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Muutos on mahdollisuus uuteen
Vaikeatkin kokemukset voi kääntää hyväksi,
kun ympärillä on tukea ja ymmärrystä

Tunnista
työuupumus
ajoissa

Petteri Helin: "Kaikkea ei
tarvitse ratkaista heti
eikä yksin"

Mistä apua
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velkaongelmiin?
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Muutokset
auttavat kirkastamaan
ydinasiat elämässä
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”Uudet
voimavarat
saattelevat
meitä eteenpäin
siinä missä
uhkakuvatkin.”

uinkahan moni meistä kesällä mielessään toivoi, että syksy päästäisiin
aloittamaan taas niin kuin ennenkin? Että uhkakuvat koronan uudesta
aallosta eivät toteutuisikaan ja saisimme jälleen kohdata ja koskettaa
toisiamme, kuten ennen. Uskon, että valtaosa meistä toivoi.
Kävi kuitenkin niin, että emme päässeetkään takaisiin siihen menneeseen,
jota olemme ikävöineet. Vaikka epidemia on toistaiseksi pysynyt kohtuullisesti aisoissa, joudumme edelleen toimimaan tiettyjen rajoitusten puitteissa. Tapahtumia, juhlia ja kohtaamisia on peruttu tai ne on siirretty verkkoon.
Samaan aikaan järjestösektoria uhkaavat muutkin tummat pilvet, kun valtio on suunnitellut järjestöjen rahoitukseen merkittäviä leikkauksia jatkossa.
Uhkakuvista huolimatta näen niin järjestömme kuin koko yhteiskunnankin
tulevaisuuden kiinnostavana ja täynnä toivoa. Sillä kaikesta eriskummallisuudestaan huolimatta tämä vuosi on antanut paljon uutta: uusia voimavaroja
sekä uusia toimintoja, alustoja ja yhteyksiä ihmisten välillä. Ne saattelevat meitä eteenpäin siinä missä uhkakuvatkin.
Matalan kynnyksen palvelut ovat kenties madaltuneet entisestään, kun
verkkoon siirtynyt toiminta on antanut mahdollisuuksia olla yhteydessä jopa
anonyymisti. Yksilöinä ja perheinä olemme alkaneet keskittyä enemmän
toisiimme ja toistemme väliseen vuorovaikutukseen ja dynamiikkaan. Kohtaamisen tavat ovat muuttuneet: monissa perheissä ehkä tiivistyneet ja
perheen ulkopuolella siirtyneet uudenlaisille alustoille. Me panostamme
vahvasti myös tulevaisuudessakin siihen, että tarjoamme ihmisille
uudenlaisia, monipuolisia kokemus-, vertaistuki- ja yhteydenpitoalustoja.
Emme ole koskaan aiemmin eläneet vastaavan muutoksen
aikakautta. Muutokset auttavat ja puskevat meitä kirkastamaan ydinasiat ja miten toimimme ja miksi toimimme – niin
perheissä, järjestössämme kuin koko yhteiskunnassakin. Uskon, että tässä kaikessa on kätketty viisaus, jonka löydämme
ja jonka avulla saamme mahdollisuuden kasvaa ja vahvistua.
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MIELENTERVEYSNEUVONTAA
puhuen ja chattaillen
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Toiminnanjohtaja
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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
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Mie lente

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 mielenterveys
ongelmia työssään kohtaavia.

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

Julkaisija
Mielenterveyden
keskusliitto

Kysy sosiaali
etuuksista
040 756 0578
Riikka Mettälä,
sosiaalityön asiantuntija

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

Toiminta
verkossa jatkuu
vilkkaana
jatkossakin
Kevään aikana Mielenterveyden
keskusliitossa innovoitua uutta
verkkotoimintaa jatketaan ja
kehitetään edelleen osana
perustoimintaa. Kolmannes
syksyn kursseista tapahtuu
verkkoympäristössä. Myös
Mielenterveysmessut järjestetään
tänä vuonna verkossa 17.-18.11.
Teksti Mirja Aarnio
kuva Sanna-Maria Railas

Matias ja Lyyra opiskelijaverkkokurssin kuvauksissa Helsingin Jätkäsaaressa keväällä 2020

K

oronarajoitukset aiheuttivat keväällä 2020 uusien toimintamuotojen
kehittämistä myös Mielenterveyden
keskusliitossa. Vaikka kaikki kasvokkain
tapahtuva toimintamme oli katkolla maaliskuusta alkaen kesään saakka, onnistuimme järjestämään verkossa erilaisia tapahtumia, kohtaamisia ja koulutuksia noin 70,
ja tavoitimme niissä reilusti yli 10 000 osallistujaa.
– Verkkotoimintamme tavoitti myös selkeästi uusia kohderyhmiä, kuten aiempaa
enemmän nuoria, opiskelijoita ja toisaalta
ammattialaryhmistä esimerkiksi asumispalveluiden ja oppilashuollon ammattilaisia.
Nuorten osuus palveluissamme on kasvanut
kuusinkertaiseksi kevään verkkotoiminnan
aikana, kertoo Mielenterveyden keskusliiton koulutuspäällikkö Kirsi Sirola.
Kevään aikana innovoitua uutta verkkotoimintaa tullaan jatkamaan ja kehittämään
edelleen pysyvästi osana perustoimintaa.
Palaute kertoo, että esimerkiksi verkkoluennoille osallistuneista yli 90 prosenttia
on kiinnostunut jatkossakin osallistumaan
Mielenterveyden keskusliiton verkkotoimintaan ja että osallistuminen on koettu
helpoksi.
Syksyllä 2020 myös Mielenterveysmessut
on siirretty verkkoon koronatilanteeseen
liittyvien mahdollisten rajoitusten vuoksi.

Seminaarit pidetään jo aiemmin ilmoitetulla aikataululla ja alustajilla joitakin pieniä
poikkeuksia lukuunottamatta.
– Messut keräävät vuosittain yhteen mielenterveydestä eri syistä kiinnostuneet ihmiset: alan ammattilaiset ja palveluntarjoajat
sekä mielenterveysongelmia itse kokeneet
ihmiset ja heidän läheisensä. Tänä vuonna
meille tärkeintä on tarjota heille mahdollisimman turvallinen tapahtuma, ja siksi
siirrämme messut verkkoon”, kertoo Mielenterveyden keskusliiton viestintäpäällikkö
Sirkku Immonen.
Myös kaikille avointa ohjelmaa on luvassa verkkomessuilla.
– Samaan laajuuteen ei valitettavasti verkossa päästä kuin aiemmin, mutta lupaamme tarjota enemmänkin valikoituja makupaloja uudella tavalla, Sirkku Immonen kertoo.
Syksyn 2020 kurssi- ja koulutustarjonnasta noin kolmasosa tapahtuu verkossa.
Uutuutena on muun muassa kaikille avoin
opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja jaksamista tukeva verkkokurssi, joka käynnistyy
lokakuussa. Edellisellä samalla konseptilla
toteutetulla, tammikuussa 2020 alkaneella
verkkokurssilla Masennus kuin ikisade? on tähän mennessä ollut jo yli 2300 osallistujaa.
Myös suositut Hyvinvoinnin iltakoulut
verkossa sekä Vertaiset verkossa -tapaamiset jatkuvat syksyllä.

Tämän Revanssin
kannessa on
opiskelijaverkkokurssin
kehittämiseen
osallistuneen Miisa
Lopperin tekemiä
sarjakuvia opiskelijan
arjesta.

Lisätietoja kursseista,
koulutuksista ja
Mielenterveysmessuista
löydät osoitteesta
www.mtkl.fi sekä
seuraamalla sosiaalisen
median kanaviamme!
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Tunnista työssä
uupuminen ajoissa
Työuupumus hiipii elämään usein huomaamatta: sitä ei joko tunnista tai myönnä ennen
kuin tilanne on jo pitkällä. Ajoissa havaittu uupumisoireilu vähentää sairauspoissaoloja,
parantaa työhyvinvointia ja ennalta ehkäisee työelämästä putoamista.
Teksti Mirja Aarnio kuva Liisa Valonen ja Shutterstock

S

uomessa useampi kuin joka neljäs
työikäisistä kokee työuupumuksen
oireita jossain vaiheessa elämäänsä.
Työuupumuksesta seuraa työelämässä runsaasti sekä lyhyitä että pitkiä sairauspoissaoloja, ja siten se aiheuttaa myös mittavia
kustannuksia työnantajille ja koko yhteiskunnalle. Pitkittyessään ja hoitamattomana työuupumus saattaa johtaa pysyvään
työkyvyttömyyteen.
Siitä huolimatta työuupumus ei vieläkään
ole peruste sairauspäivärahaan oikeuttavalle sairauslomalle. Sen sijaan tilapäisesti työkyvyttömyyden menettänyt työssään uupunut ihminen lähtee lääkärin vastaanotolta
yleensä masennus- tai ahdistusdiagnoosin
kanssa. Moni työuupunut on toki oikeastikin masentunut tai ahdistunut, sillä tilanne
on saattanut pitkittyä, joskus jopa vuosien
ajan. Alun perin työstä johtunut uupumus
on muuttunut koko elämää koskettavaksi
masennukseksi tai ahdistuneisuudeksi.
Kynnys työssä uupumisesta puhumiseen
on suuri. Mielenterveyden keskusliiton vuonna 2019 teettämän mielenterveysbarometrin
mukaan yli puolet väestöstä kokee, että ei
haluaisi kertoa mielenterveysongelmistaan
omalle työkaverilleen ja reilusti yli kolmannes ei puhuisi edes esihenkilölleen.
– On myös tavallista, että ihminen ei itse
ajoissa tunnista omaa uupumistaan. Moni

Mielenterveyden keskusliitto
kampanjoi tänä vuonna paremman
työelämän puolesta. Mikä on
mielestäsi työelämässä suurin,
yleisin tai ikävin mielenterveyteen
liittyvä myytti työelämässä?
Kerro kokemuksesi somessa
#murramyytti ja osallistu
keskusteluun!
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luulee, että jatkuvat päänsäryt, unettomuus
ja keskittymiskyvyttömyys kuuluvat asiaan
– että elämä nyt vain on sellaista, sanoo toimittaja ja kirjailija Rosanna Marila.
TYÖUUPUMUS LIITTYY
LIIKASUORITTAMISEEN
JA TYÖELÄMÄN PAINEISIIN

