odotusten kohtuullistamista. Mistä ne odotukset
ylipäätään tulevat?
Lisäksi pohditaan opintoihin liittyviä pelkoja ja unelmia.
Olenko ainoa, jolla on pelkoja vai onko niitä muillakin?
Käsittelemme myös jaksamista niin opinnoissa kuin arjessa
sekä keinoja oman hyvinvoinnin edistämiseen. Entä millaisia
keinoja toisilla opiskelijoilla on ollut käsitellä stressiä?
Kurssilla nostetaan myös esille vähän puhuttuja teemoja
ja tarinoita siitä, millaista opiskelu on silloin, kun saman
aikaisesti kokee mielenterveysongelmia.
Aiheita käsitellään muun muassa videoiden, podcastien,
tekstien, kuvien ja tarinoiden muodossa. Kurssi on rakennettu ja kehitetty yhdessä opiskelijoiden kanssa, ja kurssilla
pääset jokaisen teeman kohdalla tutustumaan toisten
opiskelijoiden kokemuksiin ja tarinoihin
Kokemustiedon rinnalla tutustutaan opiskelua tukeviin
taitoihin, ja tarjotaan keinoja näiden taitojen harjoittelemiseen. Opit hyödyntämään vahvuuksiasi paremmin ja
ennaltaehkäisemään vaikeuksien kasaantumista.
Lisäksi kurssilla on mahdollisuus jakaa omia kokemuksia
muiden opiskelijoiden kanssa viikoittaisessa chatissa.

Verkkokurssi
Ajankohta:
Kurssi avautuu 13.10 klo 10.
Se on ikivihreä eli voit tulla
mukana milloin tahansa.
Paikka: Ihan mikä paikka
vaan sinulle parhaiten sopii,
kunhan nettiyhteys toimii.
Kellonaika: Sinä päätät!
Voit käydä kurssia omaan
tahtiisi.
Kurssille mahtuu:
Vaikka kuinka monta!
Ilmoittaudu mukaan:
Ihan milloin vaan haluat.
Kun ilmoittaudut, saat heti
koodin sähköpostiisi ja
pääset sillä mukaan
kurssille.
Chatit:
Kurssiin liittyy chatkeskustelu kerran viikossa
loka-marraskuussa.
Pääset juttelemaan vaikka
nimettömänä toisten,
samoja asioita pohtivien
opiskelijoiden kanssa.
Ti 20.10. klo 18 - 20
Huolettaako opinnot?

Kenelle?

Opiskelijoille, jotka haluavat uusia ideoita ja näkökulmia
opiskeluun, tapoihinsa opiskella ja tukea jaksamiseen.

Ti 27.10. klo 18 - 20
Arjesta voimaa
Ti 3.11. klo 18 - 20
Aloittamisen vaikeus
Ti 10.11. klo 18 - 20
Miten käsittelen stressiä?

Huom!
Vaikka kurssilla onkin
tehtäviä ja harjoituksia,
tämä kurssi ei ole suoritus
muiden joukossa, vaan voit
käydä sitä haluamallasi
tavalla, haluamassasi
tahdissa.
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To 19.11. klo 18 - 20
Selviytymiskeinoni?
Chateissa mukana aina
Mielenterveyden keskusliiton
ammattilainen ja vertais
ohjaajia.
Chatit löydät täältä:
www.hyvakysymys.fi (Hae:
Vastavirrasta myötävirtaan)

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

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

K

eskustelua luotsaamassa on samoja
asioita kokenut vertaisohjaaja tai kaksi,
ja taustatukena ammattilainen. Keskusteluun voit liittyä nimimerkillä, eikä se vaadi
rekisteröitymistä.

27

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

2.9.

14.10.

25.11.

Muut töissä – minä en

Lomat loppuivat, läheiset
palasivat töihin. Oletko vailla
työtä eikä syksy tunnu
uuden aloittamisen ajalta?
Kirpaiseeko muiden kiire,
kun oma aika tuntuu
pysähtyneen? Huolestuttaako rahan riittäminen?
Jutellaan yhdessä, millaista
on merkityksellinen elämä
ilman työtä.

Rintaa puristaa,
kaikki ahdistaa?

Sisäinen piiskuri puhuu
taas

Salpaako ahdistus
hengityksen? Pyörryttää ja
heikottaa? Lukitseeko
ahdistuksen pelko kodin
oven, etkä pääse ulos?
Etsitään yhdessä keinoja
kiivetä ahdistuksen yli ja
käytännön vinkkejä kodista
lähtemiseen.

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

16.9.

28.10.

9.12.

Kummitteleeko
häpeä nurkissa?

Pimeyttä ulkona ja
mielessä?

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

Katosiko valo syksyn myötä
myös mielestä? Tuntuuko,
että et herää koko päivänä?
Laskeeko mielialasi joka
syksy vai toiko tämä vuosi
jotain muutoksia mukanaan?
Jaetaan kokemuksia ja
valaistaan toistemme tietä.

Teetkö jouluvalmisteluja
niin, että olet aattona aivan
puhki? Kaihertaako
mielessäsi pieni pettymys,
vaikka olet odottanut
joulua? Tai vietätkö joulua
tavalla, joka ei tunnu
omalta? Pohditaan yhdessä,
olisiko tänä vuonna
omannäköisen joulun aika.

30.9.

11.11.

23.12.

Joulu suorittamalla?

Itsetuntoa etsimässä

Riittävän hyvä isä?

Yksinäisyys ympärillä

Tuntuuko siltä, että kadotit
itsesi sairauden myötä? Vai
oletko aina tuntenut olevasi
huonompi kuin muut?
Olisiko itsemyötätunnosta
apua? Tehdään tutkimusmatka haitallisiin ajatuksiin
ja rohkaistaan toisiamme
lempeään muutokseen ja
rohkeuteen olla oma
itsensä.

Miten rakastaa, tukea ja olla
läsnä omalle lapselle, kun itse
ei jaksa? Miten asettaa rajat,
kun ei aina itsekään tiedä
niitä? Millainen on riittävän
hyvä isä? Oliko sinulla
sellainen? Tule isien kesken
juttelemaan vanhemmuuden
ilosta ja raskaudesta ja
omasta paikastasi sukupolvien ketjussa.

Entä jos joulu ei ole iloinen
perhejuhla? Onko tulossa
monta yksinäistä päivää?
Tuntuuko yksinäisyys
entistäkin kipeämmältä
jouluisin? Kohdataan
vaikeita tunteita, etsitään
toivoa ja tehdään yhdessä
juuri sinulle sopiva joulun
ajan suunnitelma.

13.1.
Uusi vuosi - uhka vai
mahdollisuus?

Keskusteluun mukaan osoitteesta
https://tukinet.net/teemat/mita-mielen-paalla/
28

Tuliko tehtyä uudenvuoden
lupauksia? Tai haluatko tulla
tekemään niitä nyt yhdessä?
Toimivatko ne toivoa tuovina
tavoitteina vai ankarina
pakkoina? Keskustellaan,
millainen lupaus tälle
vuodelle motivoisi juuri sinua.

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Vertaiset
verkossa
Kaipaisitko keinoja ja vinkkejä
vertaistapaamisiin omassa
yhdistyksessäsi? Uusien asioiden
kokeilua ja tietoa erilaisista
aiheista? Ja mahdollisuutta siinä
samalla vaihtaa ajatuksia toisten,
ihan eri puolilta maata olevien
mielenterveysyhdistysten
ihmisten kanssa?

Kiva oppia uutta
kanssakäymisen muotoa,
kuulla kuulumisia, nähdä
vertaisia eri puolilta maata.
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I

deoimme yhdessä vertaistuen mahdollisuuksia verkossa
ja tuemme samalla toinen toistemme jaksamista. Kukin
kerta on oma erillinen kokonaisuutensa, ja voit osallistua
yhdelle kerralle, kahdelle tai vaikka kaikille.
Mukana on aina Mielenterveyden keskusliiton kouluttaja
alustamassa päivän aihetta ja yhteistä keskustelua.

Kenelle?

Mielenterveys
yhdistysten vertaisille
ja aktiiveille
Miten osallistun ja mitä
se tarkoittaa?
Tarvitset toimivan netti
yhteyden, laitteen jolla
pääset nettiin sekä
sähköpostiosoitteen.
Lähetämme sinulle
sähköpostitse linkin
vertaisiltapäivään
liittymiseen aina kyseisen
päivän aamuna.
Vertaiset verkossa – tapaamiset järjestetään
Teams-alustalla eli näet
toiset osallistujat ja ohjaajan
videoyhteyden kautta ja
pääset myös juttelemaan.
Osallistuminen on myös
mahdollista niin, että pitää
oman videokameransa kiinni.

Luonto hellii
hyvinvointiasi

Digitaitojen
tutkailua

To 20.8. klo 14.00 – 15.15

To 3.9. klo 14.00 – 15.15

Havun tuoksua, tuulen
havinaa, kukkien väriloistoa.
Miltä luonto näyttää, miltä
tuntuu? Mitä se sinulle
merkitsee? Jutellaan
luonnon hyvinvointivaikutuksista, ja lähdetään yhdessä
luontoon, jos vaan sää sen
sallii. Katsellaan yhteisesti,
millaisissa maisemissa kukin
on: Puistossa, lähimetsässä
tai vaikka takapihalla.

