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Koskaan ei ole liian aikaista 
hakea ja saada apua.

Olavi Sydänmaanlakka

Löydetään toivo pienistä arjen 
asioista ja pidetään huolta 
itsestämme. Keskitytään 
yhdessä hetkeen.

Maria Hajjaji

Ihmisten eleet ja ilmeet jäävät 
näkemättä verkossa, mutta toivoa 
voi mielestäni saada paljonkin 
myös verkon välityksellä. Uskon, 
että tulevaisuudessa saan toimia 
vertaisena sekä verkossa että 
”livenä”.

Niina Rautolahti
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Toivo on mielelle happea. 
Toivo on turvallista valoa 
näyttävä majakka. 
Toisinaan elämä tuo eteen 
sumua ja toivoa on vaikea 
nähdä. Silloin toiset 
ihmiset voivat ohjata 
sumun läpi kohti majakan 
valoa: kohtaamalla, 
kuuntelemalla, puhumalla, 
yhdessä kulkemalla.

Petteri Helin
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Miten mukaan kursseille?

Etsi sinua kiinnostava kurssi tapahtumakalenteristamme.  
Haku- tai ilmoittautumislinkki on aina kunkin kurssin ohessa. 

Miten löydän kursseja?
Voit hakea kursseja ajankoh-
dan, paikkakunnan tai 
kurssin nimen mukaan. Voit 
myös hakea haku sanalla, 
esimerkiksi ”vertais ohjaaja”, 
”mielen terveys ongelmia 
kokeville”, ”verkkokurssi” 
jne.

www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri  

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

Ilmoittautuminen?
Koulutus- ja seminaaripaikat 
täyttyvät ilmoittautumis-
järjestyksessä. 

Maksaako?
Kaikki kurssimme ovat ilmaisia. 
Usein tarjotaan kahvitkin. 

Juhlavuoden tunnelmissa  
kohti kevättä  

Vaiheikkaan ja monin tavoin raskaankin vuoden 2020 jälkeen odotamme jännityksellä, 
mitä seuraava vuosi tuo eteemme. Emme voi vielä tietää, miten koronapandemia tulee 
vaikuttamaan elämäämme tulevaisuudessa, mutta meille vuosi 2021 on ainakin yhdessä 

asiassa juhlaa: Mielenterveyden keskusliitto täyttää silloin 50 vuotta. Vuodesta 1971 lähtien 
mielenterveysongelmia itse kokeneiden ihmisten perustama liitto on ollut mukana yhteis-
kunnassa tarjoamassa apua, tukea, toimintaa mielenterveysongelmien kanssa arkeaan eläville 
ihmisille sekä ollut vaikuttamassa asenteisiin ja päätöksentekoon mielenterveysasioissa. 

Haluamme toimia samalla asialla seuraavatkin 50 vuotta ja palvella entistä laajemmin ja 
tavoittaa uusia ihmisiä vanhojen tuttujen lisäksi. Kulunut vuosi sai meidät hyppäämään 
pikakelauksella verkkoon ja jatkossakin – oli pandemiaa tai ei – tavoitteemme on, että 
vähintään puolet tapahtumistamme järjestään verkkomahdollisuudella. Kevään 
tapahtumakattauksessa on otettu huomioon se, että tarvittaessa paikan päällä järjestettävät 
tapahtumat on suurelta osin mahdollista siirtää verkkoon. 

Kevätkauden aikana tarjoamme kaikkiaan 60 erilaista verkkotapahtumaa ja 32 live-kurssia 
tai -koulutusta yhteensä 27 paikkakunnalla. Kurssitarjonnassa korostuvat luovuus ja 
soveltavan taiteen menetelmät, luonto ja liikunta sekä tietysti toivo, hyvinvointi ja vertaisuus. 
Uusi verkkokurssi alkaa heille, jotka unelmoivat työelämästä pitkän poissaolon jälkeen tai 
vasta ensimmäistä kertaa. Lisäksi tiedossa on uutta kurssitarjontaa nuorille ja opiskelijoille. 
Hyvinvoinnin iltakoulujen ja webinaarien aiheina ovat mm. työssä jaksaminen, kiusaaminen, 
perheen ja parisuhteen mielenterveysongelmat, ikääntyneiden sekä opiskelijoiden jaksaminen 
ja sukupuoli-identiteetin kokemus. 

Tervetuloa mukaan 50-vuotisjuhlavuotemme toimintaan!
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Varautuminen mahdollisiin 
pandemiarajoituksiin

Mielenterveyden keskusliitto tarjoaa keväällä sekä kasvokkain 
että verkossa tapahtuvia koulutuksia, kursseja ja tapahtumia. 
Olemme varautuneet siihen, että koronapandemian vuoksi 
viranomaiset saattavat joutua rajoittamaan yleisötilaisuuksia, 
tapaamisia ja liikkumista myös kevätkaudella. 

Tämän 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; 

2 ennakkoilmoittautumista edellyttäviin tapahtumiin osallistujat valitaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä ja valinnasta ilmoitetaan kaikille 
ilmoittautuneille;

3 hakemusta edellyttäviin tapahtumiin osallistujat valitaan hyväksyttyjen 
hakemusten joukosta. 

Tilanteen niin vaatiessa siirrämme kasvokkaisiksi ilmoitetut tapahtumat pääsään-
töisesti 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.

Lähtökohtaisesti noudatamme turvavälejä koulutuksia järjestäessämme ja 
oppaassa kulloinkin mainittu osallistujamäärä kasvokkain tapahtumissa on 
turvavälit jo huomioiva osallistujamäärä.
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Mistä lisää voimia arkeen, jos kaikki tuntuu 
harmaalta ja raskaalta? Löytyisikö päiviin jotain 
ihan uutta? Miten huomata hyvä elämässä? 
Voiko elämäni muuttua taas valoisammaksi? 

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

Toivon työpaja

Tajusin omia tavoitteitani.  
Mulla on tavoitteita!

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

0203 91920

Mukaan voit hakea 
myös puhelimitse:
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Hyvinkää

Kurssipäivät: 1.3. - 3.3. ja 22.3.

Kellonajat: 10  -  14

Paikka: Hotel Sveitsi, 
Härkäv  ehmaankatu 4, 
Hyvinkää

Ohjaajat: Isko Kantoluoto ja 
vertaisohjaaja, Mielen-
terveyden keskusliitto

Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin. 

Mukaan mahtuu: 14

Hae mukaan:  12.2. 
mennessä

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle viimeistään 
16.2.

Salo 

Luonto ja liikunta

Kurssipäivät: 11.5. / 
22.5./1.6. ja 3.8.

Kellonajat: 10  - 14

Paikka: Salon Klubitalo, 
Asemakatu 2, Salo

Ohjaajat: Pirjo Metsäranta ja 
vertaisohjaaja, Mielentervey-
den keskusliitto

Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin. 

Mukaan mahtuu: 14

Hae mukaan: 16.4. mennessä

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle viimeistään 
23.4.

Yhteistyössä kanssamme: 
Salon klubitalo ry

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Keuruu 

Kurssipäivät: 16.2 - 18.2. ja 
yksi jatkopäivä, joka sovitaan 
kurssilla

Kellonajat: 12 - 16

Paikka: Keuruun seurakunta-
keskus, Kippavuorentie 14, 
Keuruu

Ohjaajat: Henri Savolainen ja 
vertaisohjaaja, Mielen-
terveyden keskusliitto

Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin. 

Mukaan mahtuu: 14

Hae mukaan:  22.1. 
mennessä

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle viimeistään 
29.1.

Yhteistyössä kassamme: 
Keuruun seurakunta, Mielen 
Tie ry

Nurmijärvi

Kurssipäivät: 15.4. / 22.4./ 
29.4. ja 27.5.

Kellonajat: 11 - 15

Paikka: Kiljava opisto, 
Kotorannantie 49, Kiljava/
Nurmijärvi

Ohjaajat: Terhi  
Kimmelma- Paajanen ja 
vertais ohjaaja, Mielen-
terveyden keskusliitto

Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin. 

Mukaan mahtuu: 14

Hae mukaan: 26.3. mennessä

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle viimeistään 
29.3.

Yhteistyössä kanssamme: 
Eskot ry - Nurmijärven 
klubitalo

Huom! 
Osallistuminen on 

maksutonta ja sisältää 
kahvit ja lounaan. 

Korvaamme osallistujille 
kurssipäivien matkakulut 
julkisilla kulkuneuvoilla. 

Omavastuu matkakuluista 
on 5€/suunta/päivä

Kenelle?

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

Kotoa käsin
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Tapaamiset 
tapahtuvat 
verkossa, 

Teams-alustalla 

Merja

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Kenelle?

Kaikille kadoksissa olevia voimia ja toiveikkuutta 
etsiville ihmisille, jotka ovat eläkkeellä, kuntoutustuella 
tai muuten pois työelämästä mielenterveydellisten 
syiden vuoksi ja joille verkossa osallistuminen tuntuu 
luontevalta tavalta.

Verkossa

Kurssi 1 

Rauman alueella,  
mutta verkossa

Kurssipäivät: 1.3./ 3.3./ 4.3. 
ja 15.3.

Kellonajat: 13 - 14.30

Ohjaajat: Pirjo Metsäranta ja 
vertaisohjaaja, Mielen-
terveyden keskusliitto

Mukaan mahtuu: 10

Hae mukaan:  19.2. 
mennessä

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle viimeistään 
23.2. 

Yhteistyössä kanssamme: 
Rauman Mielenterveys-
yhdistys Friski Tuult ry

Kurssi 2

Kurssipäivät: 15.3./ 17.3./ 
19.3. ja 7.4.

Kellonajat: 13 - 14.30

Ohjaajat: Sanna Hyry, Terhi 
Kimmelma- Paajanen ja 
vertaisohjaaja, Mielen-
terveyden keskusliitto

Mukaan mahtuu: 10

Hae mukaan: 5.3. mennessä

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle viimeistään 
8.3.

Sanna Pirjo Terhi IskoHenri

Kurssi 3

Kurssipäivät: 31.5./ 2.6./ 4.6. 
ja 21.6.

Kellonajat: 10 - 11.30

Ohjaajat: Sanna Hyry, Merja 
Smahl ja vertaisohjaaja, 
Mielenterveyden keskusliitto

Mukaan mahtuu: 10

Hae mukaan: 17.5. mennessä

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle viimeistään 
21.5.
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Mielenterveysongelmat omassa arjessa

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?
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Kotoa käsin

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Seinäjoki 

Luonto ja liikunta

Kurssipäivät: 10.5. - 11.5./ 
17.5. - 18.5./ 24.5. - 25.5.

Kellonajat: 9 -15

Paikka: Toimintojentalo, 
Kasperinviita 13, Seinäjoki

Ohjaajat: Julia Sillanpää, 
Henri Savolainen ja 
vertaisohjaaja, Mielen-
terveyden keskusliitto

Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsiin

Mukaan mahtuu: 14

Hae mukaan:  9.4. mennessä 

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle  
viimeistään 16.4.

Kajaani

Kurssipäivät: 13.4. - 15.4. ja 
25.5.- 27.5.

Kellonajat: 9 - 15

Paikka: Sokos hotel Valjus, 
Kauppakatu 20, Kajaani

Ohjaajat: Sanna Hyry, Merja 
Smahl ja vertaisohjaaja, 
Mielenterveyden keskusliitto

Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsiin

Mukaan mahtuu: 14

Hae mukaan: 23.3. mennessä 

Mahduinko mukaan?  
Kerromme sinulle  
viimeistään 26.3.

Etsitään yhdessä vahvuuksiasi, toiveitasi, tarpeitasi ja 
tavoitteitasi. Mietitään, miten voisit pilkkoa tavoitteita 
pienemmiksi, itselle sopiviksi askeliksi. Mistä unelmoit? Sen 

tiedät vain sinä itse. Omien tunteiden, tarpeiden, unelmien ja 
vahvuuksien tunnistaminen auttaa jäsentämään elämääsi ja tukee 
toipumistasi.

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

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

Tarjoamme 
kurssipäivinä 

kahvit ja 
lounaan. 

Kenelle?

Mielenterveyden 
ongelmia kokeville, 
jotka ovat työelämän 
ulkopuolella, esim. 
kuntoutustuella, 
eläkkeellä tai pitkä-
aikais työttömänä 
mielenterveydellisistä 
syistä ja jotka hakevat 
uusia kokemuksia, 
vaihtelua ja ajatusten 
vaihtoa samanlaisessa 
elämäntilanteessa 
olevien kanssa.

Korvaamme  
osallistujille kurssi-
päivien matkakulut 

halvimman kulkuneuvon 
mukaan. Omavastuu 

matkakuluista on  
5€/suunta/päivä.

HenriSannaJulia Merja
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Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Kurssilla yövytään

Kenelle?

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

Kalajoki 

Luonto ja liikunta, miehille 

Kurssipäivät: 12.4 - 16.4. 

Kellonajat: Kurssi alkaa  
klo 15.00 päättyy klo 12 

Paikka: Santa`s Resort &  
Spa Hotel Jukupolku 5, 
Kalajoki 

Ohjaajat: Isko Kantoluoto, 
Henri Savolainen ja 
vertaisohjaaja, Mielen-
terveyden keskusliitto 

Muoto: Kurssilla yövytään ja 
se sisältää täysihoidon 

Mukaan mahtuu: 16 

Hae mukaan: 21.3. mennessä  

Mahduinko mukaan? Kerrom-
me sinulle viimeistään 23.3. 