Marila tietää, mistä puhuu. Hän on itse kokenut työuupumuksen, joka vuonna 2018
vei hänet puolen vuoden sairauslomalle.
Marila on myös kirjoittanut ja toimittanut
yhdessä valokuvaaja Liisa Valosen kanssa
elokuussa ilmestyneen teoksen Työuupumuskirja (Docendo, 2020).
Marila sanoo, että uupumisen ennaltaehkäisy ja esihenkilöiden valmentaminen empaattiseen johtamiseen voisivat vähentää ja
lyhentää merkittävästi uupumuksesta johtuvia sairauspoissaoloja. Hän kertoo itse tehneensä aikoinaan töitä iltaisin ja viikonloppuisin, vaikka työnantaja ei edellyttänytkään sitä. Tarve hyviin suorituksiin vain oli
niin suuri.
– Työuupumukseen liittyy usein ihmisen
suorittava luonne yhdistettynä työkulttuuriin,
jossa on kovat paineet. Suomalaisessa työkulttuurissa heikkouden näyttäminen tuntuu häpeälliseltä. Kuitenkin mitä aiemmin
työntekijä uskaltaisi ottaa oireilunsa puheeksi esimerkiksi työterveyshuollossa, sitä

todennäköisemmin vältyttäisiin pitkiltä sairauslomilta tai jopa työelämästä kokonaan
pois putoamiselta.
Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että työnantajat ymmärtäisivät paremmin se, kuinka paljon työn joustaminen ja autonomia sekä kattava työterveyshuolto vaikuttavat työntekijän
hyvinvointiin. Ja että työntekijöiden hyvinvointi on suorassa yhteydessä parempiin tuloksiin.
IHMINEN HERKISTYY TYÖLLE,
JOSSA UUPUI

Rosanna Marila oli uupumuksen ja keskivaikean masennuksen vuoksi itse ensin
kolme kuukautta kokonaan sairauslomalla,
minkä jälkeen hän teki kolme kuukautta
työtään vain osa-aikaisesti. Uupumusta
edeltäviin työtehtäviin hän ei palannut,
vaan työnantaja järjesti hänelle toisenlaisia
työtehtäviä. Tämän Marila koki hienoksi
asiaksi ja mahdollisuudeksi uuteen alkuun.
– Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori
Jari Hakasen mukaan ihminen on usein herkistynyt työlle, jossa uupui. Toisin sanoen,
jos ihminen palaa uupumisen jälkeen samoihin tehtäviin, joista jäi sairauslomalle, paluu
vanhaan saattaa triggeröidä ja provosoida
uudelleen uupumista.
Rosanna Marila otti työuupumuksensa
kollegoiden kanssa kunnolla puheeksi vasta
jälkikäteen, kun pahin olo oli jo helpottanut.

Kuva: Liisa Valonen

Rosanna Marila on koonnut Työuupumuskirjaansa
useiden ihmisten työuupumukseen liittyviä
kokemustarinoita sekä tietoa työuupumuksesta.

– Kyllä kollegat olivat hämmentyneitä yllättävästä sairauslomastani ja osa jopa soimasi itseään, etteivät he olleet huomanneet, miten huonossa kunnossa olin. Mutta
mitenpä työyhteisö olisi sitä voinut ymmärtää, kun en
ymmärtänyt itsekään? Pidin loppuun asti yllä hymyilevää ja iloista kulissia, koska en halunnut myöntää väsymystä itselleni.

Tule psykologiksi
psykologiksi Poijuun
Poijuun tai
tai pyydä
pyydä
Tule
meidät apuun
apuun työpaikallesi!
työpaikallesi!
meidät

TYÖUUPUMUKSEN KOKEMUS YHDISTÄÄ IHMISIÄ
TAUSTOISTA RIIPPUMATTA

Työuupumuksesta kirjan kirjoittaminen oli Marialle itselleen henkilökohtaista ja terapeuttista aiheen käsittelyä ja työstämistä. Hän myös ajatteli, että haluaa kirjoittaa kirjan, joka toimii vertaistukena ja lohduttavana kaverina muille uupuneille.
– Kirjaa työstäessäni ja erilaisten ihmisten kokemuksia kuullessani tajusin, etten ole todellakaan yksin. Työuupumuksen kokemus on yllättävän samanlainen kokemus
kaikille tittelistä, asuinpaikasta ja sosioekonomisesta asemasta riippumatta.
Omasta kokemuksesta puhuminen ja itsensä asian puolesta alttiiksi asettaminen julkisesti on jännittänyt Marilaa,
mutta hän sanoo, että kaikki palaute on ollut toistaiseksi
vain positiivista. Hän myös tunnistaa, että kun kerran on
työssä uupunut, on oltava entistä tarkempi, ettei ainakaan
omalla toiminnallaan ajaudu uupumiseen uudelleen.
– Nyt tiedän, että jos tietyt oireet, kuten päivittäinen
päänsärky, palaavat, minun on hidastettava tahtia ja järjestettävä aikaa palautumiseen. Voimani eivät ehkä ikinä
palaudu samanlaiseksi kuin joskus aikoinaan, mutta ei
niiden tarvitsekaan!

www.psykologipalvelupoiju.fi
www.psykologipalvelupoiju.fi

TYÖUUPUMUKSEN
HÄLYTYSMERKKEJÄ

Lähde: Työuupumuskirja, Rosanna Marila ja Liisa Valonen,
Docendo 2020

Kysy yhdistyst oiminnasta!
Yhdistysten palvelupuhelin
Kuva: Shutterstock

y Et saa illalla unta, heräilet aamuyöstä
y Ärsyynnyt jatkuvasti pikkuasioista
y Et jaksa töiden jälkeen mitään muuta kuin
maata sohvalla
y Tunnet huonoa omaatuntoa tekemättömien
asioiden loputtomasta listasta
y Unohtelet asioita
y Turvaudut joko tunnesyömiseen tai ruoka ei
maistu enää yhtään
y Lohdutat itseäsi alkoholilla
y Saat toistuvia päänsärkyjä
y Työsi ei tunnu enää merkitykselliseltä
y Olet stressaantunut, mutta ajattelet: lepään
sitten joskus myöhemmin

050 339 4971
Maanantaisin klo 9 – 16
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Vuoden
mielenterveysyhdistys
löytyy Raumalta
Mielenterveyden keskusliitto
on myöntänyt koronavuoden
2020 Vuoden Pomppu
-palkinnon Rauman Friski Tuult
-mielenterveysyhdistykselle.
Liitto jakaa palkinnon vuosittain
jäsenyhteisölleen tunnustuksena
edistyksellisestä toiminnasta
mielenterveystyössä.
Teksti Sirkku Immonen

Poikkeusvuosi on vaatinut uudenlaista ajat
telua ja myös monessa mielenterveysyhdis
tyksessä on tehty reippaita digiloikkia ja
mietitty toimintoja uudelleen. Vuoden
Pompuksi ehdolle asetetuista yhdistyksistä
Rauma erottui erityisesti yhteisöllisyydellä.
– Uusia toimintamalleja on menestyksel
lä otettu käyttöön ja niitä on tarjottu kriisin
keskellä myös toisille hyödynnettäviksi.
Tärkeää toimintaa on voitu jatkaa sekä
verkon yli että turvallisuudesta huolehtien
myös kasvokkain, perustelee järjestö- ja
ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtaja
Markus Lustig Mielenterveyden keskusliitosta.
– Tänä vuonna Vuoden Pomppu on aut
tanut myös muita pomppaamaan, jatka
maan tärkeällä hetkellä vaikeasta tilantees
ta huolimatta”, Lustig sanoo.

ARJEN DIGIOPAS JA POIKKEUSAJAN
TURVALLISUUSOHJEITA
Koronakeväällä suosittu Rauman Friski
Tuult -kohtaamispaikka oli kiinni kaksi ja
puoli kuukautta. Toimettomana ei silti oltu.
Sinä aikana yhdistyksessä vastattiin yli 500
puheluun, tehtiin selkeät ja kattavat turvalli
suusohjeet kohtaamispaikan avaamiseen
uudelleen ja toimitettiin selväkielinen digio
pas mielenterveysongelmia itse kokeneiden
ihmisten arkeen.
Ohjeet ja opas jaettiin saman tien muille
kin mielenterveysyhdistyksille muokatta
vaksi paikallisten tarpeiden mukaan.
– Kun kaikki siirtyi verkkoon, meille tuli
suuri huoli mielenterveyskuntoutujien
digiosaamisesta. Jos netin kautta ei osaa
tarkistaa tilin saldoa tai uusia reseptejä,
chateista ja muista kivoista jutuista puhumat
takaan, syrjäytyy varmasti, kuvaa oppaan
kirjoittanut toiminnanjohtaja Päivi Lavonius.
– Kohtaamispaikkamme kävijöissä on
erittäin paljon heitä, jotka eivät osaa käyt
tää tietokonetta ja joilla ei ole älypuhelinta.
He tarvitsivat tietoa siitä, mikä on Whatsapp
ja mikä Snapchat ja mitä muita mahdolli
suuksia verkko tarjoaa, Lavonius sanoo.
Palkinto on hänelle iloinen yllätys, mutta
huoli mielenterveyden häiriöihin sairastu
neista ei ole hellittänyt.
– Mielenterveysongelmat ja yksinäisyys
korostuvat entisestään, jos tässä tilantees
sa supistetaan kolmannen sektorin toimin
taa. Missä ihmiset silloin viettävät aikaansa,
kuinka yksinäisiä he ovat ja miten paljon sii
tä seuraa syrjäytymistä ja sairaalajaksoja?
Mitä se tulevaisuudessa tarkoittaa meillä
Raumalla? Päivi Lavonius sanoo.