Mitä ne on ne kaikenlaiset
Chromet ja Microsoft Edget?
Mikä on selain ja miten sitä
voi vaihtaa? Miten toimii
Teams ja mitä sillä voi
tehdä? Miten chateissä
toimitaan ja miten niihin
pääsee? Millaisia virtuaalisia
tapaamisia voisin itse
järjestää ja miten? Voisiko
sovelluksia käyttää myös
oppimiseen? Tutustutaan
digiasioihiin osallistujien
tarpeiden mukaan.

Ohjaajina: Sanna Hyry ja
Tarja Tikkanen

Ohjaajina: Riitta Hämäläinen
ja Esko Pylsy

Kirjanautintojen
maailmassa
To 17.9. klo 14.00 – 15.15

Ilmoittaudu
mukaan
Viimeistään edellisenä
päivänä klo 10
mennessä.
Mukaan mahtuu:
25.
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Jutellaan kirjoista,
kirjallisuudesta ja luku
kokemuksista. Voit tuoda
tapaamiseen mukaasi
lempikirjasi tai -runosi.
Ohjaajina: Wille Härkönen ja
Milla Ristolainen
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Jyrki

Merja M.

Riikka

Riitta

Päivi

Milla

Kati

Sanna

Tarja

Esko

Wille

Teija

Liikunnan riemua
syksyyn!

Myötätuntotuokio

Maailman huonoin
teksti

To 1.10. klo 14.00 – 15.15

To 29.10. klo 14.00 – 15.15

To 26.11. klo 14.00 – 15.15

Mistä löytyisi into lähteä
liikkeelle syksyn sateissa ja
tuulen tuiverruksissa kun
illatkin pimenevät? Etsitään
yhdessä liikunnan riemua
ja uusia ideoita liikunta
tuokioihin.

Miten oppisin olemaan
myötätuntoisempi omalle
itselleni, kohtelemaan
itseäni kuin hyvää
ystävääni? Keskustellaan
tärkeästä taidosta,
itsemyötätunnosta.

Ohjaajina: Merja Matilainen
ja Kati Rantonen

Ohjaajina: Teija Eskola ja
Merja Matilainen

Vaan eipä haittaa, sillä
nyt ei ollenkaan pyritä
taiteellisesti kunnianhimoiseen tuotokseen. Tämä
teksti on vain sinun omille
silmillesi. Opetellaan
yhdessä, kuinka tunteita,
vaikeita asioita ja paljon
muuta voi purkaa paperille.
Ohjaajina: Riitta Hämäläinen
ja Päivi Tonteri

Penninvenyttäjän
vihjeitä

Motivaatiota
metsästämässä

Harrastukset
hyvinvoinnin tukena

To 15.10. klo 14.00 – 15.15

To 12.11. klo 14.00 – 15.15

To 10.12. klo 14.00 – 15.15

Miten saada rahat riittämään
arjessa? Mistä apua, kun
taloushuolet painavat
päälle? Jaetaan yhdessä
käytännön vinkkejä talouden
tasapainoiluun ja tasa
painottamiseen.

Tuntuuko, että mikään ei
oikein kiinnosta? Mistä
löytyisi kadoksissa oleva
motivaatio? Puhutaan
yhdessä tärkeästä
voimavarasta: Motivaatiosta.

Ohjaajina: Riikka Mettälä ja
Tarja Tikkanen

Ohjaajina: Wille Härkönen ja
Jyrki Rinta-Jouppi

Miten uskaltautuisin
kokeilemaan jotain ihan
uutta harrastusta?
Herättelemään uinuvat
harrastusunelmat tai
elvyttämään tärkeän,
mutta unohtuneen
tekemisen? Miltä näyttää
harrastekevät ja mistä
löydän harrastuksia?
Ohjaajina: Teija Eskola ja
Riikka Mettälä
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Veturipäivät

Luonnon ja luovuuden poluilla
Haluatko uusia ideoita vertaisena ja
kokemusasiantuntijana toimimiseen? Voisiko
sanoilla leikkiminen olla sinun juttusi?
Löytyisikö luonnosta uutta energiaa?
Haluatko verkostoitua toisten vertaisten
kanssa?

V

ertaisohjaajana ja kokemusasiantuntijana tulee tilanteita,
joissa haluaa kehittää omaa luovuuttaan ja saada
toimintaan sekä elämään uusia ideoita. Miten kehittää
itseään? Kuinka saada toimintaan mukaan kirjoittamisen iloa
tai luonnosta ja liikkumisesta uutta energiaa? Tuntuuko, että
olisi tarvetta saada kokoontua vertaisten kesken?
Veturi-päivillä Sinulla on mahdollisuus saada omaan
toimintaan ja elämääsi uusia ideoita. Harjoittelemme
yhdessä uusia toiminnallisia menetelmiä, haetaan jaksamista
ja energiaa liikkumalla luonnossa sekä tapaamalla vertaisia.
Osallistujat pääsevät mukaan kolmeen erilaiseen työpajaan:
Sanan ja kuvan polku
Liikkumisesta ja luonnosta energiaa itselle ja toisille
Voimaa vertaisuudesta
Lisäksi vaihdamme keskenämme kokemuksia, ajatuksia ja
ideoita. Ja totta kai myös virkistäydymme.

Turku
Kurssipäivät: 6.10. - 7.10.
Kellonajat: ti 6.10.
aloitamme klo 11 lounaalla
ja ke 7.10. lopettelemme
klo 14.
Paikka: Ruissalon Kylpylä,
Ruissalon puistotie 640,
Turku
Kouluttajat: Wille
Härkönen, Kati Rantonen,
Tarja Tikkanen ja Nina Tuittu,
Mielenterveyden keskusliitto
sekä vertaisohjaajat
Mukaan mahtuu: 30
Hae mukaan viimeistään:
18.9.
Mahduinko mukaan?
Ilmoitamme sinulle 25.9.
mennessä
Mitä maksaa?
Osallistuminen on maksutonta ja sisältää täysihoidon:
majoittuminen 2 hh
huoneissa. Korvaamme
osallistujien matkakulut
julkisella liikenteellä. Mikäli
tarvitset majoittumista
5.10. - 6.10. väliselle yölle,
vastaat yöpymisen
varaamisesta ja kuluista itse.

Kenelle?

Kaikille Mielenterveyden keskusliiton ja jäsenyhdistystemme jo toiminnassa oleville vertaisohjaajille ja
-neuvojille sekä kokemusasiantuntijoille, jotka kaipaavat
tukea jaksamiseen sekä ideoita ja työvälineitä toiminnan
ja itsensä kehittämiseen.
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Wille

Nina

Kati

Tarja

Mielenterveysongelmat
läheisen elämässä

Mielenterveysongelmat läheisen elämässä

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

K

urssilla puhumme yhdessä arjessa jaksamisesta ja
psyykkisen sairauden vaikutuksesta parisuhteessa.
Käsittelemme ristiriitoja, riitelemisen taitoa ja seksuaalisuutta.
Pyrimme parantamaan keskustelu- ja vuorovaikutus
taitojamme.
Samalla pääsemme kuulemaan ja vaihtamaan ajatuksia
ja kokemuksia toisten, saman kokeneiden parien kanssa.

Toisten kokemusten
kuuleminen oli tärkeää.
Huomasin etten ole ainoa
maailmassa, jolla on vaikeaa.
Opin aukaisemaan suuni ja
puhumaan myös puolisoni
kanssa. Jatkossa ehkä pieniä
lomia kahdestaan.
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Kotoa käsin
Kenelle?

Kenelle?

Pareille, jotka ovat
samaa sukupuolta
ja jonka osapuolista
ainakin toinen kokee
mielenterveysongelmia
ja on ollut pidempään
pois työelämästä.

Pareille, jonka
osapuolista ainakin
toinen kokee
mielenterveysongelmia
ja on ollut pidempään
pois työelämästä.

Turku

Oulu

Joensuu

Ajankohta: 2.10 - 4.10 ja
jatkopäivä samalle ryhmälle
14.11.

Ajankohta: 20.11 - 22.11.
ja jatkopäivä samalle
ryhmälle 16.1.2021

Ajankohta: 4.12 - 6.12. ja
jatkopäivä samalle ryhmälle
16.1.2021

Kellonajat: 10 – 16

Kellonajat: 9:30 -15:30

Kellonajat: 10 – 16

Paikka: Radisson SAS
Marina Palace hotel,
Linnankatu 32, Turku

Paikka: Scandic Oulu City,
Saaristonkatu 4, Oulu

Paikka: Sokos Hotel
Kimmel, Itäranta 1, Joensuu

Muoto: Kurssilla käydään
kotoa käsin

Muoto: Kurssilla käydään
kotoa käsin

Ohjaajat: Sanna Hyry ja
Terhi Kimmelma-Paajanen,
Mielenterveyden keskusliitto
sekä vertaisohjaajat

Ohjaajat: Merja Smahl ja
Isko Kantoluoto, Mielen
terveyden keskusliitto sekä
vertaisohjaajat.