Siuntio 

Kulttuuri

Kurssipäivät: 17.5. - 21.5. 

Kellonajat: Kurssi alkaa  
klo 15.00 päättyy klo 12 

Paikka: Scandic Siuntio, 
Lepopirtintie 80, Siuntio 

Ohjaajat: Terhi Kimmelma- 
Paajanen, Merja Smahl ja 
vertaisohjaaja, Mielen-
terveyden 

keskusliitto 

Muoto: Kurssilla yövytään ja 
se sisältää täysihoidon 

Mukaan mahtuu: 16 

Hae mukaan: 23.4. mennessä  

Mahduinko mukaan? Kerrom-
me sinulle viimeistään 27.4. 

Matkakuluista vastaa  
kukin osallistuja itse, mutta 

matkakuluihin voit hakea 
jälkikäteen Kelalta korvausta. 
Omavastuu on 25€/suunta. 
Matkakorvaushakemusta 
varten tarvitset lääkärin 

vapaamuotoisen suosituksen 
kurssin tarpeesta. 

Sisältää 
täysihoidon

Isko

Henri

Terhi

Merja
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Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Mitä minulle kuuluu? 

Mitä kuuluu? Miten huolehdit itsestäsi, 
jaksamisestasi ja arjen sujuvuudesta? 
Kaipaatko ihmisiä, joiden kanssa jakaa 
ajatuksiasi ja tunteitasi? 

 

Tälle kurssille voit osallistua kätevästi kotoa 
käsin. Pohdimme yhdessä, mistä ammentaa toivoa ja 
rauhaa ja miten ylläpitää toimintakykyä vaikeina aikoina. 

Kokoonnumme kahdesti viikossa juttelemaan verkossa, 
Teams-alustalla. Kullakin kerralla mukana ovat 
Mielenterveyden keskusliiton kuntoutussuunnittelijat ja 
vertaisohjaaja alustamassa päivän aihetta. 
 

Ma 19.4. klo 13 - 15 
Mitä kuuluu? 
Keitä me olemme? Kiva, kun 
olet täällä! Tutustutaan 
toisiimme. 

 
To 22.4. klo 13 - 15 
Arjen rakennuspalikat  
Miten pitää arjen rutiineja yllä? 
Mikä on muuttunut? Mikä vie ja 
mikä tuo voimia? Miten 
huolehtia itsestä? 

 
Ma 26.4. klo 13 - 15 
Myötätuntoa itselle  
arjen keskellä 
Miten olen armollinen itselleni 
ja mistä saan myötätuntoa? 
Olenko kriittinen itseäni 
kohtaan? Etsitään sisäistä 
kriitikkoa ja keinoja itsemyötä-
tuntoon. 

 

To 29.4. klo 13 - 15 
Levon ja rentoutumisen 
keinoja 
Miten lisätä levollista oloa? Voiko 
hukassa olevan unen löytää? 
Jaetaan yhdessä käytännön 
vinkkejä rentoutumiseen. 

 
Ma 3.5. klo.13 - 15 
Vertaisiltapäivä  
vertaisohjaajan kanssa 
Vietetään yhteistä aikaa ja 
vertaisohjaaja kertoo omista 
selviytymiskeinoistaan. 

 
To 6.5. klo 13 - 15 
Kökköuskomukset ja 
voimauskomukset 
Onko sinulla ajatuksia, jotka 
piinaavat ja hankaloittavat arkea? 
Entä ajatuksia, jotka auttavat 
eteenpäin? Etsitään yhdessä 
keinoja, joilla vahvistaa voimaa 
tuovia uskomuksia. 

 

Ma 10.5. klo 13 - 15 
Jos kokemukset  
ovatkin vahvuuksia? 
Millainen olet parhaimmillasi, 
kun kaikki onnistuu ja sujuu 
hyvin? Millainen olet luonteelta-
si? Mitä vahvuutta tai taitoa 
haluaisit kehittää? Voivatko 
elämänkokemuksesi olla 
vahvuuksiasi? 

 
To 12.5. klo 13 - 15 
Millä mielellä eteenpäin? 
Mitä sinulle kuuluu nyt? 
Millaisia ajatuksia kurssi 
herätti? Mitä suunnitelmia 
sinulla on loppuvuodelle tai 
vaikka seuraavallekin vuodelle? 

VERKOSSA 

Miten osallistun ja mitä se 
tarkoittaa?  

Tapaamiset järjeste-
tään Teams-alustalla. Näet 
ohjaajat videoyhteyden kautta 
ja pääset ääniyhteyden kautta 
juttelemaan muiden kanssa. 

Tarvitset toimivan netti-
yhteyden, laitteen, jolla pääset 
nettiin sekä sähköpostiosoit-
teen. Lähetämme sinulle 
sähköpostitse linkin, jolla 
pääset liittymään kurssille. 

Ohjaajat: Isko Kantoluoto, 
Sanna Hyry ja vertaisohjaaja, 
Mielenterveyden keskusliitto 

Hae mukaan: 6.4. mennessä 

Mahduinko mukaan?  
Kerromme sinulle  
viimeistään 9.4. 

Verkossa
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Luovuutta keskelle viikkoa – 
kuvin ja sanoin 

Haluaisitko oppia luovia harjoituksia ja herätellä 
luovuuttasi? Haluatko kokeilla maalaamista, 
piirtämistä, valokuvausta ja luovaa 
kirjoittamista osana arkista viikkoasi? 
Kaipaatko keskittymistä ja rentoutumista 
luovan toiminnan avulla? Tule mukaan 
herättelemään luovuutta keskelle viikkoa! 

Jokaisella ryhmäkerralla on erilaista ohjattua, taideläh-
töistä toimintaa sekä aikaa myös omatoimiselle, yksin 
toteutettavalle harjoitukselle. Saat käyttöösi oman 

luovuuskirjan sekä pienen maalaustarvikepaketin. Lähetäm-
me materiaalit postitse osallistujille ennen kurssin alkua. 

Aikaisempaa osaamista maalaamisesta, piirtämisestä, 
kirjoittamisesta tai valokuvaamisesta ei tarvita, riittää että 
haluat kokeilla niitä.

Kurssikokonaisuus sopii hyvin luovasta työskentelystä 
kiinnostuneille, osaksi henkilökohtaista kasvua ja mielen 
hyvinvointia. Luovilla ilmaisukeinoilla vahvistetaan arjen 
hyvinvointia ja voimavaroja. Harjoitukset tukevat osallistujien 
minäkuvaa - vuorovaikutusta, keskittymistä, kykyä rentoutua 
ja jaksamista arjessa.  

Tapaamme verkon kautta kuusi kertaa. Sitoutuminen 
jokaiseen kurssikertaan syventää kokonaisuutta. 

Kenelle?

Kaikille luovasta ilmaisusta kiinnostuneille ihmisille, jotka 
ovat pois työelämästä mielenterveydellisistä syistä.

Verkossa

Kurssipäivät: 18.1. / 25.1. / 
1.2./ 8.2 ./ 15.2. ja 22.2. 

Kellonajat: 13 - 16.15

Paikka: Verkko/Teams

Ohjaajat: Nina Tuittu ja Wille 
Härkönen, Mielenterveyden 
keskusliitto

Mukaan mahtuu: 15

Mitä maksaa? Osallistuminen 
on maksutonta. 

Hae mukaan: 11.1. klo 16 
mennessä.

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle viimeistään 
13.1. 

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

WilleNina
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Myötätuntotuokioita

Mitä on myötätunto itseä kohtaan? Miksi on 
hyvä olla myötätuntoinen? Onko se vaikeaa? 
Miksi on tärkeää suhtautua itseensä 
myötätuntoisesti, jos on kokenut 
mielenterveyden ongelmia?

Tutustumme aiheeseen käytännönläheisesti sekä 
yksinkertaisiin keinoihin, joilla jokainen voi herätellä 
myötätuntoa omaa itseä kohtaan.

Et tarvitse mitään aiempaa kokemusta aiheesta. Voit 
osallistua, vaikka koko aihe tuntuisi vähän ärsyttävältä, 
höpönlöpöltä tai et oikein edes ymmärrä, mistä on kyse.

Webinaarissa kuulet myös vertaisohjaajan näkökulman, 
miten myötätunto on tukenut toipumista mielenterveyden 
ongelmissa.

Kukin kerta on oma erillinen kokonaisuutensa, ja voit 
osallistua yhdelle kerralle, kahdelle tai vaikka kaikille.

Verkossa 

Teemat:

6.4. Miten olla myötätuntoi-
nen itseä kohtaan?

27.4. Pysähdy hetkeksi – tau-
ko ajatusten myllerryksestä  

11.5. Arjen tekoja sinulle 
itsellesi

25.5. Höllää hieman – suorit-
tamisesta sallivaan arkeen

15.6. Jämäkästi ei – rajat 
ovat rakkautta 

Kellonaika: 14 - 15 

Paikka: Verkko/ Teams

Ohjaajat: Terhi Kimmelma- 
Paajanen ja Päivi Tonteri, 
Mielenterveyden keskusliitto, 
sekä vertaisohjaaja

Ilmoittaudu mukaan:

Viimeistään edellisenä 
päivänä klo 10 mennessä. 
Osallistujat valitaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Miten osallistun ja mitä se 
tarkoittaa?  
Tarvitset toimivan netti-
yhteyden, laitteen jolla  
pääset nettiin sekä sähkö-
postiosoitteen. 

Lähetämme sinulle sähkö-
postitse linkin liittymiseen 
aina kyseisen päivän aamuna.

Mukaan mahtuu: 40

Mitä maksaa? Ei mitään! 
Tarvitset vain toimivan 
verkkoyhteyden ja laitteen, 
jolla pääset verkkoon.

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Kenelle?

Mielenterveyden ongelmia kokeville ihmisille, 
jotka ovat olleet pitkään työelämän ulkopuolella, 
esim. kuntoutustuella, eläkkeellä tai työttömänä 
mielenterveydellisistä syistä.

Terhi Päivi
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Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Elämäni ohjakset 

Koetko olevasi haastavassa elämäntilanteessa ja 
toivoisit uutta virtaa elämääsi? Uusia sosiaalisia 
kontakteja, mutta vaivattomasti ja lähtemättä 
minnekään? Tykkäätkö keskustella chateissa? 

Nuorten aikuisten ryhmä

18



Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Tule mukaan keskustelemaan rennosti ja jakamaan 
ajatuksia. Nyt on mahdollisuus hakea ryhmään, jossa 
kokoontuu erilaisissa elämäntilanteissa olevia nuoria 

aikuisia turvallisessa tilassa. Voit saada vertaistukea muilta 
ehkä samoja asioita kokeneilta ja olla osa ryhmää.

Pohdimme yhdessä videoiden, tehtävien ja keskustelun 
kautta mikä on minulle tärkeää, mitä hyvinvointiini kuuluu ja 
miten tunteet näyttäytyy elämässäni. Missä olen elämässäni 
nyt ja miten saisin elämäni ohjakset omiin käsiini? Löytyisikö-
hän ihan uusi suunta? 
 
Kohtaamiset Discord-alustalla. Kerran viikossa tavataan 
puhekanavalla ja keskustellaan viikon teemoista.

Helmikuu – maaliskuu 

Tapaamiskerrat torstaisin: 
18.2. / 25.2. / 4.3./ 11.3. 
/18.3.

Kellonaika: Tapaamiset 
puhekanavalla klo 15 - 16.30

Discord-alusta auki:  
12.2. - 19.3. Materiaalit 
avautuvat ja kirjautumaan 
pääset heti 12.2.

Ohjaajat: Terhi Kimmelma- 
Paajanen ja Kaika Toivanen, 
Mielenterveyden keskusliitto

Mukaan mahtuu: 8

Miten mukaan? Hae mukaan 
viimeistään 5.2. 
www.mtkl.fi/tapahtuma-
kalenteri (Hae: Elämäni 
ohjakset)

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 8.2.

Huhtikuu – toukokuu

Tapaamiskerrat  
keskiviikkoisin:  
14.4. / 21.4. / 28.4. / 5.5. / 
12.5.

Kellonaika: Tapaamiset 
puhekanavalla klo 15 - 16.30

Discord-alusta auki:  
12.4. - 14.5. Materiaalit 
avautuvat ja kirjautumaan 
pääset heti 12.4.

Ohjaajat: Terhi Kimmelma- 
Paajanen, Mielenterveyden 
keskusliitto

Mukaan mahtuu: 8

Miten mukaan? Hae mukaan 
viimeistään 6.4. 
www.mtkl.fi/tapahtuma-
kalenteri (Hae: Elämäni 
ohjakset)

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 7.4.

Kenelle?

20–30-vuotiaille nuorille 
aikuisille, jotka eivät 
juuri nyt opiskele tai käy 
säännöllisesti töissä. 

Terhi Kaika

Kurssia ollut 
tekemässä 

joukko nuoria 
aikuisia.
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Onko tässä  
pimeydessä valoa? 