FRISKI TUULT NUMEROINA
y 150 jäsentä, 25 vapaaehtoista
vertaistukihenkilöä ja 2,5 työntekijää
y 9 asuntoa mielenterveyshäiriöihin
sairastuneille sekä kaikille avoin
päihteetön kohtaamispaikka
y kohtaamispaikassa viime vuonna
7099 käyntiä ja satunnaislaskennan
perusteella kuukaudessa 109 kävijää
www.friskituult.fi
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 KOLME OIVALLUSTANI

”Muutos on mahdollisuus”
Mielenterveyden keskusliiton pitkäaikainen kouluttaja Tuula
Laitinen jäi eläkkeelle keväällä 2020 keskellä poikkeusoloja.
Nyt hän kertoo, mitä on oivaltanut elämästä, mielen
terveydestä ja hyvinvoinnista uransa ja elämänsä aikana.
Teksti Mirja Aarnio Kuva Mika Pollari

K

esällä 1997 Tuula Laitinen luki Kodin Kuvalehteä ja näki jutun Mieli
maasta -vertaisryhmistä. Kyseiset
ryhmät olivat masennuksen kokeneille ihmisille suunnattuja. Koska masennus oli
omakohtaisesti tuttu sairaus myös Tuulalle, hän päätti hakea mukaan ryhmän toimintaan.
Vertaisryhmään liittyminen vei Tuulan
pian Mielenterveyden keskusliiton vertaisohjaajakoulutukseen, myöhemmin kokemusasiantuntijakoulutukseen ja lopulta kouluttamaan itse uusia ohjaajia ja asiantuntijoita ja voimavaravalmentajaksi. Keväällä
2020 – 23 vuotta ensimmäisen vertaisryhmätapaamisen jälkeen – Tuula Laitinen jäi
ansaitulle vanhuuseläkkeelle työstään
Mielenterveyden keskusliiton koulutus- ja
kehittämisyksikön kouluttajan työstä.
Parissa kymmenessä vuodessa työ mielenterveysasioiden parissa on Tuulan mukaan
muuttunut radikaalisti.
– Vielä vuosituhannen vaihteessa toiminta mielenterveysyhdistyksissä ei ollut
yhtään niin avointa kuin nykyään, ja mielenterveysongelmiin liittyvä leimautumisen
pelko ja stigma olivat voimakkaita. Vuosien aikana ne ovat vähentyneet selkeästi
yhteiskunnassa ja kolmannen sektorin
mielenterveystyön positiiviset vaikutukset
ovat tulleet koko ajan enemmän esiin, hän
sanoo.

Hänen näkökulmastaan Mielenterveyden
keskusliiton asema mielenterveystyön ja siihen liittyvän vaikuttamisen asiantuntijana
on tullut näkyväksi ja arvostetuksi, ja liitto
on haluttu yhteistyökumppani.
Jatkossa mielenterveystyössä olisi Tuula
Laitisen mielestä erittäin tärkeää kehittää
entisestään yhteistyötä ja vuorovaikutusta
kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisasiantuntijoiden välillä.
– Toiset ovat asiantuntijoita oman kokemuksensa kautta, toisen ammattinsa puolesta. Molemmin puolinen kuuleminen ja
arvostaminen on tärkeää, jotta voidaan auttaa ja tukea kaikkia mielenterveysongelmia
kokeneita ihmisiä eteenpäin elämässä.
Eläkkeellä Tuula aikoo keskittyä omien
sanojensa mukaan hyvään, tavalliseen arjen
elämään.
– Minulle arki on elämässä ilon ja oivalluksien kenttä. Jokaisesta päivästä voi löytää
jotain pientä kaunista, josta olen kiitollinen.
Eläkeläisarkeen kuuluu vahvasti myös
mummoilu. Hänellä on kaksi lasta, kolme
lastenlasta ja kaksi bonuslasta.
– Lisäksi aion aloittaa pienimuotoisena
yritystoimintana nettimummoilun, mikä tarkoittaa erilaisia nettikohtaamisia ja -läsnäoloa aikuisille ihmisille, jotka kaipaavat mummoihmistä elämäänsä. Itselläni oli maailman ihanin mummo, joka oli minulle tärkeä aikuisenakin.

Kolme oivallustani
ELÄMÄSTÄ:
Toivoa on aina. Itselläni on takana to
della haastavia kohtia elämässä, mutta
olen uskonut aina siihen, että asioilla
on tapana järjestyä tavalla tai toisella.
On tärkeää uskaltaa luottaa siihen.
MIELENTERVEYDESTÄ:
Ihminen pitää kohdata aina
kokonaisuutena. Jokaisen tarina
ansaitsee tulla kuulluksi kokonaisena
ja arvottamatta. Olisi tärkeää, että
jokainen voisi löytää yksilöllisesti
erilaisia keinoja ja työkaluja
toipumisen tiellä. Se voi olla liikunta,
kulttuuri tai vaikka mindfulness.
HYVINVOINNISTA:
Muutos on mahdollisuus. Kaikki mitä
sinulle tapahtuu, kuuluu ihmisen
matkaan tässä elämässä. Toivon
jokaiselle rohkeutta ymmärtää, että
hyvinvointiin voi itse vaikuttaa.

Seuraa liittokokousta
verkossa ja somessa
Teksti Silja Lepistö

Podcastien lukija Seela Sella (oik.)
keskustelee tarinoista ja niiden
merkityksistä liiton kulttuurituottaja Nina
Tuitun kanssa. Keskustelu julkaistaan
podcast-sarjan viimeisenä osana.

Käännekohta-kirjoituskilpailun
koskettavia tarinoita julkaistaan
podcasteina
Mielenterveysaiheisen Käännekohta-kirjoituskilpailun tarinoista
julkaistaan kuusi kuunneltavaa jaksoa eli podcastia. Tarinat
lukee Mielenterveyden keskusliiton kulttuurikummi Seela Sella.

Mielenterveyden keskusliiton Valta ja
vastuu -liittokokous 17.–18.10.2020
Tampereella valitsee puheenjohtajan
lisäksi liitolle kahdeksan hallituksen
jäsentä sekä liittovaltuustoon puheen
johtajan, varapuheenjohtajan ja 25 jäsen
tä. Lisäksi liittokokous päättää jäsenmak
suista sekä käsittelee jäsenyhdistysten
tekemät aloitteet ja tänä vuonna myös
esityksen liiton uusista säännöistä.
Liiton puheenjohtajaksi ovat ehdolla
nykyinen puheenjohtaja Tarmo Raatikainen Kuusamon Mielenterveyden tuesta,
Riikka Nieminen KoKoa – Koulutetut
kokemusasiantuntijat ry:stä sekä
Pertti Skyttä Mielenterveysyhdistys
Merituulesta Kotkasta.
Liittovaltuuston puheenjohtajuutta
tavoittelevat valtuuston nykyinen
puheenjohtaja Jyrki Nieminen Mieli
maasta ry:stä, varapuheenjohtaja Mirva
Heino Porin mielenterveysyhdistysten
yhteisenä ehdokkaana, Mikko Hyöty
niemi Balanssista Rovaniemeltä sekä
Pertti Skyttä Kotkasta.
Tutustu liittovaaliehdokkaisiin verkos
sa www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistyk
set/valta-ja-vastuu-liittokokous-2020.
Sieltä löydät kaikki ennakkoon asetettu
jen ehdokkaiden esittelyt, myös tuoreet
puheenjohtajien haastatteluvideot.
Seuraa liittokokouksen aikana liiton
sosiaalista mediaa ja www.mtkl.fi
-verkkosivuja. Verkkosivuille päivitetään
kokouksen tärkeimmät päätökset
ja Facebookin MTKL Yhdistysuutisissa
jaetaan tuoreita vaalituloksia ja kokous
tunnelmia.

Kokouksen tunniste
sosiaalisessa
mediassa on
#valtajavastuu2020.

Teksti Sari Sakala Kuva Makte Muuri

P

odcastien tuotannossa on ollut mukana Sosped-säätiön Mieletöntä valoa
-hanke. Podcastit julkaistaan 30.9.2020,
minkä jälkeen ne ovat vapaasti kuunneltavissa Mielenterveyden keskusliiton verkkosivuilla sekä Soundcloudissa.
– Tarinoita kuunnellessa huomaa, että
kirjoittajan hiljaa ilmaisema asia voikin
oikeasti olla huutoa, jolloin se ihminen ja
hänen kokemuksensa tulevat ihan uudella
tavalla esiin kuultavaksi, Mielenterveyden
keskusliiton kulttuurituottaja Nina Tuittu
kertoo.

KÄÄNNEKOHTAPODCASTIEN TARINAT
y Rantasauna nimimerkiltä Maria Pääsky
y Työtodistus Isälle miehen
työstä nimimerkiltä Normaalin ymmärtäjä
y Pidä huolta nimimerkiltä Kuiske
y Hyviä ihmisiä, Laura Finska
y Sfumato, Katja Heikkiläinen
y Käännekohta nimimerkiltä Hanna

Podcast-sarja on kuuden tarinajakson
mittainen. Yhden jakson pituus vaihtelee
2,5–13 minuutin välillä. Tarinoiden lisäksi
julkaistaan seitsemäs jakso, jossa Seela Sella
keskustelee Nina Tuitun kanssa kirjoittamisesta, herkkyydestä sekä elämän käännekohdista ja kohtaamisen taidosta.
– Kaikissa tarinoissa välittyy se, mikä on
tärkeintä tässä elämässä eli kanssakäyminen
toisten kanssa. Jos kommunikaatiokyky toisiin ihmisiin saadaan kirjoittamisen kautta,
niin tarvitaan enemmän kirjoittamista – sitä
kauttahan me lähestymme toinen toisiamme, Seela Sella kannustaa.

KIRJOITUSKURSSI
VERKOSSA
MARRASKUUSSA
Jos haluaisit itse syventyä kirjoittamisen
maailmaan, seuraava Mielenterveyden
keskusliiton kirjoituskurssi ”Matkalla
minuksi” järjestetään marraskuussa.
Lue lisätietoja tämän lehden kurssi
kalenterista tai liiton verkkosivuilta.
www.mtkl.fi.
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 HENKILÖ | Petteri Helin

”Kaikkea ei tarvitse
ratkaista heti eikä yksin”
Päihderiippuvuudesta toipunut ja vaikean, pitkäaikaisen masennuksen kanssa elänyt Petteri
Helin uskoo, että omaan toipumiseen voi vaikuttaa paljon itse. Omien pelkojen ja häpeän
tunteiden kohtaaminen turvallisesti saman kokeneiden kanssa on ollut korvaamaton tuki
toipumisessa.
Teksti Mirja Aarnio Kuvat Pasi Leino

V

iisi vuotta sitten Petteri Helin, 41,
heräsi kodissaan takanaan monen
päivän juomisputki. Krapula oli
raastava ja olo epätoivonen. Hän näki hallusinaatioita ihmisistä, jotka olivat kiusanneet häntä yläasteella. Pienikin toivo siitä,
että elämä voisi vielä muuttua paremmaksi,
oli kadonnut kokonaan.
– En nähnyt enää mitään mahdollisuuksia. Tunsin kuin olisin ollut junassa, joka menee tunneliin ja päätyseinä tulee vastaan.
Köysi kädessä suunnittelin itseni tappamista. Se oli tosi lähellä.
Onneksi pelko esti toteutuksen viime hetkellä. Heti seuraavana aamuna, kun pahin
krapula oli helpottanut, Petteri soitti päihdeongelmaisten vertaistukipuhelimeen, jonka
numeron hän muisti vuosia aiemmin nähneensä lehdessä, ja joka tuolloin jo oli aiheuttanut häpeällisen piston mielessä.
– Minua vaivasi hirveä syyllisyys ja häpeä
itsemurha-ajatuksistani, ja kuvittelin, että
muut näkevät pääni sisälle.
Petteri liittyi saman tien elämänsä ensimmäiseen päihdeongelmia kokevien vertaisryhmään. Ryhmä herätti hänessä uudelleen
toivon, että kaikki saattaakin vielä muuttua
paremmaksi. Se myös lopulta auttoi häntä
raitistumaan.
ALKOHOLI AUTTOI VÄISTELEMÄÄN
TUNTEITA