Mukaan mahtuu: 8 paria

Mukaan mahtuu: 8 paria

Hae mukaan viimeistään:
28.10.

Hae mukaan: Viimeistään
13.11.

Mahduinko mukaan?
Ilmoitamme sinulle
viimeistään 30.10.

Mahduinko mukaan?
Ilmoitamme sinulle
viimeistään 18.11.

Muoto: Kurssilla käydään
kotoa käsin
Ohjaajat: Isko Kantoluoto
ja Terhi Kimmelma-Paajanen,
Mielenterveyden keskusliitto
ja vertaisohjaaja
Mukaan mahtuu: 8 paria
Hae mukaan viimeistään:
9.9.
Mahduinko mukaan?
Ilmoitamme sinulle
viimeistään 11.9

Huom!
Kurssipäiviin
sisältyy lounas
ja kahvit.
Korvaamme
osalllistujille kurssi
päivien matkakulut
julkisilla kulkuneuvoilla.
Omavastuu
matkakuluista on
5€/suunta/päivä.
Isko

Terhi

Sanna

Merja
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Viikonloppu läheisille
Luonto ja liikunta jaksamisen tukena
Mistä lisää voimia arkeen, kun läheinen sairastaa,
eikä rinnalla kulkeminen aina ole helppoa.
Perheenjäsenen sairastumisella on vaikutus
koko perheen ja muidenkin läheisten arkeen ja
jaksamiseen. Usein sairastuneen läheisellä jäävät
omat tarpeet ja hyvinvointi taka-alalle: läheinen
huolehtii esimerkiksi sairastuneen lääkityksestä,
hoidosta ja talousasioiden hoitamisesta. Yleistä
on, että läheinen itse uupuu olleessaan
eräänlaisessa valmiustilassa jatkuvasti. Miten
voisin itse lisätä jaksamista arjessa?

P

36

idätkö luonnossa oleilusta? Metsässä kävelystä, luonnon
tarkkailusta, vuodenaikojen vaihtumisen merkkien
seuraamisesta. Luonto on usein helposti kaikkien saavutettavissa. Luonto ja liikunta tukevat arjessa jaksamista, antavat
voimia, auttavat kestämään vastoinkäymisiä ja tukevat niissä
selviytymistä.
Läheisten viikonloppu tarjoaa mahdollisuuden pohtia
omaa jaksamista, palata luonnon ja liikunnan ääreen sekä
huomata, kuinka lähellä ovatkaan mahdollisuudet vaikuttaa
omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen.
Samalla on hyvä paikka ja tilaisuus puhua ajatuksista ja
tunteista, vaikeistakin. Keskitymme toivoon, vahvuuksiin ja
sen huomaamiseen, mikä kaikki arjessa toimii ja on hyvin.
Opitaan huomaamaan pienetkin edistysaskeleet ja pohditaan, voisimmeko vähän höllentää omia odotuksiamme.
Joskus myös unohtuu, että emme ole ainoita, joiden
läheinen on sairastunut. Ryhmässä jaamme kokemuksia
toisten samoja asioita kohdanneiden kanssa, keskustelemme
ja teemme erilaisia harjoituksia, liikumme ja kokeilemme
luonnon elvyttäviä mahdollisuuksia.
Mukana on vertaisohjaaja, jolla on omakohtaista
kokemusta rinnalla kulkemisesta silloin, kun läheinen
kokee mielenterveysongelmia.

Kenelle?

Kaikille Pohjois-Suomen
ja Lapin alueella asuville ihmisille, joiden
läheisellä on mielen
terveyden ongelmia.

Vuokatti
Kurssipäivät: 9.10 - 11.10.
Kellonajat: Pe 9.10.
aloitamme klo 17 ja su
11.10. lopetamme klo 14.
Paikka: Holiday Club
Katinkulta, Katinkullantie 15,
Vuokatti
Ohjaajat: Sanna Hyry ja
Tarja Tikkanen, Mielen
terveyden keskusliitto, Piia
Saraspää, Hyvän mielen talo
ry ja vertaisohjaaja
Muoto: Kurssilla yövytään.
Mitä maksaa: Kurssille
osallistuminen ei maksa
mitään ja sisältää täysihoidon. Matkakustannuksista
osallistujat vastaavat itse.
Mukaan mahtuu: 16
Hae mukaan viimeistään:
16.9.
Mahduinko mukaan?
Ilmoitamme sinulle 23.9.
mennessä.
Yhteistyössä kanssamme:
Mielenterveysyhdistys Hyvän
mielen talo ry

Tarja

Sanna

Piia

Mielenterveysongelmat
asiakkaiden elämässä

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Hyvä yhdistelmä teoria- ,
asiantuntija- ja kokemustietoa!
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Toivo ammattilaisen
työvälineenä
Haluaisitko pysähtyä hetkeksi pohtimaan, mitä toivo on?
Mikä auttaa toivon heräämistä ja tukemista? Vaihtaa
ajatuksia toisten kanssa ja kuulla mielenterveysongelmia
itse kokeneen ajatuksia ja kokemuksia toipumisesta ja
toivosta? Kaipaatko itse voimaantumista työntekijänä?

O

sallistavalla ja käytännönläheisellä kurssilla perehdymme toipumiseen
vaikuttaviin tekijöihin ja kohtaamisiin. Kuinka kohdata toinen arvostavasti
silloinkin, kun se ei aina tunnu helpolta ja tukea tuiki tärkeää tunnetta
kuulluksi tulemisesta? Entä miten vahvistaa itsemyötätuntoa, kun negatiivinen
sisäinen puhe ja haitalliset uskomukset uhkaavat nakertaa sitä?
Koulutuksessa pohdimme, miten saada asiakkaan voimavarat ja motivaatio
parhaiten käyttöön ja tukemaan asiakkaan omia tavoitteita. Tutustumme
erilaisiin keinoihin löytää voimia tuovia asioita ja onnistumisen kokemuksia
sekä tukea osaamista ja kykyä huomata, mikä kaikki on hyvin. Tavoitteena on
oman elämän asiantuntijuuden ja toimijuuden vahvistuminen. Päivien aikana
vaihdamme ajatuksia sekä kuulemme kokemusasiantuntijan näkemyksiä
sairastumista, toivon heräämisestä ja toipumisesta.
Teemme runsaasti ryhmätöitä sekä toiminnallisia, kokemuksellisia harjoituksia, joiden avulla voit tukea ja kannustaa asiakkaita heidän erilaisissa elämäntilanteissaan. Harjoitukset sopivat yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn. Lisäksi ne
sopivat voimaannuttamaan työntekijää. Monia harjoituksia ovat olleet mukana
kehittämässä itse mielenterveysongelmia kokeneet ihmiset. Harjoitukset saat
mukaasi koulutuksen jälkeen.
Sisältö perustuu Mielenterveyden keskusliitossa yli kahdenkymmenen
vuoden ajan kehiteltyyn voimavarapohjaiseen työotteeseen asiakastyössä,
toivon herättelyyn työvälineenä, toipumislähtöiseen näkökulmaan ja järjestökentän pitkäaikaiseen kokemustietoon mielenterveysongelmia kokevien
ihmisten arjesta.
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Kenelle?

Mielenterveys
kysymyksiä työssään
kohtaaville ammattilaisille ja alan opiskelijoille,
jotka kaipaavat
uusia ideoita, näkö
kulmia ja työvälineitä,
ja haluavat vaihtaa
ajatuksia toisten
ammattilaisten kanssa.

Turku
työelämäpainotus

Ajankohta: 8.9. – 9.9.
ja jatkopäivä verkossa 5.10.
klo 14 -15

Vantaa

Tampere

Ajankohta: 30.9. – 1.10. ja
jatkopäivä verkossa 3.11.
klo 14-15

Ajankohta: 4.11. – 5.11. ja
jatkopäivä verkossa 3.12.
klo 14-15

Kellonajat: 9 -16

Kellonajat: 9 -16

Paikka: Kansalaistoiminnan
keskus Leinikki, Leinikkitie
22 A, Vantaa

Paikka: Varalan urheilu
opisto, Varalankatu 36,
Tampere

Kouluttajat: Wille
Härkönen ja Jyrki Rinta-
Jouppi, Mielenterveyden
keskusliitto

Kouluttajat: Teija Eskola ja
Merja Matilainen, Mielen
terveyden keskusliitto

Mukaan mahtuu: 25

Ilmoittaudu viimeistään:
27.10.

Ilmoittaudu viimeistään:
22.9.

Kellonajat: 10 -15

Rauma

Paikka: Nuorten taide- ja
toimintatalo Vimma,
Aurakatu 16, Turku
Kouluttajat: Jyrki
Rinta-Jouppi, Mielen
terveyden keskusliitto
Mukaan mahtuu: 30
Ilmoittaudu viimeistään:
1.9.