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

Kaipaatko suoraa puhetta siitä, kun mieli ei jaksa? Jos asioi-
den hoitaminen verkossa on sinulle luontevaa, mutta avun 
hakeminen tuntuu hankalalta, ehkä vähän nololtakin, 

verkkokurssi voi olla sinun juttusi!
Kurssilla käydään läpi sitä, miten itseensä voisi suhtautua 

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

Voit asua missä päin maata tahansa, sillä tälle kurssille voit 
osallistua vaikka kotisohvalta käsin, eikä minnekään tarvitse 
lähteä. Silti pääset tapaamaan verkossa toisia ihmisiä ja 
vaihtamaan ajatuksia samaa kokeneiden kanssa. Kurssi on 
ehdottoman luottamuksellinen: Mitä jutellaan ryhmässä, se 
pysyy ryhmässä. Tukenasi on kaksi ohjaajaa ja kaksi vertais-
ohjaajaa, joilla on samanlaisia kokemuksia takanaan kuin 
sinulla ja jotka todella tajuavat mistä puhut.

Aamulla, päivällä, illalla tai keskiyöllä - voit osallistua sinulle 
parhaiten sopivana aikana ja halutessasi pelkällä nimimerkillä.

Uusi jakso alkaa aina tiistaisin. Voit kuitenkin yhtä hyvin 
liittyä mukaan vasta torstaina tai toisena sopivana päivänä 
viikon aikana ja seurata kurssia ihan omaan tahtiisi. 
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Kurssia on ollut 
tekemässä joukko 

ihmisiä, jotka omasta 
kokemuksestaan 

tietävät, miltä tuntuu, 
kun mieli ei jaksa.

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.  
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Päivi

Löydät kurssin ja hakulomakkeen tapahtumakalenteristamme:  
https://www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri/

Helmikuun ryhmä 

Ajankohta: 2.2. - 8.3.

Kurssijaksot 

2.2. Toivo - Se oli hirveää, 
mutta selvisin 

9.2. Häpeä - Hävetti niin, että 
meinasin kuolla 

16.2. Myötätunto - Rakastaa, 
ei rakasta, rakastaa... 

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

2.3. Rohkeus - Lennä jo! 

Keskustelu jatkuu vielä  
8.3. saakka. 

Ohjaajat: Päivi Tonteri, Isko 
Kantoluoto ja vertaisohjaajat, 
Mielenterveyden keskusliitto

Kurssille mahtuu: 20 

Hae mukaan viimeistään: 
27.1. mennessä

Mistä tiedän, Mahduinko 
mukaan?  Kerromme sinulle 
sähköpostitse 29.1. 
mennessä

Toukokuun ryhmä 

Ajankohta: 18.5.- 21.6.

Kurssijaksot 

18.5. Toivo - Se oli hirveää, 
mutta selvisin 

25.5. Häpeä - Hävetti niin,  
että meinasin kuolla 

1.6. Myötätunto - Rakastaa,  
ei rakasta, rakastaa... 

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

15.6. Rohkeus - Lennä jo! 

Keskustelu jatkuu vielä  
21.6. saakka. 

Ohjaajat: Päivi Tonteri, Pirjo 
Metsäranta ja vertaisohjaajat, 
Mielenterveyden keskusliitto

Kurssille mahtuu: 20 

Hae mukaan viimeistään: 
12.5. mennessä

Mistä tiedän, Mahduinko 
mukaan? Kerromme sinulle 
sähköpostitse 14.5. 
mennessä

Paikka: Ihan mikä paikka vaan sinulle parhaiten sopii, kunhan 
nettiyhteys toimii 

Kellonajat: Sinä päätät! 

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

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

Mitä kurssilla?
 videoita ja podcasteja
 pieniä tehtäviä
 ajankohtaista tietoa 

mm. lääkkeettömistä 
itsehoitokeinosta

 keskustelua digitaalisel-
la 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 kurssin 
keskustelupalstalla

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Pirjo

Isko
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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? 
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Auttoi 
ymmärtämään 
miltä masennus 
tuntuu. Se puoli on 
ulkopuolisen silmin 
vaikea nähdä.

Jokainen 
masennus on 
erilainen, jokainen 
tarina on erilainen.

Ymmärsin, että 
en ole omien 
ajatusteni 
kanssa yksin.



Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Mitä on kiukun, ärtymyksen, jaksamattomuuden ja 
itkuherkkyyden taustalla? Millaista on elää masennusta? 
Entä mikä masennuksen kokeneita on auttanut, miten 

toivo on herännyt ja toipuminen käynnistynyt? 
Ripsiväriä ei voi käyttää, eikä nauraa, jos on masentunut. 

Millaisiin vastaaviin luuloihin monet ihmiset ovat törmänneet? 
Ja mikset vaan lähde ulos ja tee asioita, joista tykkäät? 
Masennuksen kokeneet vastaavat, ja kertovat samalla, mitä 
toivoisivat läheisiltään tai ammattilaiselta.

Aihetta käsitellään tekstin lisäksi videoiden, piirrosten, 
tarinoiden, runojen, musiikin ja jopa sarjakuvan keinoin. Voit 
myös testata tietojasi masennuksesta ja siihen liittyvistä 
luuloista. Podcasteissa keskustellaan päällekkäisistä 
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-keskustelussa joka toinen 
keskiviikko. Keskusteluun voit  
osallistua pelkällä nimi- 
merkillä, jos niin haluat. 

Verkossa 

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: 
Kurssilaisten on mahdollista 
keskustella ”Mitä mielen 
päällä”-chatissä monista  
mieltä askarruttavista 
aiheista kerran kuussa. 

Chat: https://tukinet.net/
teemat/mita-mielen-paalla/

Ohjaajat chatissä:  
Mielenterveyden keskusliiton 
ammattilaiset ja vertais-
ohjaajat.

Ilmoittaudu mukaan: Ihan 
milloin vaan haluat. 

Kun ilmoittaudut, saat heti 
koodin sähköpostiisi, jolla 
pääset mukaan kurssille. 

Ilmoittadu täällä:  
www.mtkl.fi/tapahtuma-
kalenteri (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.

Kenelle?

Ihmisille, jotka pohtivat itsekseen, mistä oma ilottomuus, 
jaksamattomuus ja ärtymys mahtavat johtua. Tervet-
ulleita mukaan ovat myös läheisistään huolestuneet 
ja työssään masentuneita ihmisiä kohtaavat ammatti-
laiset, jotka haluavat laajentaa ymmärrystään siitä, miltä 
masennus sairastuneesta itsestään tuntuu.  

Kurssia on ollut  
tekemässä joukko ihmisiä, 
jotka omasta kokemukses-

taan tietävät, miltä 
masennus tuntuu ja miten 

eräänä päivänä aurinko silti 
pilkistää. Nuorimmat heistä 

parikymppisiä, vanhin 
90-vuotias.

24

https://tukinet.net/teemat/mita-mielen-paalla/
https://tukinet.net/teemat/mita-mielen-paalla/
http://www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri
http://www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri
http://www.hyvakysymys.fi


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?

Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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Verkkokurssilla 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 samanaikai-
sesti 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 harjoittelemi-
seen. Opit hyödyntämään vahvuuksiasi paremmin ja 
ennaltaehkäisemään vaikeuksien kasaantumista.

Lisäksi kurssilla on mahdollisuus jakaa omia kokemuksia 
muiden opiskelijoiden kanssa viikoittaisessa chatissa. 

Kenelle?

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

Verkossa 

Ajankohta: Kurssi on ikivihreä 
eli voit tulla mukana milloin 
tahansa, vaikka heti.

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. 

Kurssi löytyy:  
www.hyvakysymys.fi 
(Vastavirrasta myötävirtaan)

Keskustelu chatissä: 
Kurssilaisten on mahdollista 
keskustella ”Mitä mielen 
päällä”-chatissä monista miel-
tä askarruttavista aiheista 
kerran kuussa. 

Chat: https://tukinet.net/
teemat/mita-mielen-paalla/

Ohjaajat chatissä:  
Mielenterveyden  
keskusliiton ammattilaiset  
ja vertaisohjaajat

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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Ehkä joskus 
vielä töihin

”Missä sä oot nykyisin töissä?”. Usein 
ensimmäinen kysymys, joka esitetään 
vanhalle tutulle, jota ei ole pitkään aikaan 
nähnyt. Entäs jos en missään? Pitkään 
aikaan. Tai koskaan. Sairastuminen tipautti 
työelämästä. Sisällä myllertävät häpeä ja 
huonommuuden tunne. Myös ajastus 
työelämästä pelottaa. Miten selittäisin 
CV:n aukot? Entä jos en jaksakaan? 
Tipahdan taas? 

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Pelkään, etten pärjää. 
Työelämä näyttää 
vähän kuin taistelu-
tantereelta, jossa 
yritän pysyä. Unelma-
na on, että voin tehdä 
työtä, josta pidän ja 
jossa voin käyttää 
vahvuuksiani. Työ 
lisää mun hyvinvointia 
merkittävällä tavalla. 
Askel kerrallaan kohti 
unelmaa.

Olen onnistunut 
loksahtamaan 
epämääräiseen 
välitilaan työelämän ja 
mielenterveyskuntou-
tujana olemisen välille. 
Virallisestihan olen 
vajaakuntoinen työtön 
ja kaipaankin nyt 
kovasti elämääni uusia 
tuulia lannistavan 
työnhaun ja loputto-
malta tuntuvan 
kotoilun rinnalle.
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Molemmat kurssit sisältävät 
pieniä webinaariosuuksia. 

Niiden ajankohdista ja 
aiheista kerromme sinulle 

ilmoittautumisen yhteydessä.  
Osallistuminen niihin on 

tietenkin ihan vapaaehtoista!

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Kaikille avoin 

ITSEOPISKELU

Avoimella verkkokurssilla voit 
käydä kurssin materiaaleja ja 
tehtäviä aivan omaan tahtiisi, 
itseopiskeluna. Milloin vaan, 
missä vaan. Ja voit käyttää 
kurssiin niin paljon aikaa kuin 
itse haluat. 

Ajankohta: Kurssi aukeaa 
10.3., mutta se on ikivihreä eli 
voit tulla mukaan milloin vaan.

Huom! Itseopisekelukurssille 
ovat tervetulleita osallistu-
maan myös ammattilaiset, 
jotka haluavat laajentaa 
osaamistaan kokemusnäkö-
kulmilla sekä läheiset.

Ohjattu ryhmä

Ohjatussa ryhmässä käymme 
kurssin teemoja yhdessä läpi 
ammattilaisen ja vertaisohjaa-
jan kanssa. Etenemme jakso 
kerrallaan ja keskustelemme 
kurssin sisällön herättämistä 
ajatuksista ja tunteista. 
Pohdimme muun muassa sitä 
mikä juuri sinua voi auttaa 
nykyisessä tilanteessasi. Et 
ole yksin ja yhdessä olemme 
enemmän. Toisten kertomuk-
sista ja ajatuksista voit saada 
tukea ja ideoita oman polkusi 
hahmottamiseen. Ohjattu 
ryhmä kestää viisi viikkoa ja 
vuorovaikutus tapahtuu 
kirjoittamalla.  

Ajankohta: Kurssi alkaa 16.3. 
ja uusi jakso ilmestyy aina 
tiistaisin: 16.3 / 23.3. /  
30.3. / 6.4. / 13.4.

Ohjaajat: Paula Paloheimo ja 
Esko Pylsy, MIelenterveyden 
keskusliitto

Hae mukaan: Viimeistään 10.3.

Mahduinko mukaan? 
Ilmoitamme sinulle 12.3.

Kurssilla käsittelemme kipeitä tunnemöykkyjä ja keinoja, 
joilla voisimme pilkkoa niitä pienemmiksi. Mistä ne 
möykyt yleensäkin tulevat? 

Tarkastelemme lempeästi omaa itseämme. Olenko ihan 
samanlainen nyt kuin ennen? Vai onko toiminnassani, 
ajattelussani tai arvomaailmassani tapahtunut jotain 
muutoksia? Voisiko tapahtua? Mietitään uskomuksia, arvoja, 
unelmia, omaa jaksamista ja tärkeääkin tärkeämpää rajojen 
asettamista.

Kurssilla tarkastellaan myös keinoja kertoa omasta 
työhistoriasta. Mietitään, kannattaako rehellisyys aina vai 
voiko se johtaa syrjintään. Toisaalta pelko ”paljastumisesta” 
eli se että muut saavatkin tietää on uuvuttaa. Voisikohan 
vaikeita kokemuksia kääntää vahvuuksiksi?

Millaisia polkuja pitkin toiset ovat pikku hiljaa päässeet 
takaisin työelämään? Työkokeiluun, kuntoututtavaan 
työtoimintaan, töihin osa-aikaisesti tai täysiaikaisesti, 
vapaaehtoistöihin. Miksi niin usein vain 8 tunnin työpäivä 
mielletään ”oikeaksi työksi”? Millaista tukea matkalla takaisin 
työelämään olisi tarvittu ja keneltä? Miten voi pitää toivoa 
yllä?

Ja vielä: Ei riitä, että pääsee työelämään, vaan miten pysyä 
siellä? Varsinkin kun pelottaa, etten pärjää. Millainen olisi 
työarki, joka tukee jaksamista ja työssä pysymistä? Miten 
työstä palautuminen, rentoutuminen ja kestävä, kannatteleva 
arki? Elämä kun on kuitenkin paljon muutakin kuin työelämä.

Menen pienin askelin 
kohti unelmaa: Se on 
tuolla ja jokainen askel 
vie kohti unelmaa.

Kenelle?

Ihmisille, jotka unelmoivat työelämästä, kaipaavat 
elämäänsä uusia tuulia, toivovat tukea ja keinoja lähestyä 
unelmaansa ja käsitellä aiheeseen liittyviä pelkoja.