Juomisputkeen Petteri oli ajautunut vähitellen. Juotuaan 18-vuotiaana ensimmäisen
alkoholiannoksensa, hän nopeasti havaitsi,
että alkoholi helpottaa hänen pahaa oloaan.
Pahan olon taustalla oli koulukiusatuksi
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joutuminen yläasteella, mitä hän oli pitänyt
sisällään vuosikaudet.
– Olen aina ollut kiltti ja tunnollinen, sellainen suorittajatapaus ja kokenut oikean ja
väärän voimakkaana. Kiusaaminen jäi kokonaan itseni kannettavaksi, sillä en kertonut
tai säteillyt sitä ulospäin. Olin kellaripoika,
vietin nuorena tosi paljon aikaa vain omassa
huoneessa itsekseni. Tunteiden väistely ja
toisaalta myös niissä möyriminen alkoivat jo
silloin.
Alkoholi auttoi Petteriä turruttamaan
tunteita, pakenemaan kipeitä muistoja ja löytämään uusia rooleja.
– Humala teettää tietynlaista ajattelua, ja
aloin vuosien myötä uskoa siihen, miten kerroin tarinaani itselleni. Lopulta vuosien myötä alkoholi alkoi tehdä tuhoa, vaikka ei silloin ollut vielä ongelma – en kokenut kärsiväni siitä, eikä lähipiirikään huomannut mitään.
Varsinainen alamäki alkoholin kanssa alkoi, kun Petteri erosi vuonna 2009 poikansa
äidistä. Pojan huoltajuus jaettiin, ja silloin
kun poika ei ollut Petterillä, oli aikaa juoda.
Petterin masennus syveni.
– Nuoruusvuosien fyysisten ja henkisten
nöyryytysten kautta annoin itselleni oikeuden juoda. Viikot kävin töissä ja olin pojan
kanssa, mutta yksinäisinä viikonloppuina
tinttasin menemään perjantaista sunnuntaihin. Se alkoi näkyä jaksamisessa.
Pahin aallonpohja tuli vuonna 2015 – hetkenä, jolloin Petteri löysi itsensä krapulaisena ajattelemassa itsemurhaa. Petteri oli
opiskellut uuden ammatin ja valmistunut
luonto- ja ympäristöneuvojaksi, mutta kun

opiskelu päättyi, samaan aikaan myös silloinen parisuhde päättyi ja pitkäaikainen
masennus nakersi mielessä, ryyppyputket
alkoivat venyä päiväkausien mittaisiksi.
– Opiskellessani muistan kokeneeni samoja tuntemuksia ja ajatusmalleja, joita oli
jo nuorena. Välttelin ihmisiä ja rääkkäsin itseäni suorittamalla tenttejä täysillä. Halusin
ikään kuin jatkuvasti todistella itselleni ja
muille olevani pystyvä, tasa-arvoinen ja riittävä ihminen tässä yhteiskunnassa. Samaan
aikaan join niin, että lopulta psyyke romahti kokonaan.
MASENNUS ON OLLUT MENNEEN JA
TULEVAN PELKOA

Kun pahimman romahduksen jälkeen päihde
sairauden vertaisryhmässä käymistä ja raittiutta oli kestänyt puoli vuotta, Petteri kokeili paluuta työelämään. Vasta silloin
hänelle alkoi hahmottua, mitä kaikkea juomisen taustalla oli ollut. Että hänen suurin
ongelmansa ei ollutkaan itse juominen,
vaan kaikki ne koulukiusaamisen aiheuttamat traumat ja niistä seurannut masennus.
– Olin samaan aikaan aivan loppu ja ylikierroksilla. Tuntui, kuin minulla olisi ollut
kaksi päätä – aamuisin juoksin töihin ja samaan aikaan saatoin miettiä jo seuraavaa
päivää ja vaikka sitä, mitä ruokaa laitan pojalleni. Toimintamallini pahaan oloon oli
ihan samanlainen suorittava kuin ennenkin,
ei se muutu puolessa vuodessa noin vain.
Päällimmäinen tunne oli yhä riittämättömyyden tunne.
Alkoi pitkä sairauslomakierre, kunnes
lääkäri sanoi Petterille, että nyt pitäisi viimein

”Tärkeintä on turvallinen ilmapiiri,
jossa voi puhua asioista pelkäämättä
sitä, mitä muut ajattelevat”

alkaa tarkastella, mitä kaikkea siellä taustalla on. Hän sai vaikean masennuksen diagnoosin ja lähetteen kuntouttavaan psykoterapiaan.
Terapia ja vertaistuki mahdollistivat sen,
että Petterin elämä alkoi muuttua päivä kerrallaan kohti parempaa. Aivan oleellinen tekijä toipumisessa on ollut raittiina pysyminen. Tänä syksynä Petterille tuli täyteen neljä vuotta raittiutta.
– Raittius on mahdollistanut sen, että pystyn ja uskallan kohdata tunteeni ja pelkoni.
En kaikkia tietenkään kerralla enkä päivittäin, mutta ei tarvitsekaan. Olen ymmärtänyt, että sairauteni, masennuksen ydin on
ollut voimakasta menneen ja tulevan pelkoa.
Ne ovat puristaneet minua kasaan molemmista suunnista.
VOIN VALITA, SAIRASTANKO
VAI TOIVUNKO TÄNÄÄN

Kun ihminen on tottunut nuoruudestaan alkaen siihen, että masennus on osa elämää,
ei siitä välttämättä pääse koskaan kokonaan irti. Mutta Petteri uskoo vahvasti, että
ei tarvitsekaan. Masennus on osa häntä, välillä aktiivisempi, välillä poissa. Kun sairaus
on hoidossa ja sitä hoitaa myös itse, sitä ei
tarvitse korostaa.
– Minulle se on asennekysymys. Voin tiettyyn pisteeseen asti valita itse, sairastanko
tänään vai toivunko. Masennus on tavallaan
koteloitunut minuun, mutta en enää tunge
pelkotiloja syrjään. Se on itsensä hyväksymistä ja opettelua toimimaan omalla tavallani vertailematta itseäni muihin.

Petteri Helin
y Asuu Turussa
y Perheeseen kuuluvat puoliso ja
alakouluikäinen poika sekä kaksi
kissaa
y Toimii kokemusasiantuntijana,
aiemmin työskennellyt myös mm.
luonto- ja ympäristöneuvojana ja
koulunkäyntiavustajana
y Harrastaa elämän ihmettelyä ja
ihailua, luontoilua, kirjoja ja musiikkia.

Petteri tiedostaa nykyään melko herkästi heikot kohtansa ja hetkensä. Esimerkiksi
mitä enemmän hänellä on erilaisia vastuita
päivittäin, sitä tarkemmin hänen on muistettava hoitaa omaa jaksamistaan.
Jääräpäiset, masennusta ruokkivat ajatukset ovat olleet vuosikausia olemassa. Hän
on antanut itselleen luvan, ettei niiden tarvitse tuosta noin vaan muuttua, vaan ajatusja toimintamallien muutoksille pitää antaa
aikaa. Jos synkät ajatukset valtaavat mielen,
häntä auttaa se, että ryhtyy tekemään jotain
konkreettista tai soittaa jollekulle ja sanallistaa ajatuksiaan.
– Mielikuvitukseni on sellainen, että se
tuottaa kaikenlaista materiaalia päähän. Esimerkiksi alan kuvitella, että kun nyt kaikki
on hyvin, niin kohta tapahtuu väistämättä
jotain pahaa. Kysymys on kuitenkin siitä, miten kuuntelen ja puhun sisäisellä äänelläni
itselleni ja miten luotan tulevaan ja torjun ne
mielen luomat uhkakuvat.
IHMISTÄ PITÄÄ AINA AUTTAA

Terapian ohella Petteri on jatkanut tähän
päivään saakka erilaisissa mielenterveys- ja
päihdeongelmia kokevien ihmisten vertaisryhmissä käymistä ja perustanut sellaisia
myös itse. Hän toimii myös kokemusasiantuntijana ja käy kertomassa tarinaansa erilaisissa tilaisuuksissa ja ryhmissä.
– Se on ihanaa ja terapeuttista hommaa.
Suurin palkinto tulee siitä, jos pystyn omalla kokemuksellani herättämään muissa ihmisissä ajatuksen, että yksin täällä ei tarvitse kenenkään pärjätä.
Päihde- ja mielenterveysongelmat kulkevat usein tiiviisti käsi kädessä. Moni kokee
ongelmaksi sen, ettei saa apua kokonaisvaltaisesti, vaan toisessa paikassa sanotaan, että
hoida ensin tuo alkoholiongelmasi, niin sitten saat apua myös mielenterveysasioissa. Ja
päinvastoin.
– Ihan sama kumpi oli ensin, muna vai
kana. Ihmistä pitää aina auttaa. Kukaan ei
synny viinapullo suussa, vaan lääkkeeksi sitä
kaikki ongelmakäyttäjät loppupeleissä ottavat. Siellä on alla aina jotain, joka pitää selvittää. Päihdesairaus käsitetään erillisenä
sairautena, vaikka ihmistä pitäisi käsitellä
kokonaisuutena, sillä mikä tahansa sairaus
on aina sekä fyysinen että psyykkinen.
Petteri sanoo kuitenkin, että silloin, kun
ihminen on humalassa tai huumeissa, häntä on tietysti lähes mahdotonta auttaa. Ihmisen pitää itse haluta apua.
Petterin omille läheisille hänen kauan jatkunut rankka juominen tuli yllätyksenä. Hän
oli juonut enimmäkseen yksin ja salannut
asian. Läheiset kuitenkin ovat suhtautuneet
positiivisen luottavaisesti senkin jälkeen, kun
Petteri myönsi asian.