Kuusamo

Ajankohta: 7.10. – 8.10. ja
jatkopäivä verkossa 3.11.
klo 15-16

Ajankohta: 10.11.-11.11.
ja jatkopäivä verkossa
10.12. klo 10 -11

Kellonajat: 9 -16

Kellonajat: 9-16

Paikka: Villa Tallbo,
Petäjäksentie 178, Rauma

Paikka: KSAK, KoillisSuomen aikuiskoulutuskeskus,
Airotie 2 B, Kuusamo

Kouluttajat: Teija Eskola ja
Merja Matilainen, Mielen
terveyden keskusliitto
Mukaan mahtuu: 25

Rovaniemi
Ajankohta: 22.9. – 23.9. ja
jatkopäivä verkossa 26.10.
klo 10 -11

Ilmoittaudu viimeistään:
30.9.

Kellonajat: 9-16
Paikka: Santasport,
Hiihtomajantie 2, Rovaniemi
Kouluttajat: Päivi Rissanen
ja Tarja Tikkanen, Mielen
terveyden keskusliitto

Jatkot
verkossa!

Mukaan mahtuu: 15
Ilmoittaudu viimeistään:
11.9.

Jyrki
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Mukaan mahtuu: 25

Päivi

Kouluttajat: Merja
Matilainen ja Tarja Tikkanen,
Mielenterveyden keskusliitto
Mukaan mahtuu: 20
Ilmoittaudu viimeistään:
30.10.

HUOM!
Tarjoamme mahdollisuuden ammatilliseen
tukeen ja vertaistukeen kurssin jatko-osassa.
Vaihdamme ajatuksia, kokemuksia ja ideoita
jo tutun ryhmän ja kouluttajien kanssa
Teams-alustalla. Osallistuminen ei vaadi
suuria tietoteknisiä taitoja. Riittää, että
sinulla on kone ja nettiyhteys – lähetämme
sinulle osallistumislinkin.

Tarja

Merja M.

Wille

Teija

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Ryhmä toivon tukijana
Kaipaatko uusia menetelmiä, joilla tukea
mielenterveyden ongelmia kokevia
asiakkaitasi? Sopisivatkohan ryhmämuotoiset
tapaamiset meille ja onko niistä osallistujille
hyötyä? Ryhmän ohjaaminen kyllä kiinnostaa,
mutta tuntuu myös vähän työläältä? Mitä se
vaatisi minulta? Osaankohan?

R

yhmäkokoontumiset ovat ammatillisesti ohjattua toimintaa,
jossa ammattilaisten rinnalla voidaan hyödyntää kokemuksellisuutta ja vertaisuutta. Kokemus siitä, että toisilla ihmisillä
on samankaltaisia vaikeuksia ja toisten tarinoiden kuuleminen
ovat monelle mielenterveysongelmia arjessaan kokevalle
tärkeä toivoa herättävä ja toipumista tukeva asia. Ryhmässä
koetaan porukkaan kuulumista, tehdään näkyväksi vahvuuksia,
osaamista, voimia tuovia asioita ja vaihdetaan ajatuksia ja
kokemuksia.
Voimavararyhmiä, arkivinkkiryhmiä, tapaamisryhmiä…
Tutustumme yhdessä erilaisiin ryhmiin, mahdollisuuksiin vetää
ryhmätapaamisia yksilötyön rinnalla ja aihepiireihin, jonka
ympärille ryhmätoiminta voisi rakentua. Entä mikä on ryhmää
koossa pitävä tunnetavoite, mitkä ovat ryhmän rakenteet ja
rajat?
Ryhmän ohjaamiseen liittyy myös monenlaisia haasteita.
Miten sitouttaa ihmisiä mukaan? Miten tukea keskustelun
syntymistä? Entä saada mukaan myös kaikkein hiljaisimmat,
rohkaista heitä, joille sosiaaliset tilanteet ovat ahdistavia tai
tunteista puhuminen on vaikeaa? Kuinka hillitä ryhmän
äänekkäintä, että toisetkin saavat tilaa?
Opettelemme ryhmänohjauksen perusvalmiuksia ja
tutustumme yksinkertaisiin toiminnallisiin työvälineisiin, joita
käyttää keskustelun avauksiin ja yhteiseen ryhmätyöskentelyyn.

Kenelle?

Mielenterveyskysymyksiä työssään kohtaaville ammattilaisille,
jotka kipeästi kaipaavat
uusia työvälineitä ja
joita innostaa ajatus
ryhmämuotoisesta
toiminnasta

Sodankylä
Ajankohta: 24.11.
Kellonajat: 9 – 16
Paikka: Sodankylän
Hyvinvointikeskus Sopukka,
Taiga ja ja Aapa kokoustilat,
Perhekeskus/MT-palvelut,
Karistamontie 4, Sodankylä
Kouluttajat: Sanna Hyry
ja Tarja Tikkanen, Mielen
terveyden keskusliitto
Ilmoittaudu viimeistään:
13.11.
Koulutukseen mahtuu: 20

Sanna

Tarja
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Kuvat sanoiksi,
sanat liikkeeksi
Soveltava taide työvälineenä
Haluaisitko keskustelun rinnalle muita keinoja
käsitellä hankaliakin aiheita? Miksi luovia
menetelmiä tarvitaan ja millaisia harjoituksia
voimme hyödyntää asiakastyössämme?

K

uinka käsitellä ja tehdä näkyväksi asioita, joille ei meinaa
löytyä sanoja? Tai kirjoittaa, silloin kun puhuminen tuntuu
hankalalta? Kuinka saada sanat liikkeelle? Kurssilla tutustumme luoviin menetelmiin ja soveltavaan taiteeseen aiheiden
käsittelyssä ja mietimme, mikä on taiteen paikka ihmisen
hyvinvoinnissa.
Perehdymme muutamiin helposti arjessa toteutettaviin
menetelmiin, ja kokeilemme niitä käytännössä.
Luovuuden ja flow-tilan löytämisen voima on valtava.
Entä miten vapautamme oman arkisen luovuutemme?

Kenelle?

Mielenterveyskysymyksiä
työssään kohtaaville
ammattilaisille, jotka
toivovat uusia työkaluja ja joita soveltavan
taiteen mahdollisuudet
innostavat.

Tampere
Ajankohta: 24.11.
Kellonaika: 8.30 – 16.00
Paikka: Monitoimitalo 13,
Wivi Lönn-sali, Satakunnankatu 13 (Sisäänkäynti
Pellavatehtaankadun
puolelta), Tampere
Kouluttajat: Wille
Härkönen, Päivi Tonteri ja
Nina Tuittu, Mielenterveyden
keskusliitto ja Jenni Hoppi,
Kulttuurin Verso-hanke/
Taiteen Sulattamo.
Mukaan mahtuu: 30
Ilmoittaudu viimeistään:
16.11.
Yhteistyössä kassamme:
Kulttuurin Verso- hanke/
Taiteen Sulattamo

Wille
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Päivi

Jenni

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

Kenelle?

Mielenterveyskysymyksiä
työssään kohtaaville
ammattilaisille ja alan
opiskelijoille, joita
mietityttää motivaatio
ja jotka etsivät asiaan
uusia näkökulmia.

Kotka
Ajankohta: 28.10.
Paikka: Datariina,
Kokoussali Optio, Heikinkatu
7, Kotka
Kellonajat: 9 – 16

M

otivaatiota, intoa ja kiinnostusta voivat syödä pelko
epäonnistumisesta, sisäiset ja ulkoiset vaatimukset, omien
tarpeiden tunnistamattomuus, ajatusansat ja aikaisemmat
kielteiset kokemukset. Entä mikä merkitys on arvoilla motivaation
takana? Tunnistammeko motivaatiota syöviä arvoristiriitoja?
Suuri motivaation sammuttaja voivat olla myös tunnistamattomat ja tukea vaille jääneet oppimisvaikeudet. Seurauksena
on tällöin negatiivinen oppijan minäkuva, joka helposti jäytää
itsetuntoa koko elämänkulun ajan ja näyttäytyy monissa
arkisissa tilanteissa. Ei vain opinnoissa, vaan yhtä lailla
työelämässä, työnhaussa, jopa kaikessa asioinnissa ja
tapaamisissa.
Miten voisin tukea asiakastani silloin kun mikään ei kiinnosta?
Miten lähestyä tilannetta vahvuuksien ja motivoivan vuorovaikutuksen keinoin? Mikä sytyttää innostuksen roihuun? Kuinka
palauttaa usko osaamiseen, onnistumiseen ja mahdollisuuksiin
negatiivisista kokemuksista huolimatta, pienin askelin?

Kouluttajat: Riitta
Hämäläinen, Jyrki Rinta-
Jouppi ja Päivi Rissanen,
Mielenterveyden keskusliitto
Ilmoittaudu viimeistään:
20.10.
Kurssille mahtuu: 40

Päivi

Riitta

Jyrki
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Toipumisen polulla –
merkityksellisyyttä
etsimässä
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Miten auttaa mielenterveyden ongelmia
kokevaa asiakasta eteenpäin elämässään?
Miten ymmärtää mitä on hankalalta ja
ärsyttävältäkin tuntuvan käytöksen taustalla?
Riitänkö minä?