EskoPaula
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Diabetes ja mieli - 
luonto ja liikunta

Sen on moderni tiede todistanut, minkä 
arkiymmärrys on aina tiennyt: luonnossa kävely, 
lajikumppaneiden tapaaminen ja asioista 
jutteleminen parantavat hyvinvointia. 

Tähän kaikkeen on mahdollisuus Luonto, liikkuminen, 
diabetes ja mieli -kurssilla, joka tarjoaa mahdollisuuden 
kartuttaa omia voimavarojasi sekä keinoja hankkia 

hyvinvointia elämääsi. Kurssilla pääset keskustelemaan ja 
jakamaan kokemuksia muiden, samassa elämäntilanteessa 
olevien ja saman kokeneiden ihmisten kanssa.  

Kenelle?

Kurssi sopii sinulle, jos koet mielenterveydenongelmia ja 
sinulla on diabetes sekä olet tällä hetkellä psyykkisistä 
syistä poissa työelämästä tai opinnoista. Lisäksi sinulla 
on halu löytää uusia näkökulmia arkeesi ja haluat 
hyödyntää luontoa oman toipumisen tukena.

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Pori, Yyteri

Kurssipäivät: 27.4. - 29.4.

Kellonajat: 27.4. aloitetaan 
klo 15 ja 29.4. kurssi päättyy 
n. klo 12.

Paikka: Virkistyshotelli Yyteri, 
Sipitie 1, Pori

Ohjaajat: Pirjo Metsäranta ja 
vertaisohjaaja, Mielentervey-
den keskusliitto sekä Kati 
Hannukainen Diabetesliitto

Muoto: Kurssilla yövytään ja 
se sisältää täysihoidon.

Mukaan mahtuu: 16

Hae mukaan:  
19.3. mennessä. 

Mistä tiedän, Mahduinko 
mukaan? Kerromme sinulle 
viimeistään 6.4.

Yhteistyössä kanssamme: 
Suomen Diabetesliitto ry

Huom! Osallistuminen ei 
maksa mitään. Sisältää 
majoituksen ja täysihoidon. 
Matkakuluista vastaa 
osallistuja itse.

Haku Diabetesliiton verkkosivuilta  
https://www.diabetes.fi/kurssit/luonto_liikkuminen_diabetes_ja_mieli

Pirjo Kati

Kurssilla 
yövytään ja  
se sisältää 
täysihoidon
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Jos essentiaalisen vapinan kanssa elämiseen 
liittyisi ikäviä tunteita, esimerkiksi vapinan 
peittelyä tai häpeää, olisitko valmis luopumaan 
siitä tai jostakin muusta yhdessä vertaisryhmän 
kanssa? 

Tule hakemaan keveyttä ja voimaantumista, oppimaan 
kokemuksellisesti ja tulemaan näkyväksi itsellesi ja 
muille hyvässä ilmapiirissä. 

Kenelle? 

Essentiaalista vapinaa 
sairastaville

Jyväskylä

Ajankohta: 12.6. - 13.6.

Kellonajat: 12.6. klo 10 - 17 ja 
13.6. klo 9 - 15.30 

Paikka: Solo Sokos Hotel 
Paviljonki, Lutakonaukio 10, 
Jyväskylä

Ohjaajat: Marjo Lehtinen 
Parkinsonliiton Essi-hankkeen 
suunnittelija, Tuula Laitinen 
kouluttaja, voimavaravalmen-
taja, Vireä Mieli oy, Henna 
Palin sairaanhoitaja

Mukaan mahtuu: 10

Hae mukaan:  
viimeistään 14.5. 
www.parkinson.fi/kurssit 

Mahduinko mukaan?: 
Ilmoitamme kaikille 19.5.

Mitä maksaa? Ei mitään. 
Osallistuminen sisältää yhden 
yön majoituksen sekä 
ruokailut. Matkakuluista 
vastaa osallistuja itse. 

Yhteistyössä: Parkinsonliiton 
Essi-hanke, Mielenterveyden 
keskusliitto ja Vireä Mieli Oy

Lisätietoja:  
marjo.lehtinen@parkinson.fi

Vaikka minulla on tämä 
vapina, voin siitä huolimatta 
elää hyvää elämää.

Keveyttä ja voimaantumista  
arkeen

Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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Irtiotto arjesta – 
tuetut lomat

Olisi mukava lomailla hetki arjen pyörteistä ja 
huolista. Vaihtaa kokonaan maisemaa. Pitää 
pientä taukoa tavallisesta mukavassa 
ympäristössä, vaivattomasti, ilman kiireitä ja 
hässäköitä. Istua valmiiseen pöytään. Mutta ei 
varaa. Jos taloustilanteesi on tiukka, sinulla voi 
silti olla mahdollisuus lomaan.

Mielenterveyden keskusliitto ja Maaseudun terveys- ja 
lomahuolto tarjoavat mahdollisuuden tuettuun lomaan 
mielenterveysongelmia kokeville ja heidän perheilleen. 

Lomiin sisältyvät majoitus, ruokailut ja monipuoliset harras-
tusmahdollisuudet. 

Jos taas toivot juttuseuraa ja haluat päästä vaihtamaan 
ajatuksia ja kokemuksia toisten samanlaisessa elämäntilan-
teessa olevien kanssa, sekin onnistuu tällä lomalla Mukana 
matkassa on aina kaksi Mielenterveyden keskusliiton 
vertaislomaohjaajaa.

Salo

Ajankohta: 13.6. - 18.6.

Paikka: Lehmirannan loma - 
keskus, Lehmirannantie 12

Hae mukaan viimeistään: 13.3.

Imatra

Ajankohta: 29.8. - 3.9.

Paikka: Imatran Kylpylä, 
Purjekuja 2

Hae mukaan viimeistään: 29.5.

Laukaa 

Ajankohta: 10.10. - 15.10.2021

Paikka: Kylpylähotelli 
Peurunka, Peurungantie 85

Hae mukaan viimeistään: 10.7.

Aikuisille

LapsiperheilleMiten mukaan? Lomatukea myönnetään taloudellisin, terveydelli-
sin 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.

Lisätiedot: tietopalvelu@mtkl.fi tai 0203 91920 

Kannonkoski

Ajankohta: 11.7. - 16.7.

Paikka: Nuorisokeskus 
Piispala, Kurssitie 40

Hae mukaan viimeistään: 
11.4.

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Hae sähköisesti: http://mtlh.fi/lomatarjonta/erityisryhmille/hae-oman-kohderyhmasi-l 
omaa/mielenterveyden-keskusliitto-ry/ (Voimaa vertaisuudesta)
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Mitä mielen päällä? 

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

Keskustelua on luotsaamassa kullakin kerralla Mielen-
terveyden keskusliiton ammattilainen ja vertaisohjaaja. 
Mukaan voit liittyä pelkällä nimimerkillä.

Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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13.1. Uusi vuosi - uhka 
vai mahdollisuus?
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.

10.2. Miten käsittelen 
stressiä?
Luoko työ, opiskelu tai oma 
terveys liikaa painetta arkeen? 
Miten rentoudut stressaavien 
asioiden keskellä? Vai 
tuntuuko ettei stressi helpota 
milloinkaan? Mietitään 
yhdessä keinoja rentoutumi-
seen ja palautumiseen. Entä 
mitä muita keinoja stressin 
vähentämiselle voisi keksiä? 

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

10.3. Myötätuntoa 
etsimässä
Vaaditko itseltäsi paljon? 
Tuntuuko siltä, että kadotit 
itsesi sairauden myötä? Vai 
oletko aina tuntenut olevasi 
huonompi kuin muut? Olisiko 
itsemyötätunnosta apua? Tule 
mukaan keskustelemaan 
ankaruudesta itseä kohtaan ja 
etsitään yhdessä keinoja 
suhtautua itseen hyväksyväm-
min ja lempeämmin. Ehkä 
voisit alkaa ystäväksesi? 

14.4. Huolettaako 
opinnot?
Huolettaako sinua opinnot tai 
niissä jaksaminen? Tai 
vaaditko itseltäsi huippuarvo-
sanoja oman hyvinvoinnin 
kustannuksella? Mikä sinua 
auttaa palautumaan opintojen 
keskellä? Tule mukaan ja 
keskustellaan yhdessä 
opinnoista ja jaksamisesta 
opintoarjessa. 

12.5. Työhön paluu - 
unelma vai  
painajainen?
Onko edessä töihin paluu 
pitkän poissaolon jälkeen ja 
pelottaa? Vai haaveiletko 
työstä, mutta et luota taitoihisi 
tai jaksamiseesi? Mikä työssä 
ahdistaa, mikä innostaa? 
Pohditaan yhdessä työhön 
liittyvien tunteiden kirjoa ja 
sitä, millainen työelämä voisi 
tukea hyvinvointiasi.

16.6. Syötkö tunteitasi?
Myllertääkö sisälläsi 
määrittämätön ahdistus, jota 
herkut helpottavat? Sääteletkö 
tunteita syömällä? Häpeätkö 
syömistäsi, kehoasi, jopa 
itseäsi? Etsitään yhdessä 
uusia keinoja kohdata vaikeita 
tunteita ja rakennetaan 
lempeän joustavaa suhdetta 
ruokaan.

11.8. Seksitön elämä 
- miten tässä näin kävi?
Kadotitko seksuaaliset halut? 
Tai haluatko enemmän kuin 
kumppanisi? Entäpä miten 
onnistuisi kuivan kauden 
katkaiseminen? Luovitaan 
yhdessä halun ja haluttomuu-
den maastoissa ja mietitään 
keinoja löytää sopusointuinen 
seksielämä.

VERKOSSA 
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Vertaiset verkossa

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

Ideoimme yhdessä vertaistuen mahdollisuuksia 
verkossa ja tuemme samalla toinen toistemme 
jaksamista. Kukin kerta on oma erillinen kokonaisuuten-

sa, ja voit osallistua yhdelle kerralle, kahdelle tai vaikka 
kaikille.

Mukana on aina Mielenterveyden keskusliiton kouluttaja 
alustamassa päivän aihetta ja yhteistä keskustelua.

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

Kenelle?

Mielenterveys yhdistysten vertaisille ja aktiiveille, mutta 
myös muille vertaistapaamisia ja -tukea toivoville.

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

VERKOSSA 

Miten osallistun ja mitä se 
tarkoittaa?  
Tarvitset toimivan netti-
yhteyden, laitteen jolla pääset 
verkkoon sekä sähköposti-
osoitteen. Lähetämme  
sinulle sähköpostitse 
osallistumislinkin aina 
tapahtumapäivän aamuna. 

Vertaiset verkossa   
-tapaamiset järjestetään 
Teams-alustalla. Näet toiset 
osallistujat ja ohjaajan 
videoyhteyden kautta ja 
pääset myös juttelemaan. 
Osallistuminen on myös 
mahdollista niin, että pitää 
oman kameransa kiinni. 

Ilmoittaudu mukaan 
Viimeistään edellisenä 
päivänä klo 10 mennessä

Merja M. WilleKatiPaula Oskari Terhi Teija
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Mielenterveysongelmat omassa arjessa

To 21.1. klo 14.00 - 15.15 
Yhdistystoiminnan raamit, 
rakenteet ja koukerot
Millaista on yhdistystoiminta? 
Tutustutaan yhdistystoiminnan 
raameihin ja rakenteisiin. 
Millaisia koukeroita yhdistystoi-
minta voikaan pitää sisällään?

Ohjaajina: Helena Koskelo-Suomi 
ja Jenni Rihti

To 4.2. klo 14.00 - 15.15.
Pomo piilossa
Kahvitellaan virtuaalisesti 
toiminnanjohtaja Olavi Sydän-
maanlakan kanssa. Olavi kertoo 
Mielenterveyden keskusliiton 
kuulumisia.

Ohjaajina: Olavi Sydänmaanlakka, 
Riitta Hämäläinen ja Tarja 
Tikkanen

To 18.2. klo 14.00 - 15.15.
Digitaiturointia
Mitä kaikkea digitaidot pitävät 
sisällään? Mikä tuntuu hankalal-
ta? Mitä voisi kokeilla? Keskustel-
laan ja kokeillaan yhdessä.

Ohjaajina: Riitta Hämäläinen, 
Esko Pylsy ja Tarja Tikkanen

To 4.3. klo 14.00 - 15.15.
Piirustelua piristykseksi
Piirtely pitää valppaana ja 
vireystilaa yllä – mieli ei pääse 
tylsistymään. Piirtelyn avulla 
mieli käsittelee informaatiota ja 
auttaa sen ymmärtämistä. 
Lisäksi voi syntyä uusia ideoita 
tai keksintöjä. Parhaimmillaan 
piirtely on luovaa ongelmanrat-
kaisua. Tule mukaan helppojen 
piirtelyharjoitusten äärelle.

Ohjaajina: Nina Tuittu ja Wille 
Härkönen

To 18.3. klo 14.00 - 15.15
Puhetta toimeentulosta 
Miten toimia, kun taloudellinen 
tilanne mietityttää? Miten voin 
hakea toimeentulotukea tai 
asumistukea? Mitä tarkoittaa 
hoitotuki? Tutustumme 
toimeentulotukeen, asumistu-
keen ja hoitotukeen. Kuka niitä 
voi hakea ja millaisessa 
elämäntilanteessa?