– Olen saanut olla oma itseni ja kokonainen läheisilleni. Minuun on luotettu, että
osaan hoitaa itseni. En myöskään ole halunnut itse heitä kuormittaa, sillä nämä ovat niin
raskaita asioita, että helposti lähipiirikin alkaa sairastaa. On ollut parempi tukeutua vertaisiin – heihin, joilla on omakohtaista kokemusta samoista asioista.
KAIKKI KÄY HYVIN

Suurin oivallus, minkä Petteri on toipumisensa aikana saanut, on se, että kaikkea ei
tarvitse ratkaista heti eikä yksin.
– Kun on tällainen suorittaja, niin sitä haluaisi vastaukset ja ratkaisut heti eikä ensi
viikolla. Mutta oli suuri helpotus, kun ymmärsin, että muilla voi olla vielä pahempia
kokemuksia, mutta mikään ei ole verrannollista. Kaikki saavat ottaa apua vastaan, eikä
siinä olen mitään hävettävää. Tärkeintä on
turvallinen ilmapiiri, jossa voi puhua asioista pelkäämättä sitä, mitä muut ajattelevat.
Kokemusasiantuntijana omaa tarinaansa kertoessaan Petteri kokee, että on saanut
ainoastaan positiivista palautetta. Hän myöntää, että kiitoksen vastaanottaminen on ollut hänelle aina vaikeaa, mutta se on tärkeä
taito oppia. Kiitoksen merkityksen voi ymmärtää myös vasta myöhemmin, jos yhdessä
hetkessä sitä ei osaa arvostaa.
– Tästä kuitenkin saa niin paljon enemmän kuin antaa. Dialogi ihmisten välillä on
tosi tärkeää. Jos kokemuspuheenvuoroni jälkeen yksikin kuulija uskaltautuu kohtaamaan omia vaiettuja tunteitaan tai peräti
rohkaistuu hakemaan itselleen apua, on se
mitä riittävin ja hienoin kiitos.
Petteri sanoo, että on viimein oppinut
luottamaan tulevaan, mutta sitä pitää uskaltaa katsoa ja tehdä jo tänään työtä tulevan
eteen. Tulevaisuus tuntuu valoisalta. Hän
kertoo juuri taannoisena päivänä sanoneensa ystävälleen, että olo on ihan kummallisen
hyvä. Että onko tämä nyt sitä normaalia, että
tänään menee hyvin ja huomenna voi mennä vielä paremmin?
Hän muistaa myös ikuisesti toisen
tärkeän, nyt jo edesmenneen ystävänsä
sanat.
– Hän oli viisas ihminen ja sanoi minulle, että kaikki käy hyvin. Se kuulosti ensin
tietenkin lattealta lauseelta. Jonain hetkenä sitten ymmärsin, ettei niin viisas ihminen tuollaisia latteuksia huvikseen lauo
suustaan kahdenkeskisessä, filosofisessa
keskustelussa. Aloin avata, pohtia ja peilata lausetta syvällisemmin omaan elämääni.
Oivalsin, että lause pitää sisällään kaiken
oleellisen mieleni turvan ja tasapainon kannalta. Asioiden ei aina tarvitse mennä niin
kuin minä haluan, mutta ne voivat silti mennä hyvin.

Turun Ruissalossa kuvattu Petteri Helin sanoo, että jos hänen kokemuspuheenvuoronsa
jälkeen yksikin kuulija uskaltautuu kohtaamaan vaiettuja tunteitaan. on se mitä hienoin kiitos.
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Mielenterveyden
keskusliiton tapahtumia
verkossa ja puhelimessa

MIELENTERVEYSONGELMAT OMASSA ARJESSA
TOIVON TYÖPAJAT
Kadoksissa olevia voimia ja toiveik
kuutta etsiville ihmisille, jotka ovat
olleet pitkään pois työelämästä
mielenterveydellisistä syistä,
kuntoutustuella tai eläkkeellä
y
y
y
y
y

Hankasalmi: 6.10. - 8.10.
Lappeenranta: 2.11.- 4.11.
Joensuu: 25.11.-27.11.
Halli: +65v: alkaa 27.11.
Jämsä: 1.12.-3.12.

Toivon työpajat painotuksilla
Helsinki: kirjoittamisesta innostu
neille, alkaa 22.10.
y Muonio: luonto ja liikunta,
11.11. -13.11.

MITÄ MINULLE KUULUU?
Ihmisille, jotka kaipaavat uutta
tekemistä ja uusia ajatuksia päiviin
sä ja jotka ovat olleet pitkään pois
työelämästä mielenterveydellisistä
syistä, kuntoutustuella tai
eläkkeellä.
y Kalajoki, luontopainotteinen/
miehille, kurssilla yövytään:
19.10.-23.10.
y Rovaniemi, + 65v., kurssilla y
övytään: 16.11.- 20.11.
y Nokia, luontopainotteinen,
käydään kotoa käsin: alkaa
8.12.
y Lahti, kulttuuripainotteinen,
käydään kotoa käsin: alkaa
9.12.

AIVAN KAIKILLE
MINÄ – OMAN ELÄMÄNI SANKARI?
Mielenterveysongelmia kokeneille
ihmisille, jotka katsovat rohkeasti
tulevaisuuteen, näkevät aiemmat
kokemukset voimavaroina ja ovat
osallistuneet aiemmin ”Mitä minulle
kuuluu?” tai ”Suuret unelmat,
pienet askeleet”-kursseille.

JOS SUN KÄSI MURTUU, JOS
SUN MIELI MURTUU?
Seminaari kaikille, jotka haluavat
kuulla ajatuksia
mielenterveysongelmiin liittyvästä
stigmasta ja keskustella

y Kalajoki, luontopainotteinen:
23.11. -27.11.

HYVINVOINNIN ILTAKOULUT
Kaikille mielen hyvinvointia käsitte
levistä luennoista innostuneille.

Tapahtumat
ja kurssit ovat
maksuttomia!

VOIMAA VERTAISUUDESTA
VETURIPÄIVÄT: LUONNON JA
LUOVUUDEN POLUILLA
Mielenterveysyhdistysten ja
Mielenterveyden keskusliiton
jo toiminnassa oleville vertais
ohjaajille ja -neuvojille sekä koke
musasiantuntijoille, jotka kaipaavat
tukea jaksamiseen sekä ideoita ja
työvälineitä toimintaan.
y Turku: 6.10.- 7.10.

VERTAISET VERKOSSA
Mielenterveysyhdistysten vertaisil
le ja aktiiveille
y Liikunnan riemua syksyyn:
1.10.
y Penninvenyttäjän vihjeitä:
15.10.
y Myötätuntotuokio: 29.10.
y Motivaatiota metsästämässä:
12.11.

MITÄ MIELEN PÄÄLLÄ? –
RYHMÄCHATIT
y Itsetuntoa etsimässä:
30.9.
y Rintaa puristaa,
kaikki ahdistaa?: 14.10.
y Pimeyttä ulkona ja mielessä?:
28.10.
y Riittävän hyvä isä?: 11.11.

MIELENTERVEYS
VERKKOKURSSILLE VAIKKA KOTISOHVALTA
ONGELMAT
MASENNUS KUIN IKISADE?
LÄHEISEN ELÄMÄSSÄ VASTAVIRRASTA
MYÖTÄVIRTAAN
Kaikille, joita masennus koskettaa
MITÄ MEILLE KAHDELLE
KUULUU?
Perheille, joissa ainakin toisella
osapuolista on mielenterveyden
ongelmia ja hän on ollut pitkään
pois työelämästä.

Opiskelijoille, jotka haluavat uusia
ideoita ja näkökulmia opiskeluun,
tapoihinsa opiskella ja tukea jaksa
miseen.
y Verkossa: 13.10. alkaen, mu
kaan pääsee koska tahansa.

omakohtaisesti tai jotka etsivät
uusia näkökulmia läheisensä tai
työnsä takia. Itseopiskelukurssi.
y Verkossa: Mukaan pääsee
koska tahansa.

VIIKONLOPPU LÄHEISILLE
Pohjois-Suomen ja Lapin alueella
asuville ihmisille, joiden läheisellä
on mielenterveyden ongelmia.

ONKO TÄSSÄ PIMEYDESSÄ
VALOA?
Ihmisille, jotka kaipaavat tekemistä
päiviinsä, keskusteluja verkossa
kirjoittamalla ja jotka ovat olleet
pitkään pois työelämästä mielen
terveydellisistä syistä.

MATKALLA MINUKSI KIRJOITUSKURSSI
Kurssi painottuu oman elämän
kaaren tapahtumiin ja käänne
kohtiin. Kaikille mielenterveys
yhdistysten ihmisille, jotka
ovat kiinnostuneita luovasta
kirjoittamisesta.

y Vuokatti: 9.10. – 11.10.

y Verkossa: 10.11. – 14.12.

y Verkossa/Teams: 12.11. ja 19.11.

y Oulu: 20.11.-22.11.
y Joensuu: 4.12. -6.12.

Lue lisää, hae/ilmoittaudu mukaan www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri
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y Lahti: 5.11.

y Joensuu
Sullakin on superkeho!: 13.10.
Hyvä, paha stressi: 10.11.
y Pieksämäki
Syötkö tunteitasi?: 14.10.
Olen hyvä juuri näin: 11.11.
y Tampere
Oman itsensä arvostava ja
myötätuntoinen kohtaaminen:
12.11.
Toisten arvostava
kohtaaminen: 1.12.
y Turku
Seksuaalinen hyvinvointi ja
mielenterveyden haasteet:
13.10.
y Verkossa
Miksi mies ei puhu?: 26.10.
HUOLIEN HETKI
Kaikille, joita rahaan, palveluihin ja
tukimuotoihin liittyvät huolet
painavat.
y Verkossa: Osatyökykyisen
erilaiset työllistymispolut 14.10.
MINUN KOKEMUKSENI
Kokemustietoa ja -tarinoita
toivoville
y Varkaus
Koulukiusaamiskokemukset
vahvuudeksi?: 5.10.
y Kuopio
Elämää pakko-oireiden
kanssa: 21.10.
y Turku
Syrjästä kohti kukoistusta:
26.10.
y Siilinjärvi
Koulukiusaamiskokemukset
vahvuudeksi?: 26.10.
y Verkossa
Lääkehoito osana toipumista:
9.11.