M

ikä on merkityksellisyyden rooli toipumisen polulla? Milloin
koemme, että oma elämämme on merkityksellistä?
Jokainen meistä tarvitsee kokemuksen siitä, että on osa
yhteiskuntaa ja merkityksellinen – silloinkin kun psyykkisen
sairastumisen takia on pois työelämästä ja elämä saattaa
hetkellisesti kaventua kodin tai psykiatrisen osaston seinien
sisälle. Kuinka tukea merkityksellisyyden kokemusta ja
motivaation syttymistä silloin?
Pohdimme yhdessä toipumista ja sen tukea. Mitä lopulta
ovat mielenterveystyössä käytetyt termit ”toipumisorientaatio”
tai ”Recovery” arkisissa tilanteissa. Mitä tarkoittaa toipumislähtöinen ajattelutapa ja miten voin soveltaa sitä työssäni?
Koulutuksessa tutustutaan myös rakentavaan vuoro
vaikutukseen: tunteiden ja tarpeiden tunnistamiseen ja niiden
rakentavaan ilmaisemiseen. Saat käyttöösi konkreettisia
välineitä, joita voi hyödyntää asiakastyössä.
Entä miten autan itseäni, jos riittämättömyyden tunne
iskee työn arjessa? Kuinka suhtaudun itseeni ystävällisesti
myös vaikeina hetkinä?

Kenelle?

Mielenterveyskysymyksiä
työssään kohtaaville
ammattilaisille ja alan
opiskelijoille, jotka
haluavat syventää
ymmärrystään toipumislähtöisestä ajattelusta
ja perehtyä rakentavaan
vuorovaikutukseen.

Mikkeli
Ajankohta: 30.9.
Paikka: XAMK Mikkeli,
Patteristonkatu 3 D, Mikkeli
Kellonajat: 9 –16
Kouluttajat: Merja
Matilainen ja Päivi Rissanen,
Mielenterveyden keskusliitto
Ilmoittaudu viimeistään:
23.9.
Koulutukseen mahtuu: 25

Turku
Ajankohta: 2.12.
Paikka: Radisson Blu Marina
Palace Hotel, kokoustila
Aava, Linnankatu 32, Turku
Kellonajat: 9 –16
Kouluttajat: Merja
Matilainen ja Päivi Rissanen,
Mielenterveyden keskusliitto
Ilmoittaudu viimeistään:
25.11.

Merja M.

Päivi

Koulutukseen mahtuu: 30
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HEVARI – henkilö
keskeinen voimavaravalmennus
Koetko, että ammatillinen työkalupakkisi on
tyhjä? Haluatko uudenlaisen
ryhmätyöskentelymenetelmän?

H

evari - koulutuksessa perehdymme siihen, millä tavalla
ryhmässä voidaan käsitellä arvoja, ystävyyttä, unelmia
ja kökköuskomuksia. Tutustumme konkreettisesti erilaisiin
harjoitteisiin ja luoviin työmenetelmiin, joita voi käyttää
ryhmässä nuorten kanssa.
Hevari - valmennuksen avulla nuori voi itse oppia löytämään voimia tuovia asioita ja kehittämään tunnetaitojaan.
Hevari – menetelmä on kehitetty Omat avaimet -projektissa yhteistyössä ammattilaisten ja nuorten kanssa. Menetelmän sisällöt perustuvat Aspa-säätiön henkilökeskeiseen
työotteeseen sekä Mielenterveyden keskusliiton voimavara
valmennukseen.

Kouluttajat
Anna Pöllönen, Tuija
Nissinen ja Anne Kukkonen/
Omat Avaimet - toiminta
Mitä maksaa?
Ei mitään! Osallistuminen on
ilmaista ja tarjoamme
osallistujille iltapäiväkahvit.
Mukaan mahtuu
40 / koulutus

Savonlinna
Ajankohta: 17.9. – 18.9.
Kellonajat: 9 – 15
Paikka: Savonlinnan
kaupunginkirjasto, kokoustila
Miitti, Asemantie 5,
Savonlinna
Ilmoittaudu viimeistään:
4.9.

Kenelle?

Nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille

Rovaniemi
Ajankohta: 27.10. – 28.10.
Kellonajat: 9.00 – 15.00
Paikka: Sokos Hotel
Vaakuna, Koskikatu 4,
Rovaniemi
Anne

Tuija

Anna

Ilmoittaudu mukaan
www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri
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Ilmoittaudu viimeistään:
2.10.
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Jos sun käsi murtuu,
jos sun mieli murtuu?
Tiesitkö, että lähes viidennes väestöstä pelkää
mielenterveyden ongelmia kokevia ihmisiä?
Lähes miljoona suomalaista ei haluaisi
psyykkisesti sairastunutta ihmistä naapurikseen.
Harva tuntee häpeää sairastuttuaan flunssaan,
mutta lähes puolet kaikista mielen sairauksia
kokevista tuntee tulevansa leimatuksi.

Jos sun käsi murtuu meet lääkäriin.
Jos sun mielenterveys murtuu, stigma on isompi.
Ei sen pitäisi olla niin!
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T

ilanne on aika kummallinen, kun samaan aikaan mielen
terveyden ongelmat ovat todella yleisiä ja esimerkiksi masennukseen sairastuu elämänsä aikana joka viides suomalainen.
Mutta mistä kumpuavat ennakkoluulot ja juuri psyykkisiin
sairauksiin liittyvä leima? Entä miltä näyttää asia mielenterveysongelmia itse kokeneen silmin? Mitä on itsestigmatisaatio?
Voiko ammattilainen jopa huomaamattaan tukea leiman ja
ennakkoluulojen syntymistä? Miten hälventäisimme ennakkoluuloja?
Seminaarissa pureudutaan mielenterveysongelmiin
valitettava vahvasti iskostuneeseen negatiiviseen leimaan,
stigmaan, usealta eri näkökannalta.

Lahti
Ajankohta: 5.11.
Paikka: Harjula-keskus,
Harjula-sali, Harjulankatu 7,
Lahti
Kellonajat: 11.30 – 16.00
Ilmoittaudu viimeistään:
28.10.
Seminaariin mahtuu: 150
Yhteistyössä kanssamme:
Paikallinen mielenterveys
yhdistys Päijät-Hämeen
Mielenterveystyön Tuki
MIETE ry

Jyväskylä
Ajankohta: 9.12.
Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Matara, TourujokiSali, Matarankatu 6 A 1,
Jyväskylä
Kellonajat: 11.30 – 16.00
Ilmoittaudu viimeistään:
1.12.
Seminaariin mahtuu: 70
Yhteistyössä kanssamme:
Paikallinen mielenterveys
yhdistys Kello ry
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Kenelle?

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

Ohjelma
11.30
		

Seminaarin avaus: Tervetuloa!
Paikallinen mielenterveysyhdistys ja
Mielenterveyden keskusliitto

11.45

Mielenterveyskuntoutuja
naapurina – apua!
Mistä kumpuavat ennakkoluulot?
Kirsi Sirola, Mielenterveyden
keskusliitto

		
		
12.20
		

		
13.00
		

		

Entäs aidan toisella puolella?
Pelottaa, jos joka neljäs ei halua
naapuriksi
Päivi Rissanen, Mielenterveyden
keskusliitto
Saako soutaa, jos ahdistaa?
Tuemmeko tahtomattamme vai
hälvennämmekö ennakkoluuloja?
Tarja Tikkanen, Mielenterveyden
keskusliitto

13.30

KAHVITAUKO

14.00
		

Minun kokemukseni
Kokemusasiantuntija

14.45
		
		
		
16.00

Kuntoutujasta astronautiksi
Ajatuksia toipumisen näkökulmasta
Esa Nordling, THL
SEMINAARI PÄÄTTYY

Kirsi

Päivi

Tarja

Esa
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Vallan paikat
mielenterveystyössä
Näkyykö palvelujärjestelmässämme yhä
2020-luvulla ilmenemiä menneiden aikojen
laitosvalta-ajattelusta? Miten valtaa käytetään
sääntelemättä jääneillä katvealueilla? Entä
työntekijän rooli vallankäyttäjänä palveluiden
porteilla ja itse palveluissa?

K

aksiosaisessa webinaarissa paneudutaan valtaan,
vastuuseen, itsemääräämisoikeuteen ja perusoikeuksien
toteutumiseen mielenterveystyössä.