Ohjaajina: Riikka Mettälä ja 
Tarja Tikkanen

To 8.4. klo 14.00 - 15.15
Kurssille, mutta verkossa 
vai kasvotusten?
Millaista kurssitoiminta on 
verkossa? Miten pääsen 
mukaan kurssitoimintaan? 
Miten uskaltautuisin hakeutu-
maan kursseille?

Ohjaajina: Paula Paloheimo ja 
Tarja Tikkanen

To 22.4. klo 14.00 - 15.15
Mihin tästä voi valittaa?
Millaisia oikeussuojakeinoja 
potilaalla ja asiakkaalla on? 
Miten ja mihin voi tehdä 
muistutuksen, kantelun tai 
valituksen, jos asiat eivät suju 
sosiaali- ja terveydenhuollossa 
niin kuin pitäisi?”

Ohjaajina: Oskari Korhonen ja 
Riikka Mettälä

To 6.5. 14.00 - 15.15
Kevyin askelin  
kohti kesää
Kesä lähestyy! Tehdään 
muutamia mukavia liikunnalli-
sia harjoituksia ja astutaan 
kesää kohti kevein askelein.

Ohjaajina: Terhi Kimmelma- 
Paajanen ja Kati Rantonen

To 20.5. klo 14.00 - 15.15.
Myötätuntotuokio
Miten oppisin kohtelemaan 
itseäni kuin parasta ystävääni? 
Keskustellaan tärkeästä 
taidosta, itsemyötätunnosta

Ohjaajina: Teija Eskola ja Merja 
Matilainen

To 3.6. klo 14.00 - 15.15.
Kesän eväänä valokuvat
Virkistetään muistiin kännykkä-
kuvaamisen niksit ja otetaan 
kesän kuvasato talteen.

Tämä Vertaiset verkossa 
-tapaaminen on poikkeukselli-
sesti kaksiosainen. Kun 
ilmoittaudut mukaan tähän 
kertaan, olet automaattisesti 
mukana myös 17.6. kerrassa.

Ohjaajina: Wille Härkönen ja 
Nina Tuittu 

17.6. klo 14.00 - 15.15.
Kesän eväänä valokuvat
Jatkoa valokuvaeväille, joka 
alkoivat 3.6.

Tarja RiikkaNinaHelena Jenni RiittaEsko Olavi
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Sinustako  
kokemusasiantuntija? 
Pohjois-Karjalan alue

Haluaisitko avata mielenterveysasioita omien kokemuksiesi kautta 
kuulijoille, tuoda toivoa toisille mielenterveysongelmia kokeville 
ihmisille ja rohkaista heitä omalla esimerkilläsi: Vaikeistakin 
asioista selviää ja sairauden kanssa voi elää iloineen ja suruineen.

Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Tarja

Joensuu / Verkko

Kurssipäivät: 

Osa 1   
Joensuussa 24.2. - 25.2. 
klo 10 - 16

Osa 2   
Verkossa 24.3.   
klo 10 - 12

Osa 3  
Verkossa 14.4. 
klo 10 - 12

Osa 4 
Joensuussa 5.5.  
klo 10 - 16

Paikka:  
Hotel Scandic, Kokoustila 1, 
Kirkkokatu 20, Joensuu 
Verkkotapaamiset 
Teams-alustalla

Kouluttajat: Tuula Laitinen  
ja Tarja Tikkanen, Mielen-
terveyden keskusliitto, 
vertaisohjaaja sekä kouluttajat 
Pohjois-Karjalan Mielen-
terveydentuki ry:stä ja 
Pohjois-Karjalan Mielen-
terveysomaiset – FinFami 
ry:stä.

Hae mukaan: 5.2. mennessä

Mistä tiedän, mahduinko 
mukaan? 
Ilmoitamme sinulle 11.2. 
mennessä

Mukaan mahtuu: 16 

Mitä maksaa? 
Osallistuminen on maksuton-
ta. Tarjoamme lounaan ja 
kahvit lähikoulutuspäivinä. 
Maksamme osallistujien 
matkakulut Joensuuhun 
edullisimman kulkuneuvon 
mukaan. 

Yhteistyössä kanssamme 
Pohjois-Karjalan Mielen-
terveydentuki ry:n ja 
Pohjois-Karjalan Mielen-
terveysomaiset – Finfami ry.

Koulutuksessa saat eväitä kokemusasiantuntijana 
toimimiseen niin kasvotusten kuin verkossa. 
Kokemusasiantuntijana sinulla on mahdollisuus 

hyödyntää omia kokemuksiasi sairastumisesta, toipumisesta 
ja sen vaiheista, kun kerrot aiheesta muille. Saat myös tukea 
itsetuntemukseen. 

Harjoittelemme yhdessä oman tarinan rakentamista, 
jakamista ja rajaamista turvallisessa ympäristössä.  
Työstämme kunkin tarinoita ja tutkailemme niitä suhteessa 
yksityiseen ja yhteiseen kokemukseen.

Vahvistamme vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja ja 
valmennamme osallistujia yhteistyöhön ammattihenkilöstön 
kanssa. 

Koulutukseen kuuluu myös tapaamisia verkossa ja 
itsenäisesti toteutettavia välitehtäviä. Kurssilaiset kirjoittavat 
välitehtävänä esimerkiksi oman elämäntarinansa esitettävään 
kuntoon. Tarinat esitetään toisillekin lähiopetuspäivinä ja 
saadaan samalla esiintymiskokemusta. 

Kurssilla tutustut lisäksi toisiin tuleviin kokemusasiantunti-
joihin ja pääset vaihtamaan ajatuksia ja ideoita.

Kenelle? 

Ihmisille, jotka haluavat olla mukana silloin kun 
mielenterveysasioista puhutaan ja avata aihetta 
omilla, ainutlaatuisilla kokemuksillaan sairastumista ja 
toipumisesta.

Tuula

37



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?

Vertaisohjaajana ja kokemusasiantuntijana tulee tilanteita, 
joissa haluaa kehittää omaa luovuuttaan ja saada 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 tähän kaikkeen on mahdollisuus! Harjoitte-
lemme yhdessä uusia toiminnallisia menetelmiä, haemme lisää 
jaksamista liikkumalla luonnossa sekä tapaamalla toisiamme.

Osallistujat pääsevät mukaan kolmeen erilaiseen työpajaan:
1. Sanan- ja kuvan polku
2. Liikkumisesta ja luonnosta energiaa itselle ja toisille
3. Voimaa vertaisuudesta

Lisäksi vaihdamme keskenämme kokemuksia, ajatuksia ja 
ideoita. Ja totta kai myös virkistäydymme.

Turku

Kurssipäivät: 18.5. - 19.5.

Kellonajat: ti 18.5. aloitamme 
klo 11 lounaalla ja ke 19.5. 
lopettelemme klo 14. 

Paikka: Ruissalon Kylpylä, 
Ruissalon puistotie 640,  
Turku

Kouluttajat: Wille Härkönen, 
Kati Rantonen, Tarja Tikkanen 
ja Nina Tuittu, Mielentervey-
den keskusliitto sekä 
vertaisohjaajat

Mukaan mahtuu: 30

Hae mukaan viimeistään: 
23.4. 

Mahduinko mukaan? 
Ilmoitamme sinulle 7.5. 
mennessä 

Mitä maksaa? Osallistuminen 
on maksutonta ja sisältää 
täysihoidon: majoittuminen  
2 hh huoneissa. Korvaamme 
osallistujien matkakulut 
julkisella liikenteellä. Mikäli 
tarvitset majoittumista 17.5. 
- 18.5. väliselle yölle, vastaat 
yöpymisen varaamisesta ja 
kuluista itse. 

Kenelle?

Mielenterveyden keskusliiton ja 
jäsenyhdistystemme jo toimin-
nassa oleville vertaisohjaajille ja 
-neuvojille sekä kokemusasian-
tuntijoille, jotka kaipaavat tukea 
jaksamiseen sekä työvälineitä to-
iminnan ja itsensä kehittämiseen.

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Tarja WilleKatiNina
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Mielenterveysongelmat 
läheisen elämässä



Mitä meille  
kahdelle kuuluu?

Mielenterveysongelmat läheisen elämässä
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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. 

Kurssilla puhumme yhdessä arjessa jaksamisesta ja 
psyykkisen sairauden vaikutuksesta parisuhteessa. 
Käsittelemme ristiriitoja, riitelemisen taitoa ja seksuaali-

suutta. Pyrimme parantamaan keskustelu- ja vuorovaikutus-
taitojamme. 

Samalla pääsemme kuulemaan ja vaihtamaan ajatuksia ja 
kokemuksia toisten, saman kokeneiden parien kanssa.

Kenelle?

Pareille, joista 
ainakin toinen kokee 
mielenterveysongelmia 
ja on pois työelämästä.

Rovaniemi

Kurssipäivät: 12.2 -14.2. ja 
27.3.

Kellonajat: 9 - 15

Paikka: Scandic Pohjanhovi, 
Pohjanpuistikko 2, Rovaniemi

Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin

Ohjaajat: Isko Kantoluoto ja 
Sanna Hyry, Mielenterveyden 
keskusliitto

Mukaan mahtuu: 8 paria

Hae mukaan: 28.1. mennessä

Mahduinko mukaan? 
Ilmoitamme sinulle 
viimeistään 2.2.

Mitä maksaa? Kurssi on 
osallistujille maksuton. 
Tarjoamme kurssipäivinä 
lounaan ja kahvit. Korvaam-
me osallistujille kurssipäivien 
matkakulut halvimman 
kulkuneuvon mukaan. 
Omavastuu matkakuluista  
on 5€/suunta/päivä.  

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.

Mielenterveysongelmat läheisen elämässä

Isko Sanna
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Meidän arki, 
hyvä arki

Ovatko perheenne voimavarat vähissä? 
Askarruttaa, miten vanhemman tai 
vanhempien sairaus  vaikuttaa lapseen ja 
miten puhua siitä lapsen kanssa? Entä miten 
sairaus vaikuttaa vanhemmuuteen ja 
perheen arkeen?   

Kurssilla saatte apua ja käytännön neuvoja arkeenne, 
tukea ja vahvistusta vanhemmuuteen niille hetkille, 
kun jaksaminen tuntuu vaikealta sekä  tietoa siitä, 

mikä suojaa lasta. Saatte myös keinoja keskustella lapsen 
kanssa vanhemman sairaudesta. 

Mietitään yhdessä myös perheen sisäisen  vuorovaiku-
tuksen vahvistamista ja tuiki tärkeiden turvaverkosto-
jen  rakentamista. Kun toinen sairastuu, usein puolison 
jaksaminen on myös koetuksella . 

Toinen kursseista on tarkoitettu vanhemmille. Kolmen 
yön yli kestävälle kurssille taas ovat perheen lapsetkin 
tervetulleita mukaan. Lapset saavat apua ja tukea omien 
tunteidensa käsittelyyn vanhemman sairastaessa.

Kurssilla pääsette lisäksi vaihtamaan ajatuksia ja koke-
muksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien 
vanhempien kanssa.  

Mielenterveysongelmat läheisen elämässäMielenterveysongelmat läheisen elämässä
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Mielenterveysongelmat läheisen elämässä

Merja

Sanna

Kotoa käsin

Kurssilla yövytään

Oulu

Vanhemmille

Kurssipäivät: 30.3 - 31.3.

Kellonajat: 10 -14

Paikka: Scandic Oulu City, 
Saaristonkatu 4, Oulu

Ohjaajat: Sanna Hyry ja Pirjo 
Metsäranta, Mielenterveyden 
keskusliitto

Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin

Mukaan mahtuu: 8 perhettä

Hae mukaan: 9.3. mennessä 

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle  
viimeistään 19.3.

Kenelle? 

Vanhemmille, jotka 
kokevat mielenterveyden 
ongelmia ja haluavat  
aikuisten kesken 
vaihtaa ajatuksia ja 
kokemuksia samassa 
elämäntilanteessa  
olevien kanssa.  
Kurssille voi osallistua 
myös yksi vanhempi 
perheestä.

Laukaa

Koko perheelle

Kurssipäivät: 15.6 -18.6.

Kellonajat: 15.6. aloitamme 
klo 15 ja 18.6. lopetamme  
klo 12

Paikka: Kylpylä & Day Spa 
Peurunka, Peurungantie 85, 
Laukaa

Ohjaajat: Pirjo Metsäranta ja 
Merja Smahl, Mielenterveyden 
keskusliitto

Muoto: Kurssilla yövytään ja 
se sisältää täysihoidon. 

Mukaan mahtuu: 8 perhettä

Hae mukaan: 14.5. mennessä. 

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle viimeistään 
21.5.

Kenelle?

Lapsiperheille, joissa 
toinen tai molemmat 
vanhemmat kokevat 
mielenterveyden 
ongelmia ja haluavat 
lisätä ymmärrystään 
sairastamisen 
vaikutuksista perheen 
arkeen ja lapsiin 
sekä vahvistaa omia 
voimavarojaan. Lapset 
ovat tervetulleita 
mukaan ja heille 
on omaa ohjelmaa 
ikäkausittain 
jaetuissa ryhmissä 
ammattilaisten 
ohjaamana. 

Korvaamme  
matkakulut kurssin 
jälkeen halvimman 

kulkuneuvon mukaisesti, 
kuitteja vastaan. 

Omavastuu  
5e/suunta/hlö.

Korvaamme  
matkakulut kurssin 
jälkeen halvimman 

kulkuneuvon mukaisesti, 
kuitteja vastaan. 

Omavastuu  
5e/suunta/hlö.