 BLOGI

Korona haastaa parisuhteen
etäisyyden ja läheisyyden säätelyn

O

lemme kaikki astuneet maailmanlaajuiseen poikkeustilanteeseen hyvin erilaisista lähtökohdista. Voisi
sanoa, että vaikka olemmekin kaikki saman
myrskyn silmässä, emme todellakaan ole
kaikki samassa veneessä. Se, miten selviämme poikkeustilanteessa, on hyvin paljon kiinni siitä, millaisessa tilanteessa ja
millaisilla selviytymiskeinoilla olemme tähän poikkeustilanteeseen joutuneet. Ei ole
yhdentekevää, kuinka tukevassa veneessä
matkaamme, onko meillä tukenamme toimiva kompassi ja varusteena riittävät purjeet ja ankkurit. Koronatilanteen aiheuttaessa suurimmassa osassa ihmisistä ahdistusta ja psyykkistä stressiä, jo valmiiksi
kuormittuneessa tilanteessa oleville tilanne
voi kääntyä omaa sietokykyä pahoin koettelevaksi ja poikkeustilanteen vaikutukset
ovat heille suurimmat.
Parisuhde on yksi tärkeimmistä aikuisiän
ihmissuhteistamme ja parhaimmillaan voimavara arjessa. Puolison asema psyykkisesti sairaan vierellä on usein se läheisin, vaikka suhde voikin ajoittain tuntua etäiseltä.
Yleensä pariskunnat löytävät yhdessä sopivan suhteen etäisyyden ja läheisyyden säätelyyn sekä sopivan tasapainon oman ajan
ottamiseen.
Koronapandemian mukanaan tuoma eristäytyminen sosiaalisista kontakteista, etätyöt ja isojen ihmisjoukkojen välttäminen
haastavat parisuhteissa tämän riittävän etäisyyden ja läheisyyden säätelyn. Mielenterveyspalveluihin ja terapiaan pääsyn vaikeutuminen voi aiheuttaa monessa parisuhteessa
stressiä ja ahdistusta, jotka purkautuvat riitoina ja kireänä ilmapiirinä kotona. Poikkeustilan keskellä on haasteellista löytää uusi
tasapaino suhteeseen.
Psyykkinen sairaus kuormittaa parisuhdetta vähentämällä suhteessa läheisyyttä –

niin henkistä kuin fyysistäkin. Ilo, innostus,
nauru sekä asioiden merkityksellisyys saattavat olla kateissa ja tilalle tulla ärtymystä,
riitoja ja taloudellisia huolia. Arjen pyörittäminen ja vastuun jakaminen vaikeutuu. Tulevaisuus näyttää monin tavoin epävarmalta.
Miten tästä poikkeustilanteen keskellä
selvitään, miettii moni. Miten meidän parisuhteemme kestää tämän? Onneksi on olemassa tekoja, joilla voimme vahvistaa parisuhdetta kestokykyä ja kantavuutta hankalina aikoina.
Rutiinien merkitystä ei voi korostaa tarpeeksi. Rutiinit vapauttavat aivomme automaatio-ohjaukselle ja mielelle säästyy psyykkisiä voimavaroja. Kotona ollessakin on
tärkeää luoda omaan arkeen kummallekin
sopivat rutiinit. Kotitöitä ja lasten kasvatusvastuuta on syytä jakaa, ei välttämättä ajallisesti tai työmääräisesti tasan, mutta niin,
että molemmilla on tahtotila osallistua omien
voimavarojensa ja taitojensa mukaan.
Ajan voi ottaa omaksi liittolaisekseen ja
pyrkiä hyödyntämään sitä. Voimme harjoittaa tietoista mindfulnessia, olla tässä hetkessä ja ottaa asiat sellaisina kuin ovat tässä hetkessä. Etenkin jos itse kokee väsymystä, masennusta tai ahdistusta, voi lohduttaa itseään
ajatuksella: muusta ei tarvitse selvitä kuin
tästä hetkestä, tästä päivästä, tunnista tai minuutistakin. Pian se on jo takana, ja olen siitä selvinnyt. Aikaa voi siis jakaa pienemmäksi: ei tarvitse ajatella kuin tästä tunti tai sekuntikin eteenpäin, ei edes tulevaa iltaa tai
seuraavaa päivää. Jos sekin tuntuu vaikealta,
voi myös siirtyy ajatuksissa tulevaan, vaikka
jouluun tai talveen asti: miten sitä vietämme, mitä sitten teen, kun kaikki palautuu
poikkeustilanteen jälkeen ennalleen?
Koronapandemia itsessään aiheuttaa paljon tunteita, kuten epätietoisuutta ja epävarmuutta, joiden kanssa me ihmiset

emme yleensä viihdy. Se, miten kumppanit
ovat tottuneet jakamaan omaa tunne- ja ajatusmaailmaansa toisilleen, on merkityksellistä. Vanha hyvä totuus on, että kun toisen
kanssa jakaa ilon, se kaksinkertaistuu, kun jakaa surun, se puolittuu. Jos pystyy jakamaan
ja kokemaan yhdessä tunteita, se helpottaa
sekä vahvistaa parisuhteen yhteistä hyvää.
Suhteessa tarvitaan myös keskustelua,
miten tästä selvitään. Tärkeää on muodostaa
yhteinen kertomus, tarina, jonka kautta tiedetään, miten kumpikin ajattelee. Mitä meille on tapahtunut, mitä meillä on nyt ja mitä
tapahtuu tulevaisuudessa? Tämä luo yhteistä me-henkeä ja molempien ymmärrystä siitä, että yksin ei tarvitse selvitä vaan meitä on
kaksi. On helpottavaa, kun tietää, että kaksi
aikuista vastaa parisuhteesta omien kykyjensä mukaan. Kun toinen on väsyneempi,
toinen ottaa vastuuta enemmän ja välillä toisinpäin.
Läheisyyden vahvistaminen suhteessa on
yksinkertaisimmillaan sitä, että levätään yhdessä, vierekkäin. Kumppanin kainalosta
saamme tankata hyväksynnän, arvostuksen
ja rakkauden kokemusta. Vaikka elämässä
olisi vakavia haasteita, annetaan myös toisillemme lupa iloita, jakaa yhteistä huumoria
ja hyviä asioita, ilahduttaa toista ja tiedostaa
myös se hyvä, mikä on. Selvitään yhdessä tästäkin elämänkohdasta.

Jos sairaus synnyttää etäisyyttä, keskustelu ajatuksista ja
tunteista on vaikeaa tai läheisyys puuttuu, saa ja pitääkin hakea
apua. Parisuhde- ja seksuaalineuvojat auttavat selvittämään
parisuhteen kriisikohtia.
Parisuhdekeskus Katajan parisuhdepuhelin palvelee maanantaisin
kello 14-16. Päivystyschat palvelee tiistaista torstaihin kello 10-13.
https://parisuhdekeskus.fi/

Ryhmänohjaajan jatkokurssi 6.11.– 8.11.2020

Sinulle, joka olet käynyt joko Mieli Maasta –yhdistyksen tai muun tahon
järjestämän Vertaisohjaajan peruskurssin sekä toiminut Mieli Maasta –
ryhmänohjaajana.
Kurssilla syvennetään peruskurssilla ja ryhmän ohjaamisessa opittuja
taitoja, käsitellään mm. voimavaroja ohjaajana, ryhmäkokemuksia ja
ongelmatilanteita sekä tehdään käytännön harjoituksia.

Ryhmänohjaajan peruskurssi 5.2.– 7.2.2021

Sinulle, joka haluat ryhtyä vertaisryhmän ohjaajaksi. Kurssilta saat valmiuksia
ryhmän käynnistämiseen ja ohjaamiseen sekä ohjaajana jaksamiseen.
Täytä ja lähetä hakemus kotisivulta: http://mielimaasta.fi/koulutus
tai tulosta ja lähetä toimistolle: Asemamiehenkatu 4 (6.krs), 00520 Helsinki

Kirjoittaja Laura Huuskonen on
Parisuhdekeskus Katajan sosiaalialan
asiantuntija Tukea parisuhteelle, kun
perheessä on sairautta -toiminnassa.

Kurssit ovat ilmaisia Mieli Maasta ry:n jäsenille.
Matkakulut korvataan jälkikäteen halvimman julkisen
kulkuneuvon mukaan.
MTKL:n muiden yhdistysten jäsenten omavastuu on
50€, ulkopuolisille koulutus maksaa 140 €.
Tiedot koulutuspaikasta ja tarkasta
aikataulusta ilmoitetaan lähempänä
kursseja Mieli Maasta ry:n
facebook- ja kotisivulla.
Lisätietoja:
050 441 2112
toimisto@mielimaasta.fi
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 JURIDIIKKA

Edunvalvoja voi tuoda
elämään mielenrauhaa

V

anhaan aikaan puhuttiin holhouksesta: jouduttiin holhottavaksi.
Jos ei yksin pärjännyt, holhooja tulee, vie tilit ja pistä ruotuun.
Nykyään puhutaan modernimmin edunvalvonnasta, edunvalvojista ja päämiehistä. Termien ja toimintatapojen päivittämisestä huolimatta
edunvalvonta näyttäytyy joskus mörkönä siihen liittyvän stigman ja ajoittaisten konfliktienkin vuoksi. Toisinaan kuulee, miten edunvalvojaan ei oikein
saa yhteyttä, tiliotteita joutuu penäämään tai käyttöraha on liian pieni. Ylipäätään ajatus oman määräysvallan kapenemisesta voi ahdistaa.
Edunvalvoja on kuitenkin arvokas apu heille, joille arjen taloudellisista
asioista huolehtiminen on ylivoimaisen raskasta. Edunvalvojaa ei ole tarpeen
määrätä, jos vaikkapa laskujen maksaminen hoituu muulla tavalla, esimerkiksi läheisten avustamana tai sosiaalitoimen välitystilin kautta.
Edunvalvojaan turvautumisessa ei pitäisi olla mitään häpeällistä tai kummallista – päinvastoin, edunvalvojan ja mahdollisen oikeustoimikelpoisuuden
rajoittamisen harkitseminen omalla tai läheisen kohdalla on vastuullinen
teko.
Edunvalvonta ja siihen mahdollisesti liittyvä päämiehen oikeustoimikelpoisuuden rajoittaminen voidaan järjestää portaittain, jolloin oikeustoimikelpoisuutta rajoitetaan vain sen verran kuin on tarpeellista. Esimerkiksi lehden tilaaminen, mökin myyminen tai lahjan antaminen on oikeustoimi. Viranomaiset harkitsevat, mitkä oikeustoimet ovat sellaisia, joiden rajoittaminen suojaa päämiestä.
EDUNVALVONTA JA OIKEUSTOIMIKELPOISUUDEN RAJOITTAMINEN VOI
OLLA RATKAISU VELKAANTUMISEEN

2
4

Vaikka arkikielessä näin usein
esitetäänkin, ”vajaavaltaisuus”
ja ”edunvalvonnassa oleminen”
eivät siis ole samoja asioita.

ri

olla
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Päämiehen oikeustoimikel
poisuutta ei rajoiteta, mutta
tälle määrätään edunvalvoja.
Edunvalvojan rooli on tukeva.
Päämies saa tehdä isompia
oikeustoimia ja määrätä
määrätystä omaisuudestaan
yhdessä edunvalvojan
kanssa.
Päämiehen toimintakelpoi
suutta rajoitetaan osittain ja
tälle määrätään edunvalvoja.
Tällöin listataan asiat ja omai
suus, joita koskevia päätök
siä päämies ei saa tehdä ja
joihin vain edunvalvojalla on
oikeus.
Päämiehen oikeustoimi
kelpoisuutta rajoitetaan julis
tamalla tämä vajaavaltaiseksi.
Päämiehelle määrätään
edunvalvoja, joka päättää
kaikista merkittävistä oikeus
toimista. Poikkeuksena
tähän ovat arjen vähäiset
oikeustoimet, kuten bussi
lipun ostaminen.

aP

Kirjoittaja Oskari Korhonen on
Mielenterveyden keskusliiton
lakimies.