Teija

Riikka

Oskari

Laitosvallan kaikuja
Tarkastellaan laitosvallan käsitettä,
historiaa ja nykytilaa. Virallisesti laitosvallan konseptista – eli perusoikeuksien
merkittävästä rajoittamisesta pelkän
hoito- tai hoivasuhteen perusteella – ollaan
luovuttu ja siirrytty korostamaan
itsemääräämistä, mahdollisimman
vähäistä puuttumista ja laissa tarkkaan
määriteltyjä rajoituksia. Tästä huolimatta
laillisuusvalvontakäytännössä havaitaan
yhä merkittäviä puutteita ihmisten
perusoikeuksien toteutumisessa
laitosympäristössä esimerkiksi
perusteettomana liikkumisen
rajoittamisena.
Webinaarissa käsitellään myös
laitosvallan henkeä ympäristöissä,
joissa perusoikeuksien rajoittamisen
mahdollisuudesta ei ole erikseen
säädetty, kuten asumispalveluissa.

Kenelle?

Kaikille, joiden
asiakkaiden arjessa
mielenterveysongelmat
ovat ajankohtaisia
sekä muille aiheesta
kiinnostuneille.

Webinaari
Ajankohta: 26.11.
Kellonajat: 13 - 16
Paikka: Verkossa.
Mukaan mahtuu: 295.
Kouluttajat: Teija Eskola,
Oskari Korhonen ja Riikka
Mettälä, Mielenterveyden
keskusliitto sekä kokemusasiantuntija.

Miten työntekijä mieltää itsensä
vallankäyttäjänä?
Webinaarin toisessa osiossa pohditaan,
miten hyvinvointiyhteiskunnan palveluissa
tunnistetaan ja mielletään valta asiakkaiden ja potilaiden kohtaamisissa. Oman
haasteensa tuo se, että palveluille
asetetaan lainsäädännön keinoin sekä tuen
että kontrollin tehtäviä. Palveluiden
porteilla määritellään, kuka täyttää
edellytykset päästä sisään ja kuka
ohjautuu ulos.
Valta ja vastuu kietoutuvat tilanteissa,
jossa tarvitaan kopin ottamista haavoittuvassa asemassa olevista ihmisistä.
Tarkastellaan itsemääräämisoikeuden ja
osallisuuden toteutumista hyvinvointi
yhteiskunnan palveluissa, joissa käytetään
julkista valtaa.
Lopuksi tutkaillaan vielä työntekijän
vallankäytön perusteluja ja palvelunkäyttäjien oikeusturvakeinoja sekä kuullaan
kokemusasiantuntijan puheenvuoro.
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Tästä saa puhua

Disability Employment Forum 2020
Mielenterveysongelmat työelämässä. Saako
niistä puhua? Totta kai saa! Mielenterveyden
häiriöihin sairastuneen on mahdollista palata
töihin. Sekä töihin paluuseen että
työllistymiseen tuottavat tukea, palveluja ja
käytännön toimintamalleja monet eri tahot.
Tervetuloa, olitpa tuen tuottaja tai työnantajan
edustaja!

D

isability Employment Forum (DEF) on Vates-säätiön
konsepti, jolla edistetään vammaisten, pitkäaikaissairaiden
ja osatyökykyisten työllistymistä kehittämällä työnantaja
yhteistyötä. Tänä vuonna kumppanina on Mielenterveyden
keskusliitto.
Tapahtuma kutsuu rakentamaan uusia väyliä hyödyntää
mielenterveysongelmia itse kokeneiden ihmisten osaamista,
kykyjä ja potentiaalia työelämässä. Se tarjoaa paikan kertoa
onnistumistarinoita, nostaa esiin työllistymisen mahdollisuuksia ja hyviä käytäntöjä sekä pohtia yhteiskunnallista ja
sosiaalista vastuuta.

Kenelle?

Kaikille, joiden työhön
jollakin tavalla kuuluvat
työelämän mielenterveyskysymykset:
esimerkiksi yritysten,
viranomaistahojen,
järjestöjen, oppilaitosten sekä sosiaali- ja
terveysalan edustajat.
Myös heille, jotka kaipaavat tukea työnantaja- ja yritysyhteistyön
kehittämiseen.

Helsinki
Ajankohta: 22.10.
Kellonajat: 9.30 - 15.30
Paikka: JUJU-yrityskampus,
Takomotie 8, Helsinki
Ilmoittaudu ennakkoon:
https://link.webropolsurveys.
com/EP/3F07FB4F23B0721B
Yhteistyössä: Vates-säätiö
Maksaako? Tapahtuma on
maksuton.

Lisätietoa:
Disability Employment Forum -sivusto
https://www.vates.fi/vates/tapahtumat/disability-employment-forum-3.html
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Juuri sinulle ja
aivan kaikille

Juuri sinulle

Hyvinvoinnin
iltakoulu
Luentosarjalla sukelletaan mielen
moninaisuuteen sekä hyvinvointiin.

Kenelle?

M

iten pitää itsestään ja omasta jaksamisestaan huolta?
Tunnistanko tarpeitani, kohtaanko myös itseni myötätuntoisesti? Hyväksynkö itseni sellaisena kuin olen?
Entä voisiko stressiä jotenkin hallita? Tai päästä eroon
tunnesyömisestä ja suhtautua omaan kehoon positiivisesti?
Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan.

Johanna

Heli

Riikka

Niina

Kaikille mielen
hyvinvoinnista,
itsetuntemuksesta
ja ajankohtaisista
teemoista
kiinnostuneille.

Ulla
Tytti
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Juuri sinulle

Joensuu

Pieksämäki

Paikka: Kohtaamispaikka MieTe (Torinhelmen
talo), Kirkkokatu 18a A-porras, Joensuu

Paikka: Toimintakeskus Neuvokas, Pieksämäen
järjestötalo, Tasakatu 4-6, 3. krs, Pieksämäki

Yhteistyössä kanssamme: Paikallinen
mielenterveysyhdistys Pohjois-Karjalan
Mielenterveydentuki ry:n kanssa.

Syötkö tunteitasi?

Huom! Mukaan mahtuu 50 henkilöä.

Ke 14.10. klo 18.00 – 19.30

Sullakin on superkeho!
Ti 13.10. klo 17.30 -19.00

Mikä on kehosuhde? Entä kuinka solmia rauha
oman kehon kanssa? Koosta tai ulkomuodosta
riippumatta jokainen keho on arvokas. Miten
meidän tulisi suhtautua omaan kehomme
hyvinvoinnin näkökulmasta?
Jokainen keho on hyvinvoinnin
arvoinnen.
Jonna Rautavirta, toiminnan
ohjaaja, SYLI-keskus Kuopio

Johanna Rapo, ravitsemus
terapeutti, kokemusasiantuntija
Yhteistyössä kanssamme:
Toimintakeskus Neuvokas ja
Pieksämäen omaishoitajat ry
Huom! Mukaan mahtuu 30
henkilöä.

Johanna

Jonna

Paikka: Kulttuurikeskus Poleeni, Savontie 13,
Pieksämäki

Hyvä, paha stressi
Ti 10.11. klo 17.30 – 19.00

Jatkuva kiire. Pitäisi tehdä, pitäisi ehtiä. Dead
linet painavat päälle. Stressaa! Mutta mitä
stressi lopulta on? Mikä kaikki aiheuttaa stressiä
ja miksi? Voisiko sitä jotenkin hallita? Ja onko
kaikki stressi haitallista?
Nina Sajaniemi, neuropsykologi,
Itä-Suomen yliopisto

Olen hyvä juuri näin
Ke 11.11. klo 18.00 – 19.30

Kuinka hyväksyä itsensä omana itsenään ja
katsoa peiliin hyvillä mielin? Miten opetella
armollisuutta itseään kohtaan?
Marja-Sisko Aalto, rovasti, kirjailija

Nina

Huom!
Osallistuminen
ei maksa
mitään, mutta
ilmoittauduthan
ennakkoon.

Suru? Onni? Ahdistus? Viha? Ilo? Lähes jokainen
syö muuhunkin kuin nälkään. Saatamme
menettää ruokahalun surullisena tai napostella
stressaantuneena. Osalle se on arkipäivää.

Yhteistyössä kanssamme:
Pieksämäen seutuopisto ja
Pieksämäen omaishoitajat ry
Huom! Mukaan mahtuu 340
henkilöä.

Marja-Sisko

Huom!
Osallistuminen
ei maksa
mitään, mutta
ilmoittauduthan
ennakkoon.
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Tampere
Paikka: Kulttuuritalo
Laikku, Keskustori 4,
Tampere

Huom!
Osallistuminen
ei maksa mitään,
mutta ilmoittauduthan
ennakkoon.