Huom! 
Kurssipäiviin 

sisältyvät kahvit 
ja lounas

Pirjo

43



Mielenterveysongelmat läheisen elämässä

Onko masennus uusi tuttavuus elämässäsi? 
Tuliko se yllättäen ja kutsumatta? Vai hiipi hiljaa 
huomaamatta? Muuttuiko läheisesi käytös tai 
oleminen tavalla, josta oli vaikea saada kiinni? 
Mitä tapahtui? 

Tule kanssamme pohtimaan mitä se masennus oikein  
on, miten sen kanssa pärjää ja miten sinä jaksat 
masennuksen muuttamassa elämässä. 

Kurssin pohjana toimii kaikille avoin ”Masennus kuin 
ikisade” -verkkokurssimme, mutta tässä ryhmässä saat 
pureksia masennukseen liittyviä teemoja yhdessä ohjaajien ja 
samoja kokeneiden ihmisten kanssa. Keskusteluissa 
syvennymme muun muassa seuraaviin teemoihin:

 Mistä tiesin, että kaikki ei ole kohdallaan? 
 Miten tuen läheistä, kun tuntuu, että keinot on loppu?
 Mitä jos en itse jaksa? Ja mistä voimia voisi saada lisää?
 Oletteko saaneet apua? Tai mikä on auttanut teitä 

jaksamaan? 

Mitä kurssilla
 Podcasteja ja videoita
 Keskustelua keskustelupalstalla

Mitä minulta vaaditaan, jos osallistun
 Pari tuntia aikaa viikossa
 Halua ja voimia jakaa ja kuulla kokemuksia
 Nettiyhteys ja laite, jolla pääset nettiin

Kenelle?

Masennukseen 
sairastuneen läheiselle, 
joka haluaa pohtia 
masennuksen 
olemusta, keinoja 
tukea sekä omaa 
jaksamistaan. 

Verkossa

Ajankohta: 26.1. - 9.2.

Paikka: Ihan mikä paikka 
vaan sinulle parhaiten sopii, 
kunhan nettiyhteys toimii.

Kellonajat: Sinä päätät!

Ohjaajat: Paula Paloheimo, 
Esko Pylsy ja vertaisohjaajat, 
Mielenterveyden keskusliitto

Kurssille mahtuu: 20

Hae mukaan viimeistään: 
20.1.2021

Mistä tiedän, mahduinko 
mukaan: Ilmoitamme sinulle 
22.1. mennessä

Läheisen silmin: 
Masennus kuin ikisade?

Esko Paula

44



Mielenterveysongelmat 
asiakkaiden elämässä



Toivo  
ammattilaisen 
työvälineenä

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Haluaisitko pysähtyä hetkeksi 
pohtimaan, mitä toivo on?  
Mikä auttaa toivon  
heräämistä ja tukemista?  
Olisiko mukava vaihtaa 
ajatuksia toisten kanssa ja 
kuulla mielenterveysongelmia 
itse kokeneen kokemuksia 
toipumisesta ja toivosta? 
Kaipaatko itse voimaantumista 
työntekijänä? 

Kenelle?

Mielenterveyskysymyksiä työssään 
kohtaaville ammattilaisille ja alan 
opiskelijoille, jotka kaipaavat uusia 
ideoita, näkökulmia ja työvälineitä, ja 
haluavat vaihtaa ajatuksia toisten am-
mattilaisten kanssa.
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Osallistavalla ja käytännönläheisellä kurssilla perehdym-
me toipumiseen vaikuttaviin tekijöihin ja kohtaamisiin. 
Kuinka kohdata toinen arvostavasti silloinkin, kun se ei 

aina tunnu helpolta ja kuinka 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 
keinoihin tukea kykyä huomata, mikä kaikki on hyvin. 
Tavoitteena on oman elämän asiantuntijuuden ja toimijuuden 
vahvistuminen. Vaihdamme ajatuksia ja kuulemme kokemus-
asiantuntijan näkemyksiä sairastumista, toivon heräämisestä 
ja toipumisesta.

Teemme runsaasti ryhmätöitä sekä kokemuksellisia harjoi-
tuksia, joiden avulla voit tukea ja kannustaa asiakkaita heidän 
erilaisissa elämäntilanteissaan. Harjoitukset sopivat sekä 
yksilö- että ryhmätyöskentelyyn. Harjoituksia ovat olleet 
mukana kehittämässä  mielenterveysongelmia kokeneet 
ihmiset. 

Sisältö perustuu Mielenterveyden keskusliitossa yli 
kahdenkymmenen vuoden ajan kehiteltyyn voimavarapohjai-
seen työotteeseen asiakastyössä, toivon herättelyyn 
työvälineenä, toipumislähtöiseen näkökulmaan ja järjestöken-
tän pitkäaikaiseen kokemustietoon mielenterveysongelmia 
kokevien ihmisten arjesta.

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

HUOM! 
Kurssin jatkopäivänä verkossa 
vaihdamme ajatuksia, kokemuksia ja 
ideoita jo tutun ryhmän ja kouluttaji-
en kanssa Teams-alustalla. 

Jatkot 
verkossa!

Kuopio

Ajankohta: 16.3. - 17.3. 
ja jatkopäivä verkossa 20.4. 
klo 14 - 15

Kellonajat: 9 - 16

Paikka: Kylpylähotelli Rauhalahti, 
Katiskaniementie 8, Kuopio

Kouluttajat: Teija Eskola ja 
Tarja Tikkanen, Mielen-
terveyden keskusliitto

Mukaan mahtuu: 25

Ilmoittaudu viimeistään: 9.3.

Kajaani

Ajankohta: 14.4. - 15.4. 
ja jatkopäivä verkossa 1.6.  
klo 15 - 16

Kellonajat: 9 - 16 

Paikka: Original Sokos Hotel 
Valjus, Kauppakatu 20, Kajaani

Kouluttajat: Teija Eskola ja 
Merja Matilainen, Mielen-
terveyden keskusliitto

Mukaan mahtuu: 25

Ilmoittaudu viimeistään: 7.4.

Hämeenlinna

Ajankohta: 22.4. - 23.4. 
ja jatkopäivä verkossa 7.6. 
klo 14 – 15

Kellonajat: 9 - 16

Paikka: Wetterhoffin talo, 
Kokoustila Wanha kutomo, 
Wetterhoffinkatu 4

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

Mukaan mahtuu: 25

Ilmoittaudu viimeistään: 15.4.
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Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Toipumisorientaatio ja 
toivo 
Ke 27.1. klo 13 - 15
Ei oireita vastaan, vaan elämän 
puolesta. Miten säilyttää toivo 
myös haasteellisissa tilanteissa, 
uhkakuvien ja rajoitustenkin 
keskellä? Mikä on toivon merkitys 
toipumisessa? Miten voit 
vahvistaa omaa toivoasi ja tukea 
toisia sen löytämisessä? Tutkittua 
tietoa toivosta sekä toimintaam-
me osallistuneiden kokemuksia 
siitä, mikä on tuonut heille toivoa.

Teija Eskola, Merja Matilainen ja 
kokemusasiantuntija

Arvostava kohtaaminen  
Ke 3.2. klo 13 - 15
Arvostava toisen ihmisen 
kohtaaminen on taito, jota voi 
vaalia ja ylläpitää. Kuinka saada 
toiselle kokemus kuulluksi 
tulemisesta ja kunnioituksesta 
silloinkin, kun se ei tunnu 
helpolta? Kuullaan ja keskustel-
laan ihmisten välisten kohtaamis-
ten kokemuksista.

Teija Eskola ja kokemusasiantun-
tija

Motivaatio ja tavoitteet 
Ke 10.2. klo 13 - 15 
Miten päästä motivaation jäljille 
ja hyödyntää sisäisen motivaation 
tekijöitä elämässä? Motivaatio on 
suuri suojaava tekijä. Motivaatio 
usein ratkaisee työllistymisen tai 
kuntoutumisen onnistumisen. 
Keskustellaan myös siitä, miten 
osallistujat ovat motivoituneet 
elämässään ja ehkä onnistuneet 
parantamaan omaa tilannettaan 
jossain asiassa. 

Jyrki Rinta-Jouppi ja kokemus-
asiantuntija

Itsemyötätunto ja sisäinen 
puhe 
Ke 17.2. klo 13 - 15
Monien meistä on helpompi 
suhtautua myötätuntoisesti 
toisiin kuin itseemme.

Miten kehitän myötätuntoa 
itseäni kohtaan? Miksi se 
kannattaa? Luotanko siihen, että 
riitän? Millainen vaikutus 
uskomuksilla ja sisäisellä 
puheella on toimintaamme?

Merja Matilainen ja kokemus-
asiantuntija

Arjen kokeminen
Ke 24.2. klo 13 - 15
Ihminen voi valita, mitkä 
kokemuksensa hän ottaa 
omaan tarinaansa. Mistä hän 
kertoo itselleen ja läheisilleen. 
Positiivisten kokemusten 
valinta tukee voimavaroja ja 
motivaatiota. Negatiivisten 
kokemusten valinta tekee 
elämästä helposti raskasta ja 
vaikeaa. Tutustumme arjen 
kokemiseen myös vahvuuksien 
hyödyntämisen ja voimavarojen 
säätelyn näkökulmasta.

Jyrki Rinta-Jouppi ja kokemus-
asiantuntija

Tammikuu - Helmikuu

Toivo ammattilaisen työvälineenä

Merja M.Tarja Wille Jyrki Teija

Verkossa
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Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässäMielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Toipumisorientaatio ja 
toivo 
Ke 5.5. klo 13 - 15
Ei oireita vastaan, vaan elämän 
puolesta. Miten säilyttää toivo 
myös haasteellisissa 
tilanteissa, uhkakuvien ja 
rajoitustenkin keskellä? Mikä 
on toivon merkitys toipumises-
sa? Miten voit vahvistaa omaa 
toivoasi ja tukea toisia sen 
löytämisessä? Tutkittua tietoa 
toivosta sekä toimintaamme 
osallistuneiden kokemuksia 
siitä, mikä on tuonut heille 
toivoa.

Teija Eskola, Merja Matilainen 
ja kokemusasiantuntija

Arvostava kohtaaminen  
Ke 12.5 klo 13 - 15
Arvostava toisen ihmisen 
kohtaaminen on taito, jota voi 
vaalia ja ylläpitää.

Kuinka saada toiselle kokemus 
kuulluksi tulemisesta ja 
kunnioituksesta silloinkin, kun 
se ei

tunnu helpolta? Kuullaan ja 
keskustellaan ihmisten välisten 
kohtaamisten kokemuksista.

Teija Eskola ja kokemusasian-
tuntija

Toukokuu - Kesäkuu

Motivaatio ja tavoitteet 
Ke 19.5. klo 13 - 15 
Miten päästä motivaation  
jäljille ja hyödyntää sisäisen 
motivaation tekijöitä elämässä? 
Motivaatio on suuri suojaava  
tekijä. Motivaatio usein ratkaisee 
työllistymisen tai kuntoutumisen 
onnistumisen. Keskustellaan 
myös siitä, miten osallistujat ovat 
motivoituneet elämässään ja 
ehkä onnistuneet parantamaan 
omaa tilannettaan jossain 
asiassa. 

Jyrki Rinta-Jouppi ja kokemus-
asiantuntija

Itsemyötätunto ja sisäinen 
puhe 
Ke 26.5. klo 13 - 15
Monien meistä on helpompi 
suhtautua myötätuntoisesti 
toisiin kuin itseemme.

Miten kehitän myötätuntoa 
itseäni kohtaan? Miksi se 
kannattaa? Luotanko siihen, että 
riitän? Millainen vaikutus 
uskomuksilla ja sisäisellä 
puheella on toimintaamme?

Merja Matilainen ja kokemus-
asiantuntija

Arjen kokeminen
Ke 2.6. klo 13 - 15
Ihminen voi valita, mitkä 
kokemuksensa hän ottaa omaan 
tarinaansa. Mistä hän kertoo 
itselleen ja läheisilleen. 
Positiivisten kokemusten valinta 
tukee voimavaroja ja motivaatio-
ta. Negatiivisten kokemusten 
valinta tekee elämästä helposti 
raskasta ja vaikeaa. Tutustumme 
arjen kokemiseen myös 
vahvuuksien hyödyntämisen ja 
voimavarojen säätelyn näkö-
kulmasta.

Jyrki Rinta-Jouppi ja kokemus-
asiantuntija

Verkossa

Paikka: Verkko/Zoom

Kouluttajat: Teija Eskola, 
Merja Matilainen, Jyrki 
Rinta-Jouppi, Mielen - 
terveyden keskusliitto sekä 
kokemusasiantuntijat.

Mukaan mahtuu: 60

Miten mukaan? Koulutukset 
järjestetään Zoom-alustalla. 

Kukin kerta on oma erillinen 
kokonaisuutensa, johon 
ilmoittaudutaan ennakkoon.

Ilmoittauduhan viimeistään 
koulutusta edeltävänä 
päivänä klo 10 mennessä.

HUOM!  
Lähetämme sinulle sähkö-
postitse osallistumislinkin 
koulutuspäivän aamuna.
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Kaipaatko uusia menetelmiä, joilla tukea 
mielenterveyden ongelmia kokevia asiakkaitasi? 
Sopisivatko ryhmämuotoiset tapaamiset 
toimintaamme ja onko niistä osallistujille hyötyä? 
Ryhmän ohjaaminen kyllä kiinnostaa, mutta 
tuntuu myös vähän työläältä? Mitä se vaatisi 
minulta? Osaankohan?