1
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Vajaavaltaiseksi julistaminen voi olla pelastus esimerkiksi silloin, kun sairauteen liittyy vaikeita maanisia vaiheita, jolloin ihminen ei itse ole täysin kykeneväinen hillitsemään käytöstään. Mania on yleistä muun muassa kaksisuuntaisen mielialahäiriön oirekuvassa. Maniassa ihminen saattaa tehdä impulsiivisia ja epärealistisia ostopäätöksiä ja velkaantua pahastikin. Eräänä
aamuna valkamaan ajetaan uusi vene ja perässä seuraa kymmenien tai satojen tuhansien eurojen velka.
Yksi keino maanisiin kausiin varautumiseen on hakea edunvalvojaa ja
oikeustoimikelpoisuuden rajoittamista etukäteen. Silloin kaupat saadaan
helposti peruutettua, koska niitä ei olisi saanut tehdäkään.
Monelle tulee ikävänä yllätyksenä, että kalliita kauppoja ei saa peruutettua hakemalla edunvalvojaa ja toimintakelpoisuuden rajoittamista jälkikäteen. Näissä tilanteissa edunvalvoja voi kuitenkin koettaa sopia myyjän
kanssa kaupan vapaaehtoisesta perumisesta. Joskus voi olla myös myyjän etu,
että kallis venekauppa perutaan, jos velkaa ei saataisi perittyä takaisin eikä
venekään olisi enää uudenveroinen ulosotossa.
On toki mahdollista koettaa kyseenalaistaa käräjillä se, olisiko kauppoja tullut lainkaan tehdä. Voidaan esimerkiksi vedota siihen, että sairauden vaikutuksesta tehdyn sopimuksen mukaan toimiminen olisi
kunnianvastaista ja arvotonta ja että sitä tulisi siksi pitää pätemättömänä. Todistelu asiassa on kuitenkin haasteellista: lääkärin voi olla
vaikea kirjoittaa lausuntoa, joka koskee kovin kauan aikaa sitten tapahtuneita kauppoja.
Toisaalta, vaikka sairauden vaikutus kauppaan voitaisiinkin todeta, ostaja on voinut olla hyvin vakuuttava. Silloin myyjä ei ole voinut
tietää, ettei ostaja ole voinut rationaalisesti harkita ostostaan. Tällöin
kunnianvastaisuuteen ja arvottomuuteen vetoaminen ei onnistu.

EDUNVALVONTAA ON
NELJÄN TASOISTA:

 SOSIAALITURVA

Mistä apua talous- ja velkaongelmiin?

R

ahahuolet voivat aiheuttaa herkästi stressiä ja viedä yöunet. Kenen tahansa taloudellinen tilanne voi heikentyä esimerkiksi eron, sairastumisen, työkyvyttömyyden
tai työttömyyden vuoksi. Kun tuntuu, että rahat
eivät riitä ja laskujen maksamisesta on vaikea
selviytyä, apua ja neuvoja löytyy monista palveluista.

KELAN PERUSTOIMEENTULOTUKI
Kelan perustoimeentulotuki on viime
sijainen etuus, jota voi saada henkilö tai
perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä
välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.
Välttämättömiä menoja ovat esimerkiksi
asumisen menot, ruoka ja terveydenhoito.
Kelan sivuilta löytyy perustoimeentulo
tukilaskuri, jonka avulla voi tehdä
arviolaskelman, syntyisikö oikeutta
perustoimeentulotukeen tulojen, varojen ja
huomioitavien menojen perusteella.
Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja
sen tarkemmista kriteereistä saa Kelan
toimeentulotuen palvelunumerosta
020 692 207 arkisin klo 9–16.

a Po
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SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖ
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
seurakunnan diakoniatyön kautta on
mahdollista saada keskusteluapua
raha- ja velkatilanteen selvittelyyn liittyen.
Diakoniatyöstä voi myös akuutissa
tilanteessa saada taloudellista avustusta.
Lisätietoa voi kysyä oman asuinalueen
seurakunnasta.

Kirjoittaja Riikka Mettälä on
Mielenterveyden keskusliiton
sosiaalityön asiantuntija

KUNNAN TOIMEENTULOTUKI JA SOSIAALINEN LUOTOTUS
Kunta päättää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä. Kelan
perustoimeentulotukipäätös tarvitaan hakemista varten. Täydentävää toimeentulo
tukea voidaan myöntää sellaisiin asumisen menoihin, jotka eivät kuulu perustoimeen
tulotuen piiriin. Lisäksi tukea voidaan myöntää menoihin, jotka aiheutuvat henkilön tai
perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista. Erityisenä tarpeena tai olosuhteena voi
daan pitää pitkäaikaisen toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta
sekä lasten harrastuksiin liittyviä erityisiä tarpeita.
Kunnat voivat myöntää myös ehkäisevää toimeentulotukea, jonka perusteista kun
nat päättävät itse. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja
perheen omatoimisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä. Ehkäisevää toimeentulotukea
voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta aiheutuvien ongelmien lieventämi
seksi. Tukea voidaan myöntää myös, jos taloudellinen tilanne heikkenee äkillisesti ja
siitä aiheutuu vaikeuksia. Lisätietoa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hake
misesta ja kriteereistä voi kysyä oman kunnan sosiaalipalveluista.
Osa Suomen kunnista myöntää myös sosiaalista luottoa. Oman kunnan sosiaali
palveluista voi tarkistaa, myöntääkö kunta sosiaalista luottoa. Sosiaalisen luoton voi
saada välttämättömiin ja kohtuuhintaisiin menoihin. Tällaisia voi olla esimerkiksi kodin
hankinnat, lasten harrastusvälineet tai työvälineet. Sosiaalista luottoa voi myös saada
velkojen poismaksamiseen. Luoton voi saada pienituloinen henkilö, jolla ei ole mah
dollisuutta saada muualta kohtuuehtoista luottoa ja jolla arvioidaan kuitenkin olevan
maksukykyä selviytyä luoton takaisinmaksusta. Myönnettävän luoton määrä vaihte
lee kunnan mukaan muutamasta sadasta eurosta yli 10 000 euroon asti.
TAKUUSÄÄTIÖN PALVELUT
Takuusäätiön maksuton Velkalinja puh. 0800 98009 palvelee arkisin klo: 10 - 14,
josta saa lisätietoa takuusäätiön eri palveluista. Lisäksi puhelimitse voi keskustella
takuusäätiön työntekijän kanssa omista talous- ja velka-asioista ja erilaisista ratkaisu
vaihtoehdoista.
Takuusäätiö myöntää myös takauksia pankista nostettaviin järjestelylainoihin.
Järjestelylaina on pankkilaina, jonka avulla voi yhdistää monet eri velat yhdeksi lainaksi.
Takausta voi anoa Takuusäätiöstä, jos pankkilainan saamisen esteenä on esimerkiksi
vakuuksien puuttuminen tai maksuhäiriömerkintä. Takauksen enimmäismäärä yksin
takausta hakevalla on 34 000 euroa. Takaus edellyttää, että hakijalla on oltava säännöl
liset tulot ja menot sekä maksukykyä selviytyä järjestelylainan maksamisesta.
Takuusäätiö myöntää myös pienlainaa, jota voi hakea kertaluontoisiin menoihin
kuten kodinkoneisiin, huonekaluihin tai takuuvuokraan. Pienlaina voi olla määrältään
200–2000 euroa ja laina-aika on enintään kaksi vuotta. Kuukausierä määräytyy
hakijan maksukyvyn mukaan. Pienlainaa ei voi saada vanhojen velkojen järjestelyyn.

OIKEUSAPUTOIMISTON TALOUS- JA VELKANEUVONTA
Oikeusaputoimistot tarjoavat maksutonta talous- ja velkaneuvontaa. Talous- ja velka
neuvontaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse ja yhteystiedot löytyvät oikeusaputoimistojen
sivuilta. Talous- ja velkaneuvojat auttavat muun muassa taloudellisen kokonaistilan
teen kartoittamisessa, talouden suunnittelussa ja sovintoratkaisuehdotusten laatimi
sessa velkojille. Neuvontaa saa puhelimitse, etäpalveluna sekä ajanvarauksella.
Lisäksi talous- ja velkaneuvonnasta voi saada lisätietoa ja apua velkajärjestelyn
hakemiseen käräjäoikeudelta. Velkajärjestely on viimesijainen velkojen järjestelykeino,
jonka voi saada pääsääntöisesti vain kerran elämässään, jos ehdot täyttyvät. Käytän
nössä se tarkoittaa, että henkilö maksaa tietyn ajan maksukykynsä mukaan velkaa
pois, pääsääntöisesti 3–5 vuotta ja sen jälkeen lopun velan saa anteeksi. Velkajärjes
telyyn pääseminen edellyttää, että hakijan maksukyky on heikentynyt esimerkiksi sai
rauden, työkyvyttömyyden, työttömyyden tai muun syyn takia. Maksukyvyn heiken
tyminen ei saa olla pelkästään itse aiheutettu ja velkojen määrän on oltava liian suuri
hakijan maksukykyyn nähden. Velkajärjestelyn yksi edellytys on myös, että hakija on
selvittänyt, onko velkojen hoitaminen mahdollista muulla tavoin kuin velkajärjestelyllä.
Lähteet: www.kela.fi, www.takuusaatio.fi, www.oikeus.fi, www.stm.fi, www.evl.fi