Yhteistyössä kanssamme: Rakentava
vuorovaikutus mielenterveyden tukena -hanke,
Suomen Moniääniset ry ja paikallinen mielen
terveysyhdistys Mielen ry.
Huom! Mukaan mahtuu 70 henkilöä (12.11./
luentosali) ja 110 henkilöä (1.12./musiikkisali)

Oman itsensä arvostava ja
myötätuntoinen kohtaaminen
To 12.11. klo 17.30 -19.00, luentosali

Haluaisitko suhtautua itseesi myötätuntoisemmin? Toivoisitko osaavasi kohdella itseäsi
lempeästi ja ymmärtävästi - myös haasteellisissa
tilanteissa? Itsemyötätunto on tärkeä taito, jota
voi kehittää. Tule tutustumaan siihen, mitä
itsemyötätunto on ja kuinka sitä voi harjoittaa
omassa elämässään
Ulla Varis, hankekoordinaattori ja kokemusasiantuntija Tytti-Marjukka Metsänhele,
Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden
tukena -hanke, Suomen Moniääniset ry

Toisten arvostava kohtaaminen
Ti 1.12. klo 17.30 -19.00, musiikkisali

Vaikka tavoitteemme on olla ystävällisiä ja
tasapuolisia kaikkia kohtaan, ei silti ole itsestään
selvää, että kohtaamiset aina toteutuvat toista
arvostaen. Mitä toisen arvostava kohtaaminen
todella on, ja miksi se on niin tärkeää? Mitä
täytyy tapahtua, että toinen ihminen voi kokea
tulleensa kohdatuksi arvostaen? Miten tämä voi
toteutua myös haasteellisissa tilanteissa? Tule
vuorovaikutteiseen iltaan keskustelemaan ja
kuulemaan, miten kohtaamisen taidoissa voi
kehittyä.
Ulla Varis, hankekoordinaattori
ja kokemusasiantuntija
Tytti-Marjukka Metsänhele,
Rakentava vuorovaikutus
mielenterveyden tukena -hanke,
Suomen Moniääniset ry

Ulla

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

Ei tarvita
ennakko
ilmoittautumista.
Riittää kun tulet
vaan. Eikä maksa
mitään!

Yhteistyössä kanssamme: Varsinais-Suomen
mielenterveysomaiset FinFami ry ja Turun
kaupunginkirjaston erityispalvelut.
Huom! Mukaan mahtuu 80 henkilöä.
Jätäthän meille sähköpostisi, niin varmistat
tiedon saannin mahdollisista poikkeusjärjestelyistä syksyn Turun Hyvinvoinnin iltakouluihin
liittyen.
Voit jättää tietosi tämän linkin kautta:
https://urly.fi/1E8B

Lapsen stressi ja aivot
Ti 15.9. klo 17.30 – 19.00

Mitä kehossa tapahtuu stressin aikana? Miten se
näkyy tunteiden ja käytöksen tasolla ja mikä
merkitys stressinsäätelykyvyllä on terveyskehityksen näkökulmasta? Luennolla käsitellään
myös vanhempien psyykkisen voinnin merkitystä
lapsen stressinsäätelyjärjestelmien kehitykselle,
alkaen jo raskausajan hyvinvoinnin merkityksestä. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä erityisesti
lasten stressireaktioista sekä stressin vaikutuksista lapsen aivojen kehitykseen.
Eeva-Leena Kataja, psykologi-tutkija (PsT),
perhepsykoterapeutti, FinnBrain-tutkimus

Seksuaalinen hyvinvointi ja
mielenterveyden haasteet
Ti 13.10. klo 17.30 – 19.00

Seksuaalinen hyvinvointi on oikeutemme, myös
sairauden aikana. Kommunikointi seksuaalisen
hyvinvoinnin ylläpitämiseksi on tärkeää sekä
itselle että mahdolliselle kumppanille. Lääkityksen ja hoitojen vaikutukset seksuaalisuuteen
tulisi huomioida terveydenhuollossa.
Ihmisen asenne ja avoimuus seksuaalisen
hyvinvoinnin kysymyksissä ratkaisee, onko tukea
helppo antaa, vastaanottaa ja pyytää. Luento
kannustaa ihmisiä, jotka elävät mielenterveyden
haasteen kanssa, heidän kumppaneitaan sekä
terveydenhuollon työntekijöitä ottamaan
seksuaalisuuden puheeksi.
Hanna Lasonen, seksuaaliterapeutti
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Hyvinvoinnin iltakoulu verkossa
Luentosarjalla sukelletaan
jaksamiseen, hyvinvointiin ja
monia askarruttaviin aiheisiin:
Yksinäisyyteen, arkeen
erityislapsen kanssa sekä
miehen puhumattomuuteen.

T

ule mukaan kuulemaan ja
keskustelemaan verkossa.

Missä?
Verkko

Mukaan mahtuu?
295

Toivon tiellä
– erityisvoimia
vanhemmuuteen
Ma 7.9. klo 18.00 -19.30

Toivo on mielentila ja ennen
kaikkea lupaus siitä, että
voimme odottaa tulevaisuudelta hyvää, riippumatta siitä,
millaisena tämä päivä
näyttäytyy. Toivon merkitys
kannattelevana ja perhettä
suojaavana taitona korostuu
kuormittavassa ja erityisvoimia
vaativassa arjessa. Onneksi
toivo on myös käytännönläheinen ja opittavissa oleva
mielentaito, jota meistä
jokainen voi opetella.
Tervetuloa toivon tielle ja
rakentamaan omanlaista,
hyvää arkea.
Riikka Seppälä, kouluttaja/
Erityisvoimia, äiti

Ajatustenherättäjäluentoja ja
vielä käytännön työkaluja
asioiden työstämiseen.
Kenelle?

Kaikille mielen hyvinvoinnista,
itsetuntemuksesta ja ajankohtaisista
teemoista kiinnostuneille.

Ilmoittaudu ennakkoon:
Viimeistään webinaaria edeltävänä päivänä klo 10 mennessä

Miksi mies ei puhu?
Ma 26.10. klo 18.00 – 19.30

Miksi ihmetellään sitä, että
mies ei puhu? Lapsesta lähtien
pojalta puuttuu kokemus siitä,
että mies sanoisi jotakin, josta
poika voisi kiinnostua. Pojan
lapsuus ja nuoruus täyttyy
naisen puheesta kotona,
hoitopaikassa ja koulussa.
Aikuisella miehellä on yhä
kaventuvasti esimerkkejä
puhuvista miehistä.
Politiikassa nuorten naisten
ääni ohittaa vanhojen miesten
jälkijättöiset sanat. Vain
kirjallisuus ja musiikki
tuottavat taiteellisen miehen
puheenvuoroja tunteellisina
eepoksina, lyriikoina ja
rap-monologeina. Mutta
miten annetaan ääni
tavismiehelle? Taviksen uusi
normaali on pysyä hiljaa
kahden metrin päässä toisista
ihmisistä. Tavismiehen
hiljaisuus jatkuu, ellei nainen
tule häntä vastaan.
Heli Vaaranen, psykoterapeutti,
valtiotieteen tohtori

Miksi yksinäisyys
satuttaa ja
sairastuttaa?
Ma 14.12. klo 18.00 – 19.30

Mistä yksinäisyys johtuu? Miltä
se tuntuu? Miksi se muuttuu
niin helposti krooniseksi? Entä
miten se vaikuttaa meidän
hyvinvointiimme ja terveyteemme ja miten siitä voitaisiin
päästä eroon? Puhutaan
yhteisöllisyyden, autonomian
ja kyvykkyydentunteen
psykologisista perustarpeista
sekä yksinäisyyden ja
ostrakismin eli näkymättömyyden kokemusten niitä
rapauttavista yksilö- ja
yhteisötason mekanismeista.
Yksinäisyys ei ole sairaus,
mutta sen pitkittyminen
moninkertaistaa riskin sairastua
sekä psyykkisesti että fyysisesti.
Siksi suomalaisten lisääntyneisiin yksinäisyydenkokemuksiin
on puututtava vielä aiempaakin tehokkaammin.
Niina Junttila, Kasvatuspsykologian professori, Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto
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Huolien hetki
Rahahuolien, tukimuotojen, sosiaalietuuksien ja
palveluiden viidakossa moni tuntee olevansa
keinoton, neuvoton ja eksyksissä. Verkkoluennolla
pilkotaan yhdessä huolia pienemmiksi, etsitään
keinoja ja ratkaisuja.

Mukaan mahtuu?
295
Ilmoittaudu
ennakkoon:
Viimeistään webinaaria
edeltävänä päivänä
klo 10 mennessä

T

ule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan verkossa.

Kenelle?

Kaikille, joita rahaan,
palveluihin ja
tukimuotoihin liittyvät
huolet painavat sekä
ammattilaisille, jotka
toivovat lisätietoa
palvelujärjestelmästä
sekä tukimuodoista.

Mikä avuksi, kun
rahahuolet painavat
mieltä?
Ke 26.8. klo 13.30 – 15.00

Ke 14.10. klo 13.30 – 15.00

Raha-asiat aiheuttavat
murheita ja huolia monille.
Myös erilaiset muutokset
elämässä, kuten sairastuminen
voi vaikuttaa taloudelliseen
tilanteeseen heikentävästi.

Mistä voi saada osatyökykyisenä tukea työnhakuun ja työllistymiseen, kun on ollut poissa
työelämästä? Millaisia
tukimuotoja tai työllistymistä
edistäviä palveluita osatyö
kykyiselle on saatavilla? Mitä
on hyvä tietää työnteon
vaikutuksista erilaisiin
sosiaalietuuksiin liittyen?