Ryhmämuotoinen toiminta on ammatillisesti ohjattua 
toimintaa, joka toimii parhaiten työparityöskentelynä. 
Ammattilaisten rinnalla voidaan hyödyntää myös kokemuk-

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

Voimavararyhmiä, arkivinkkiryhmiä, tapaamisryhmiä… 
Tutustumme yhdessä erilaisiin ryhmämuotoihin, mahdollisuuk-
siin vetää ryhmätapaamisia yksilötyön rinnalla sekä aihepiireihin, 
jonka ympärille toiminta 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 äänek-
käintä, että toisetkin saavat tilaa?

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

Kenelle?

Mielenterveys-
kysymyksiä työssään  
kohtaaville ammatti-
laisille, jotka kaipaavat 
ryhmä muotoista toi-
mintaa ja ryhmänoh-
jaukseen vinkkejä sekä 
uusia työvälineitä.

Kokkola 

Ajankohta: 4.3.

Kellonajat: 9 - 16

Paikka: Kokkolan kaupungin-
kirjasto, Hongell-sali, Isokatu 
3, Kokkola

Kouluttajat: Sanna Hyry ja 
Tarja Tikkanen, Mielen-
terveyden keskusliitto

Ilmoittaudu viimeistään: 19.2.

Koulutukseen mahtuu: 20

Ryhmä toivon tukijana

TarjaSanna

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

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

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

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

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

Kenelle?

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

Hamina

Ajankohta: 4.5.

Kellonaika: 8.30 - 16.00

Paikka: Haminan kaupungin-
museo, Kadettikoulunkatu 2, 
Hamina

Kouluttajat: Wille Härkönen ja 
Nina Tuittu, Mielenterveyden 
keskusliitto ja Jenni Hoppi, 
Kulttuurin Verso-hanke/
Taiteen Sulattamo.

Mukaan mahtuu: 25

Ilmoittaudu viimeistään: 27.4.

Yhteistyössä kassamme: 
Kulttuurin Verso- hanke/
Taiteen Sulattamo

Kuvat sanoiksi, sanat liikkeeksi 
Soveltava taide työvälineenä

Wille JenniNina

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä
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Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

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? 

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä
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Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Kenelle?

Mielenterveys-
kysymyksiä työssään  
kohtaaville ammattilais-
ille ja alan opiskelijoille, 
joita mietityttää  
motivaatio ja jotka 
etsivät asiaan uusia 
näkökulmia. 

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

aikaisemmat kielteiset kokemukset. Entä mikä merkitys on 
arvoilla motivaation takana? Tunnistammeko motivaatiota 
syöviä arvoristiriitoja?

Suuri motivaation sammuttaja voivat olla myös tunnista-
mattomat ja tukea vaille jääneet oppimisvaikeudet. Seurauk-
sena 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 motivoi-
van vuorovaikutuksen keinoin? Mikä sytyttää innostuksen 
roihuun? Kuinka palauttaa usko osaamiseen, onnistumiseen 
ja mahdollisuuksiin negatiivisista kokemuksista huolimatta, 
pienin askelin?

Verkko

Ajankohta: 28.4.

Kellonajat: 12 - 16 

Paikka: Verkko/Zoom 
Saat osallistumislinkin 
sähköpostiisi viimeistään 
koulutuspäivän aamuna.

Kouluttajat: Riitta Hämäläinen, 
Jyrki Rinta-Jouppi ja Päivi 
Rissanen, Mielen terveyden 
keskusliitto

Ilmoittaudu viimeistään: 26.4. 

Kurssille mahtuu: 290

Pori

Ajankohta: 3.6.

Kellonajat: 9 - 16 

Paikka: Yhteisötalo Otava, 
Kokoustila Taivas,  
Otavankatu 5 A, Pori

Kouluttajat: Riitta Hämäläinen, 
Jyrki Rinta-Jouppi ja Päivi 
Rissanen, Mielen terveyden 
keskusliitto

Ilmoittaudu viimeistään:  
27.5.

Kurssille mahtuu: 30 JyrkiRiitta

Päivi

Motivaation herättely työvälineenä
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Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

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

Mikä on merkityksellisyyden rooli toipumisen polulla? 
Milloin koemme, että oma elämämme on merkityksellis-
tä? Jokainen meistä tarvitsee kokemuksen siitä, että on 

osa yhteiskuntaa ja merkityksellinen – silloinkin kun psyykki-
sen 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 toipumisläh-
töinen 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?

Verkko

Ajankohta: 3.3.

Kellonajat: 12 - 16 

Paikka: Verkko/Zoom 
Saat osallistumislinkin 
sähköpostiisi viimeistään 
koulutuspäivän aamuna.

Kouluttajat: Merja Matilainen 
ja Päivi Rissanen, Mielen-
terveyden keskusliitto

Ilmoittaudu viimeistään: 1.3. 
klo 10 mennessä 

Koulutukseen mahtuu: 60

Tampere

Ajankohta: 25.3.

Paikka: Kulttuuritalo Laikku, 
Keskustori 4, Tampere

Kellonajat: 9 - 16 

Kouluttajat: Teija Eskola, 
Merja Matilainen ja Päivi 
Rissanen, Mielenterveyden 
keskusliitto

Ilmoittaudu viimeistään: 18.3.

Koulutukseen mahtuu: 25

Kenelle?

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

Toipumisen polulla 
– merkityksellisyyttä etsimässä
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Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Valokuva toivon välineenä

Verkko

Ajankohta: 10.3.

Kellonajat: 13 - 15

Paikka: Verkko/Zoom 
Saat osallistumislinkin 
sähköpostiisi koulutuspäivän 
aamuna.

Kouluttajat: Wille Härkönen ja 
Nina Tuittu, Mielenterveyden 
keskusliitto

Mukaan mahtuu: 290

Ilmoittaudu viimeistään: 8.3. 
klo 10 mennessä

Aina eivät sanat riitä ilmaisuun, varsinkaan jos 
kyseessä ovat vaikeat asiat. Mitä kaikkea 
voimme ilmasta ja tehdä näkyväksi valokuvan 
keinoin? Entä miten ottaa valokuvat osaksi 
omaa työtä ja juurruttaa asiakkaan arkeen?

Käymme kurssilla läpi osallistavan valokuvauksen 
keinoja, tavoitteita ja mahdollisuuksia. 

Arkisen valokuvauksen ei tarvitse olla monimutkais-
ta, vaan välineeksi riittää mainiosti kännykkäkamera. 
Tutustumme myös sen käyttömahdollisuuksiin asiakas-
työssä. 

Kenelle?

Mielenterveyskysymyksiä työssään kohtaaville 
ammattilaisille ja alan opiskelijoille, jotka kaipaavat uusia 
ideoita ja haluavat perehtyä valokuvan käyttöön. 

Wille Nina
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Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Kirjoittaminen voi olla hyvä työväline ja 
luonnoskirja kuulua arkiseen asiakastyöhön. 
Mutta mihin kaikkeen voisimme käyttää 
luovaan kirjoittamista? Mitä voisimme ilmaista 
kirjoittamalla?

Perehdymme siihen, miten asiakkaamme voi valottaa 
omaa arkeaan paperin ja kynän avulla. Entä kuinka 
rakentuu luottamus, jonka myötä toinen on valmis 

jakamaan meille ajatuksiaan, tuntemuksiaan ja arkeaan?

Luova kirjoittaminen 
toivon välineenä

Verkko

Ajankohta: 31.3.

Kellonajat: 13 - 15

Paikka: Verkko/Zoom 
Saat osallistumislinkin 
sähköpostiisi koulutuspäivän 
aamuna.

Kouluttajat: Wille Härkönen ja 
Nina Tuittu, Mielenterveyden 
keskusliitto

Mukaan mahtuu: 290

Ilmoittaudu viimeistään:  
29.3. klo 10 mennessäKenelle?

Mielenterveyskysymyksiä työssään kohtaaville 
ammattilaisille ja alan opiskelijoille, jotka kaipaavat 
uusia ideoita ja haluavat perehtyä luovaan kirjoitukseen 
työvälineenä. 

Wille Nina
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Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

HEVARI – henkilökeskeinen 
voimavaravalmennus

Koetko, että ammatillinen työkalupakkisi on 
tyhjä? Haluatko uudenlaisen 
ryhmätyöskentelymenetelmän?

Hevari-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 henkilökeskei-
seen työotteeseen sekä Mielenterveyden keskusliiton  
voimavaravalmennukseen.

Verkko

Ajankohta: 14.4. - 15.4.

Kellonajat: 9 - 14

Paikka: Zoom

Ilmoittaudu viimeistään: 7.4.

Kouluttajat Anna Pöllönen, 
Tuija Nissinen ja Anne 
Kukkonen/Omat Avaimet 
-toiminta

Mitä maksaa? Ei mitään!

Mukaan mahtuu: 40

Kenelle?

Nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille
Anne AnnaTuija
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Tuntuuko, että olisi hienoa laajentaa 
ammatillista osaamista uusilla näkökulmilla 
tuttuun aiheeseen? 

Meillä on kaikille avoimia verkkokursseja, joiden suunnit-
telussa ja sisällön tuottamisessa on ollut mukana suuri 
joukko kokemusasiantuntijoita. Kursseilla aiheita 

avataan faktatiedon ohella ihmisten arjesta ja kokemukselli-
sista näkökulmista käsin. Miltä tuntuu masennus? Millaisia 
tunnemöykkyjä liikkuu mielessä, kun on pitkään työelämän 
ulkopuolella? 

Kurssien harjoitukset taas sopivat monen asiakastyöhön 
työvälineiksi.

Tervetulleita osallistumaan ovat ammattilaiset, jotka 
kohtaavat työssään mielenterveyteen ja jaksamiseen  
liittyviä kysymyksiä.

Verkkokursseja  
ammattilaisille

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Tutustu kursseihin lisää: 

23
Masennus kuin 
ikisade?

25
Vastavirrasta 
myötävirtaan 

27
Ehkä joskus vielä 
töihin 
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Juuri sinulle ja 
aivan kaikille



Hyvinvoinnin 
iltakoulu
Luentosarjalla sukelletaan mielen 
moninaisuuteen sekä hyvinvointiin.  
Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan.

Kenelle?

Kaikille mielen hyvinvoinnista, itsetuntemuksesta ja 
ajankohtaisista teemoista kiinnostuneille.

Juuri sinulle
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Kasvotusten

Arvostavan kohtaamisen taito

Vaikka tavoitteemme on olla ystävällisiä ja tasapuolisia 
kaikkia kohtaan, ei silti ole itsestään selvää, että kohtaamiset 
aina toteutuvat toista arvostaen. Arvostava kohtaaminen 
tarkoittaa yhtälailla myötätuntoista asennoitumista omaan 
itseen kuin myötätuntoista suhtautumista toiseen ihmiseen. 
Vasta sen jälkeen, kun osaa kohdella itseään lempeästi ja 
arvostavasti, on kyky kohdata samoin toinen ihminen - haas-
tavassakin tilanteessa. Lämpimästi tervetuloa yhdessä 
pohdiskelemaan ja harjoittelemaan näitä taitoja!

Ulla Varis, hankekoordinaattori,  
ja Tytti-Marjukka Metsänhele, kokemusasiantuntija, 
Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena -hanke,  
Suomen Moniääniset ry

Hyvinvoinnin 
iltakouluihin 

mahtuu mukaan 
turvaväleillä: 

40

HUOM!  
Osallistuminen on 
maksutonta, mutta 
ennakkoilmoittautu-

minen tarvitaan.

Ylivieska

Ti 2.2. klo 18 - 19.30

Paikka: Kulttuurikeskus 
Akustiikka,  Ravintolasali 
Trioli, Koulukatu 2 B, Ylivieska

Yhteistyössä kanssamme: 
Kalajokilaakson Mielen-
terveysyhdistys Mielikit ry

Ilmoittaudu mukaan: 
viimeistään pe 29.1.

Lappeenranta

Ti 9.3. klo 18 - 19.30

Paikka: Etelä-Karjalan 
sosiaali- ja terveyspiiri 
(Eksote), Auditorio Ruori, 
Valto Käkelän katu 3 A, 
Lappeenranta

Yhteistyössä kanssamme: 
Lappeenrannan seudun 
Mielenterveysyhdistys ry

Ilmoittaudu mukaan: 
Viimeistään pe 5.3.

Kemi

Ti 11.5. klo 18 - 19.30

Paikka: Kemin Kulttuuri-
keskus, Iso auditorio, Marina 
Takalon katu 3, Kemi

Yhteistyössä kanssamme: 
Paikallinen mielenterveysyh-
distys Yhdessä ry

Ilmoittaudu mukaan:  Viimeis-
tään pe 7.5.

Iisalmi

Ti 1.6. klo 18 - 19.30

Paikka: Nuorisotalo, 
Kirkkopuistonkatu 25, Iisalmi

Yhteistyössä kanssamme: 
Iisalmen Mielenterveystuki ry 
ja Omat Avaimet-hanke

Ilmoittaudu mukaan:   
Viimeistään pe 28.5.

Huom! Ennen tapahtumaa on 
mahdollisuus tutustua 
paikallisen mielenterveys-
yhdistyksen Iisalmen 
Mielenterveystuen Louhen-
tuvan toimintaan samassa 
talossa klo 9 – 18.