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa!
Facebook:
Mielenterveyden keskusliitto
MTKL Yhdistysuutiset
Mielentila-keskusteluryhmä

Twitter:
@MTKL_fi

YouTube:
Mielenterveyden keskusliitto

Instagram:
@mielenterveydenkl

LinkedIn:
Mielenterveyden keskusliitto

SoundCloud:
Mielenterveyden keskusliitto
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 HYVÄ OLO

Syty liikkeelle!
Joskus liikkeelle lähtemisen kynnys voi olla korkea, mutta sen ylittämiseen
tarvittava apu lähellä. Apuna voivat toimia esimerkiks hyvä seura ja se,
että joku innostaa mukaan. Tänä syksynä Mielenterveyden keskusliitto
haastaa jäsenyhdistykset aktivoimaan jäseniään liikkumaan Syty liikkeelle
-kampanjallaan. Kampanja-aika on neljä viikkoa 14.9.–11.10.2020.
Teksti Sari Sakala

T

LIIKKUMALLA TERVEYSHYÖTYJÄ

ärkeämpää kuin suoritusten kesto tai teho on
se, että lähdetään yhdessä liikkeelle ja saadaan
siitä iloa. Kampanjassa kaikki liike lasketaan,
lyhimmillään jo viiden minuutin pituiset tuokiot.
Kampanjalla halutaan tuoda lisää aktiivisuutta osaksi yhdistystoimintaa, esimerkiksi pienillä liikkumistuokioilla. Mielenterveyden keskusliiton liikunta-asiantuntija Kati Rantonen kertoo, että jäsenyhdistyksissä
on laaja kirjo erilaisia liikunnallisia harrastusryhmiä.
Hän kannustaa hyödyntämään lähiympäristöä aktiivisuuden lisäämiseksi.
– Voisiko kokoontumisen toteuttaa istumisen sijaan vaikka kävelylenkillä tai käydä vaikka lähipuistossa kävelemässä? Tai onko lähellä porraskävelyyn sopivia portaita?

Säännöllinen liikkuminen vähentää tutkitusti masennus- ja ahdistusoireita ja parantaa stressinsietoa. Liikkuminen parantaa myös ihmisen tunnetta siitä, mihin
pystyy ja on kykeneväinen. Myös unen laatu paranee,
kun liikkuu säännöllisesti.
Kati Rantonen kannustaa lähtemään liikkeelle pienin, itselle sopivin askelin, sillä jo yksikin liikkumiskerta saa aikaan positiivisia muutoksia kehossa.
– Syke nousee, verenkierto vilkastuu ja hapensaanti tehostuu jo ensimmäisellä kerralla. Sosiaalinen vuorovaikutus muiden kanssa on yksi liikkumisen miellyttävä seuraus, jonka huomaa välittömästi.

Ovatko Piristystä päivään -videot
sinulle tuttuja? Julkaisimme kevään
ja kesän 2020 aikana kolme kertaa
viikossa helppoja liikunta- ja
luontovinkkejä esitteleviä videoita.
Kaikki videot löytyvät osoitteesta:
www.mtkl.fi/toimintamme/
lisaa-liikuntaa-arkeen/piristystapaivaan-liikuntahetket
sekä YouTubesta Mielenterveyden
keskusliiton kanavalta.

Syty liikkeelle -haastekampanja
jäsenyhdistyksissä
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SYTY
LIIKKEELLE

UUTISE
YS

T

Seuraa sosiaalisen median kanaviamme
tai julkaise oma liikkumiskuvasi tunnisteella #sytyliikkeelle.

YHDIST

Kampanjatapahtumia järjestetään Mielenterveyden
keskusliiton jäsenyhdistyksissä 14.9.-11.10. välisenä
aikana. Mukaan osallistuvien liikkujien määrä kirja
taan suorituskorttiin, jonka yhdistykset voivat tulos
taa osoitteessa www.mtkl.fi. Aktiivisimmat yhdistyk
set sekä hauskimmat liikkumisideat palkitaan!

Parempia unia!
Teksti Kati Rantonen kuvat Shutterstock

J

okainen varmasti joskus nukkuu jonakin yönä
liian vähän tai jopa valvoo koko yön. Siitä ei vielä tarvitse huolestua. Yksi uneton yö ei vielä aiheuta yleensä muita harmeja kuin yhden tavallista väsyneemmän päivän. Todennäköisesti seuraavana iltana
uni tulee paremmin. Pitkään jatkuessaan unettomuus
kuitenkin usein alkaa vaikuttaa sekä henkiseen että
fyysiseen jaksamiseen voimakkaastikin.
Jos huonosti nukuttuja öitä on alkanut olla aiempaa
enemmän, on hyvä pysähtyä miettimään, miten voisi
itse parantaa nukahtamista ja unenlaatua. Hyvä uni voi
toimia motivaattorina muihinkin elämätapamuutoksiin,
koska hyvien unien jälkeen mieli on pirteämpi ja olo
energisempi.

RAUHOITA MIELESI
Älä jätä stressaavia tai huolia aiheuttavia asioita
käsiteltäväksi ennen nukkumaanmenoa, vaan pyri
keskustelemaan niistä päivällä esimerkiksi ystävän
tai jonkun muun kanssa. Jos nukkumaan mennes
sä tulee mieleen mieltä painavia tai stressaavia
asioita, pidä yöpöydällä muistikirja, johon voit kirja
ta asian ja palata siihen sitten tarvittaessa seuraa
vana päivänä.

LUO HYVÄT OLOSUHTEET
Tee nukkumisympäristöstäsi viihtyisä. Jos makuu
huone on liian kuuma tai ilma huoneessa tunkkai
nen, tuuleta huone ennen nukkumaanmenoa. Kerää
työ- ja opiskelupaperit, lomakkeet ja laskut ja muut
toimenpiteitä odottavat dokumentit pois yö
pöydältä ja säilytä ne jossain muualla.

RYTMITÄ PÄIVÄÄSI
Herää joka aamu suurin piirtein
samaan aikaan ylös ja mene samaan
aikaan nukkumaan. Ruokaile
säännöllisesti ja vältä raskaita aterioi
ta. Pitkät ateriavälit lisäävät riskiä
syödä liian isoja ja raskaita ruoka-
annoksia, jotka väsyttävät oloasi ja
saattavat häiritä untasi yöllä. Illalla
kannattaa välttää kofeiinipitoisia
juomia, kuten kahvia ja energiajuomia sekä alkoholia.

LIIKU SÄÄNNÖLLISESTI
Säännöllinen liikunta edistää sekä
fyysistä että psyykkistä terveyttä.
Sopiva liikunta oikeaan aikaan piden
tää unen kestoa ja parantaa unen
laatua. Liiku tavalla, joka sinulle itselle
si sopii ja tuo energiaa päivääsi.
Jos rankan liikunnan jälkeen olosi on
pitkään hyvin pirteä, älä ajoita rankkaa
liikuntaa ennen nukkumaanmenoa.
Sitä vastoin rauhallinen iltakävely ja
venyttely sopivat ilta-aikaankin.

LUO ITSELLESI
ILTARUTIINIT
Rutiinit toimivat elimistölle merkkinä
nukkumaanmenosta. Iltarutiinien tulisi
olla rauhallista ja levollista tekemistä
esimerkiksi lukemista, ristikon teke
mistä, television katselua, musiikin
kuuntelua, venyttelyä tai vaikkapa
rentoutusharjoituksia. Iltarutiinit olisi
hyvä aloittaa noin 1–1,5 tuntia ennen
nukkumaanmenoa. Vastaavasti esi
merkiksi sosiaalisen median käyttämi
nen, siivoaminen, pelaaminen ja työn
teko ennen nukkumaanmenoa aktivoi
vat ihmistä ja tällöin nukahtaminen
saattaa vaikeutua.

Aikuinen nukkuu keskimäärin hieman alle
kahdeksan tuntia vuorokaudessa. Unen tarve
on kuitenkin hyvin yksilöllinen. Liian lyhyet tai
liian pitkät yöunet lisäävät sairastumisriskiä
lihavuuteen, aikuistyypin diabetekseen ja
sydän- ja verisuonisairauksiin. Lyhytaikainenkin
univaje heikentää keskittymiskykyä,
tarkkaavaisuutta ja uusien asioiden oppimista
sekä lisää tapaturma-alttiutta. Myös
ärtyneisyys kasvaa univajeen takia. Jos
päivässä ei ole riittävästi aktiivisuutta, ei
välttämättä tule normaalia väsymisen tunnetta,
ja unen saanti illalla vaikeutuu. Kun aktiivisuus
ja lepo ovat tasapainossa, ihminen voi
paremmin. Jokainen meistä voi itse monin
tavoin huoltaa omaa untansa, ja siten
edistää omaa terveyttään.

Tilaa
uutiskirjeemme
– saat joka
kuukausi tietoa
ajankohtaisista
teemoistamme!

www.mtkl.fi

Lähteet: www.uniliitto.fi, www.ukkinstituutti.fi
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MIELENTERVEYSMESSUT 2020

Mielen hyvinvointia kokemuksella

17.-18.11.2020

VIRTUAALISESTI VERKOSSA
Mielenterveysmessut 2020 järjestetään tänä vuonna
turvallisesti verkossa. Luvassa on ajankohtaisia live-luentoja,
yllätysvieraita, suosittuja kokemuspuheenvuoroja sekä
virtuaalisia kohtaamisia.
Seminaareissa pureudutaan mm. nuorten mielenterveys
häiriöiden hoitoon, työuupumuksen tunnistamiseen, taiteen
ja musiikin hyvinvointivaikutuksiin sekä masennuksen ja
toiminnallisten häiriöiden moniin eri muotoihin.
Jäsenetu: Voit seurata Mielenterveysmessujen
seminaareja normaalihintaisella lipulla yhdessä 1–5
muun yhdistyksen jäsenen tai työntekijän kanssa.

Seuraa päivittyvää ohjelmaa:
www.mielenterveysmessut.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).

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







nimesi
postiosoitteesi
maksaja ja laskutusosoite (jos eri kuin yllä)
puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi
jäsenyhdistyksesi

Tilaa nyt

–50%
ALENNUS KESTO
TILAUSHINNASTA
(NORM. 59 €)

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

Nyt pääset
osallistumaan
messuille kaikkialta
oman koneen
tai älypuhelimen
kautta.

TERVETULOA
MUKAAN!