Millaisia keinoja ja vinkkejä
oman talouden hallintaan on?
Millaisiin sosiaalietuuksiin voi
olla oikeutettu kun sairastuu?
Mistä palveluista saa apua
talous- ja velkaongelmiin?
Riikka
56

Osatyökykyisen
erilaiset
työllistymispolut

Riikka Mettälä, Sosiaalityön
asiantuntija, Mielenterveyden
keskusliitto

Riikka Mettälä, Sosiaalityön
asiantuntija, Mielenterveyden
keskusliitto

Juuri sinulle

Minun
kokemukseni
Minun kokemukseni – tarjoaa
kerran kuussa aiheita, jotka
askarruttavat monia ja joista
puhujillamme on omakohtaista
kokemusta. He todella tietävät,
mistä puhuvat ja ymmärtävät
toisia samaa kokevia.

T

ule mukaan kuulemaan ja
keskustelemaan!

Kenelle?

Tietoiskut on suunnattu kaikille
tiedonjanoisille, mutta ennen
kaikkea mielenterveyden ongelmia
itse kokeville ja heidän kanssaan
työskenteleville.
Entä jos korona-aika aiheuttaa
muutoksia?
Jos jätät meille sähköpostisi ennakkoon, saat
parhaiten tiedon mahdollisista poikkeusjärjestelyistä ”Minun kokemukseni”-luentoihin liittyen.

Helsinki
Paikka: Mielenterveysneuvonta, Hämeentie
54, Helsingin Klubi
Huom! Mukaan mahtuvat ensimmäiset 20.
Puheenvuoron jälkeen on varattu aikaa
keskusteluille ja kysymyksille.
Yhteistyössä kanssamme: Helsingin
Klubitalo

Vain sairaus kaverina
Ma 14.9. klo 10.30 – 12.00

Sairauden myötä kaikkosivat ystävät ja läheiset. Lopulta kaverina oli vain sairaus. Miltä
yksinäisyys tuntui ja miten se vaikutti? Miten
sain uudelleen ystäviä ja mitä ystävät
merkitsevät tänä päivänä?
Kokemusasiantuntija Mervi

Naisten elämästä ja
päihteiden käytöstä
Ma 12.10. klo 10.30 – 12.00

Yksinäisyys, ahdistus, stressi, kuormittava
elämäntilanne? Mistä helpotusta, ovatko
päihteet ratkaisu? Entä kun menettää
päihteiden käytön hallinnan ja syyllisyys ja
häpeä jäytävät? Kokemuksia avun hakemisesta, hoidosta ja elämästä ilman päihteitä.
Kokemusasiantuntijat Anne ja Heli

Lääkehoito osana toipumista
Ma 9.11. klo 10.30 – 12.00

Sähköpostisi voit
jättää täällä:
https://urly.fi/1E8B

Lääkehoidosta on monenlaisia kokemuksia,
myös minulla. Mitä on huomioitava? Mistä
mahdolliset epäonnistumiset johtuivat?
Olinko lääkehoidon koekaniinina? Mikä
rooli on aktiivisella ja hoitomyönteisellä
asenteella?
Kokemusasiantuntija Markku
57
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Kuopio

Turku

Paikka: Hyvän Mielen talo (Raittiustalo), Minna
Canthin katu 52, Kuopio

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

Huom! Mukaan mahtuvat ensimmäiset 80.

Huom! Mukaan mahtuu 80 henkilöä.

Yhteistyössä kanssamme: Kuopion
Mielenterveyden Tuki ry:n

Yhteistyössä kanssamme: Turun
mielenterveysyhdistys ITU ry ja Turun
kaupunginkirjaston erityispalvelut

Elämää pakko-oireiden kanssa

Syrjästä kohti kukoistusta

Ke 21.10. klo 17 - 18.30

Ma 26.10. klo 14.00 – 15.30

Toistuvia pakko-ajatuksia, pakonomaista
asioiden tarkastelua? Millaista on elämä
pakko-oireiden kanssa?
Kokemusasiantuntija Petri

Miten yksinäisestä ja syrjäytyneestä nuoresta
kohti omannäköistä elämää? Miten rakentaa
itselle omia toiveita ja tarpeita vastaava
merkityksellinen ja arvokas elämä?
Kokemusasiantuntija Lotta

Siilinjärvi

Varkaus

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

Paikka: Mielitupa, Rajakatu 3, Varkaus

Huom! Mukaan mahtuu 30 henkilöä.
Yhteistyössä kanssamme: Paikallinen
mielenterveysyhdistys Siilinjärven Virkistys ry

Koulukiusaamiskokemukset
vahvuudeksi?

Huom! Mukaan mahtuu 15 henkilöä.
Yhteistyössä kanssamme: Varkauden
Seudun Mielenterveysväki ry

Koulukiusaamiskokemukset
vahvuudeksi?

Ma 26.10. klo 12.00 – 13.30

Ma 5.10. klo 10.00 – 13.00

Koulukiusaamisesta selviytyminen saattaa
tuntua ylitsepääsemättömältä haasteelta vielä
aikuisenakin. Vaikka kiusatuksi joutuminen ei
katoakaan entisen kiusatun historiasta ja
identiteetistä, onko kiusaamiskokemukset
kuitenkin mahdollista kääntää voimavaraksi?

Koulukiusaamisesta selviytyminen saattaa
tuntua ylitsepääsemättömältä haasteelta vielä
aikuisenakin. Vaikka kiusatuksi joutuminen ei
katoakaan entisen kiusatun historiasta ja
identiteetistä, onko kiusaamiskokemukset
kuitenkin mahdollista kääntää voimavaraksi?

Kokemusasiantuntija Sanni

Kokemusasiantuntija Sanni

Ei tarvita
ennakko
ilmoittautumista.
Riittää kun tulet
vaan. Eikä maksa
mitään!
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MIELENTERVEYSNEUVONTAA
puhuen ja chattaillen

Sinulla voi olla mielessäsi jokin tietty kysymys tai ongelma, johon haet
ratkaisua, mutta yhtä hyvin voit olla yhteydessä, vaikka et osaisi pukea oloasi
sanoiksi. Ole yhteydessä meihin, kun tarvitset tukea tai neuvoa mihin tahansa
mielenterveyteen liittyvässä asiassa. Autamme myös läheisiä ja
mielenterveysongelmia työssään kohtaavia.

Valtakunnallinen
mielenterveysneuvonta
0203 91920

Arkisin klo 10–15

Langan päässä ammattilainen, joka tuntee arjen kiemurat
haastavissakin tilanteissa Puhelun hinta: 8,35 senttiä/
puhelu + 16,69 senttiä/minuutti

Vertaistukipuhelin
0800 177599

Arkisin ma-pe 10–15

Langan päässä mielenterveysongelmia itse kokenut
ihminen, joka tietää, mistä puhut

Chat-palvelumme
sai nimekseen Valoa
Valoa-chat on Mielenterveyden keskusliiton oma chat-palvelu,
joka tuo valoa juuri siihen tilanteeseen, jossa olet. Chatissa
kanssasi keskustelee arkisin kello 12–15 mielenterveysalan
ammattilaiset, jonka jälkeen vertaiset ovat kuuntelemassa ja
jakamassa kokemuksiaan arkisin kello 15–18.
Valoa-chat aina arkipäivisin

Ammattilaiset 12–15
Valonpilkahduksia
hetkeesi!

Vertaiset 15–18

Kysy sosiaali
etuuksista
040 756 0578
Riikka Mettälä,
sosiaalityön asiantuntija

Kysy oikeus- ja
lakiasioista
040 843 2104
Oskari Korhonen, lakimies

MIELENTERVEYSMESSUT 2020

Mielen hyvinvointia kokemuksella
17.-18.11.2020 Paasitorni, Helsinki

MIELENTERVEYSMESSUT
MARRASKUUSSA
Mielenterveysmessut kokoaa eri kansalais- ja
ammattiryhmät vuosittaiseen suurtapahtumaan
tänä vuonna Helsingin Paasitorniin.
Messut tarjoaa mielenkiintoisia luentoja,
elämänmakuisia kokemuspuheenvuoroja,
tietoiskuja, viihdettä sekä monipuolisen
näyttelyn.
Messujen seminaareissa pääset kuuntelemaan
paitsi alan asiantuntijoita, myös aitoja
arkielämän selviytyjiä. Seminaarit antavat
ajankohtaista tietoa mielenterveydestä varsinkin
alan ammattihenkilöstölle. Tavoitteena on lisätä
ammatillista pätevyyttä sekä antaa uusia eväitä
työhön ja jaksamiseen.

Seminaareista rakentuu
vahva kokonaisuus, jonka
aiheita tänä vuonna ovat:
Nuorten ahdistuneisuushäiriöt
Nuoret tarvitsevat apua,
mutta millaista?
Mitä masennus on?
Luovat menetelmät
mielenterveystyössä
Työuupumus: tunnista ja
torppaa
Johtaminen ja mielenterveys
Huumeet ja mielenterveys
Näkymätön sairaus – tietoa
toiminnallisista häiriöistä

Koko ohjelma, hinnat ja
ammattilaisten ilmoittautuminen:

www.mielenterveysmessut.fi