Juuri sinulle

Ulla

Tytti
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Kasvotusten ja Facebookissa

Turku/Verkossa

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

Huom! Mukaan mahtuu 
turvamääräysten mukainen 
määrä osallistujia. 

Verkossa: Facebook Live: 
Hyvinvoinnin iltakoulu  
(+ hae otsikon nimellä)

Pääset seuraamaan 
streamausta Facebook- 
tapahtuman kautta.

Yhteistyössä kanssamme: 
Varsinais-Suomen mielenter-
veysomaiset FinFami ry. ja 
Turun kaupunginkirjaston 
erityispalvelut

Nuoren mielenterveys- ja  
päihdeläheisen tunnistaminen
Ti 9.3. klo 17.30 - 19  
Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita on nuorten 
mielenterveys- ja päihdeläheisten tunnistamises-
sa toisen asteen oppilaitoksissa? Millä tavoin 
nuorten mielenterveys- ja päihdeläheisten 
tunnistamista voitaisiin edistää?  
Katri Kärkkäinen, Kasvatustieteen maisteri
 

Ikääntyneen voimavarat ja vahvuudet 
elämän solmukohdissa
Ti 30.3. klo 17.30 - 19 
Vaikea elämäntilanne kuormittaa psyykkisiä 
voimavaroja ja voi aiheuttaa näköalattomuutta 
tulevaisuuteen. Omia voimavaroja on mahdollis-
ta kuitenkin vahvistaa ja käyttää aikaisempia 
selviytymiskeinoja hyväksi. Omia vahvuuksia 
hyödyntämällä voi vaikealtakin tuntuvasta 
tilanteesta päästä eteenpäin.  
Katja Tujunen, vastaava koordinaattori  
ja Marika Siika, toiminnanohjaaja 
Senioripysäkki – Turun kaupunkilähetys  

Juuri sinulle

Nina Päivi Katariina
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Verkossa

Verkossa

Paikka: Verkko/Zoom

Miten mukaan?

Ilmoittaudu viimeistään 
tapahtumaa edeltävänä 
päivänä klo 10 mennessä 
täällä: www.mtkl.fi/
tapahtumakalenteri (Hae 
tapahtuman nimellä). 

Saat viimeistään tapahtuma-
päivänä osallistumislinkin 
sähköpostiisi.

Mitä tarvitsen?

Toimivan nettiyhteyden ja 
laitteen, jolla pääset nettiin.

Palatko vai palaudutko?
Ti 2.3. klo 18 - 19.30
Kun palaudut työstä, voit paremmin. Palautuminen 
on tärkeää sekä työpäivän aikana että vapaa-ajalla. 
Mutta miten voimme säädellä stressiä ja vireys-
tilaa? Entä millaisia keinoja on tukea palautumista?
Nina Lyytinen, työterveyspsykologi, Erikoispsykologi 
työ- ja organisaatiopsykologia, PsL

Seuraako kiusaamisen varjo läpi elämän?
Ti 23.3. klo 18 - 19.30
Vaikka kukaan ei sano välttämättä ääneen, 
kiusaamisen annetaan ymmärtää olevan kiusatun 
syy. Kisattu on reppana, kiusaaja taas luontainen 
johtaja. Johtaako tämä siihen, että kiusaamiseen ei 
puututa riittävän jämäkästi? Mistä kiusaamisessa 
on oikeasti kysymys? Kiusaaminen jättää kiusatun 
elämään usein pitkän varjon, mutta kiusaamisesta 
voi selviytyä. Koulukiusaamisesta väitellyt Hamarus 
avaa aihetta ilmiönä.
Päivi Hamarus, kasvatustieteen tohtori

Miksi me murehdimme?  
Ti 13.4. klo 18 - 19.30 
Omaan ja läheisten tilanteeseen liittyvä murehtimi-
nen on hyvin tavallista. Käymme läpi menneitä 
tapahtumia ja ennakoimme, mitä tulevaisuudessa 
saattaa tapahtua. Joskus se voi kuitenkin alkaa 
vaikuttaa kielteisesti hyvinvointiin ja jokapäiväiseen 
elämään. Luennolla tutustutaan murehtimisen 
luonteeseen ja esitellään keinoja, joiden avulla  
voi harjoitella ottamaan omiin huoliajatuksiin 
välimatkaa. Luennon aikana hyödynnetään 
kokemuksellisia harjoitteita, jotka voivat antaa 
uudenlaista näkökulmaa omaan ajatteluun. 
Katariina Keinonen, Tutkijatohtori,  
Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto  
Yhteistyössä kanssamme: Varsinais-Suomen 
mielenterveysomaiset FinFami ry.  

 
Kun yksi sairastaa – miten voi parisuhde 
ja perhe?
Ti 25.5. klo 18 - 19.30
Kun yksi perheenjäsen sairastuu psyykkisesti,  
mitä tunteita sairastunut, kumppani ja vanhempi 
kokevat? Miten vaikeista ajoista voi selvitä?  
Kuinka ottaa vaikeita asioita puheeksi?” 
Anne Huolman, perheterapeutti ja uusperheneuvoja, 
Väestöliitto

Juuri sinulle

Anne
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Kelpaanko? Riitänkö itsenäni? Millainen kehon 
kuuluu olla? Entä kuka sen määrittää? Miksi 
meitä luokitellaan tytöiksi ja pojiksi, naisiksi ja 
miehiksi? Eikö voisi olla lähtökohtaisesti ihan 
vaan ihminen?

Seminaarissa tarkastellaan muuttunutta käsitystä 
sukupuoli-identiteetin moninaisuudesta ja pohditaan 
kulttuurisia rooliodotuksia. Puhutaan sukupuoli- ja 

kehonormeista sekä kehon piirteiden sukupuolittamisesta 
yhteiskunnassamme. 

Kuinka haitalliset normit voivat altistaa syömishäiriölle, 
ylläpitää sitä ja hidastaa toipumista? Entä milloin ja miksi 
syömishäiriö astuu kuvaan keinona helpottaa sukupuoliristi-
riidan aiheuttamaa ahdistusta? 

Miten syömishäiriö ja sukupuoliristiriidan aiheuttama paha 
olo eroavat toisistaan? Vai eroavatko? 

Kenelle?

Kaikille kiinnostuneille. 
Varsinkin heille, 
joita aihe koskettaa 
omakohtaisesti, 
läheisen myötä 
tai ammatilliselta 
näkökannalta.

Verkossa

Ajankohta: Ti 20.4.

Kellonajat: 16.30 – 18.30

Paikka: Verkko/Zoom

Kouluttajat Nina Uusi- 
Mäkelä, psykiatrian el, 
apulaisylilääkäri,  
Trans-työryhmä TAYS, 

Katri Mikkilä, asiantuntija, 
Syömishäiriöliitto SYLI ja 
kokemusasiantuntija

Yhteistyössä kanssamme 
Syömishäiriöliitto/ 
Tampereen SYLI-keskus ja 
Trans-työryhmä/TAYS

Kun sukupuoli-identiteetin 
kokemus ei osu normiin

Juuri sinulle

Katri Nina



Elefantti palasissa?
Keinoja tahmeisiin opintoihin 
ja velloviin fiiliksiin

Juuri sinulle
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Tuntuvatko opinnot, ehkä yllättäenkin, 
tahmealta liisteriltä? Onko käynnistys-
vaikeuksia? Eikö huvita? Vai onko  
kierroksia vaikea saada laskemaan? Oma 
aikaansaamattomuus ahdistaa ja hävettää?

Joo-o, et ole yksin. Mitäs jos yhdessä opeteltaisiin 
syömään elefantti palasissa? 

Verkkotyöpajoissa saat konkreettisia keinoja niin 
omien opintojen käynnistysvaikeuksiin, asioiden pilkkomi-
seen, stressinhallintaan kuin opintojen merkityksellisyyden 
tuunaukseen. Mikä parasta, työpajat eivät maksa mitään! 

Kenelle?

Opiskelijoille, jotka kaipaavat keinoja ja lähestymistapoja 
tahmeisiin opintoihin, stressin purkuun ja kurjien 
tunteiden käsittelyyn.

Verkossa

Ajankohta: To 22.4.

Kellonajat: 16 - 19.10

Paikka: Verkko/Zoom

Ilmoittaudu mukaan: 
Viimeistään ti 20.4.

Mukaan mahtuu: 290

Yhteistyössä kanssamme 
Nyyti ry, Itä-Helsingin 
Kulttuuripaja Kupla/
Sosped-säätiö ja Omat 
Avaimet-toiminta/Mielen-
terveyden keskusliitto

Juuri sinulle

Atte Marjo

Anna

Max

Paula

Jaakko

Shaka Tuomo
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Ohjelma

Tunteita paperilla 
Kamppailetko mielen sisäisten asioidesi kanssa ja 
haluaisit löytää tavan purkaa niitä kirjoittamalla – 
puhaltaa paskat fiilikset ulos? Lähde mukaan 
kirjoittamaan rennolla otteella! Pajassa haetaan 
luovan kirjoittamisen menetelmillä kirjoittamisesta 
helpotusta ja inspiraatiota muuhunkin kirjoittami-
seen. Tule tutustumaan, miten kirjoittaminen voi 
toimia myös läsnäoloharjoituksena.

Nina Tuittu, Mielenterveyden keskusliitto

Räppiä ja riimipareja
Miten ideasta, sanasta, kokemuksesta tai 
ajatuksesta syntyy rap-lyriikkaa? Tule kokeilemaan 
rap-tekstin tuottamista yhdessä! Rap-lyriikkapajas-
sa ei suoriteta eikä osallistuminen vaadi mitään 
aiempaa kokemusta. Pidetään porukalla hauskaa 
riimiparien kanssa ja katsotaan mitä syntyy!

Shaka Kampara, Itä-Helsingin Kulttuuripaja Kupla, 
Sosped-säätiö

Selätä stressi!
Stressaa! Väsyttää! Opiskelut painaa päälle ja 
koko elämä tuntuu raskaalta! Stressi on hyvää 
silloin, kun se saa meidät toimimaan ja ponnistele-
maan jonkin tärkeän asian eteen, mutta se 
muuttuu kuormittavaksi, jos se jää ns. päälle eikä 
palautuminen käynnisty. Joku palautuu liikunnan 
tai musiikin avulla, toinen taas muiden ihmisten 
seurassa tai vaikkapa elokuvia katsellen. Tule 
kokeilemaan työpajaan erilaisia keinoja stressistä 
palautumiseen ja jakamaan vinkkejä siitä, miten 
sinä palaudut?

Anna Pöllönen, Omat Avaimet -hanke,  
Mielenterveyden keskusliitto

Kaaos haltuun: helppoa tehtävänhallintaa
Opiskelu- ja työelämä voivat sisältää paljon 
päällekkäisiä kursseja ja projekteja sekä niiden 
mukanaan tuomia pieniä ja isoja hoidettavia 
asioita. Opi selättämään tehtävien asioiden  
kaaos hyödyntämällä yksinkertaisia menetelmiä. 
Työpajassa Jaakko Koivula vie osallistujat 
tehtävänhallinnan maailmaan ja näyttää 
konkreettisesti, miten tehtäväsilppu laitetaan 
järjestykseen ja kaikesta voikin suoriutua 
aikataulussa. Työpajassa kokeillaan Getting 
Things Done -menetelmää, jonka avulla voi laittaa 
asioita järjestykseen ja siirtää ne rasittamasta 
aivoja johonkin luotettavampaan systeemiin.

Jaakko Koivula, Product Manager

Ajatusjumien purkua sarjakuvalla
Tunteiden sanoittaminen ja jopa tunteminen voi 
olla vaikeaa. Sarjakuvataiteilija Max Sarinin 
pitämässä työpajassa opetellaan, miten tunteita 
voi ilmaista piirtämällä, ja jumiin jääviä ajatuksia 
purkaa sarjakuvan avulla. Varaa työpajaa varten 
kynä ja paperia. Aiempaa piirtokokemusta ei 
tarvita!

Max Sarin, sarjakuvataiteilija

Edessä tylsä tehtävä – miten saada se 
tehtyä?
Työpajassa ihmetellään yhdessä, mitä motivaatio 
on, mistä sitä saa ja miten motivaatiota pystyy 
ylläpitämään tylsienkin tehtävien kohdalla. 
Motivaatiota säätelemällä pyritään saamaan 
aikaan merkityksellisyyden tunne opintoihin.

Atte Rimppi ja Marjo Siltanen, Takaisin opintoihin 
-hanke/Nyyti ry

16.00 Junnaavatko opinnot?
  Keinoja löytyy, et ole yksin! 
  Paula Paloheimo ja Tuomo Perälä, Mielenterveyden 

keskusliitto, Marjo Siltanen, Nyyti ry

16.30 Jakaudutaan työpajoihin   valitse yksi 

17.45 Pieni tauko

17.55 Jakaudutaan työpajoihin   valitse yksi

19.10 Tapahtuma päättyy

Juuri sinulle
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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.  
Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan 
verkossa.

Verkossa

Paikka: Verkko/Zoom

Mukaan mahtuu? 290

Ilmoittaudu ennakkoon: 
Tapahtumaa edeltävänä 
päivänä (ti 2.2. ja ma 10.5.) 
klo 10 mennessä. 

Osatyökykyisen erilaiset 
työllistymispolut
Ke 3.2. klo 13.30 - 15.00
Mistä voi saada osatyökykyisenä tukea 
työnhakuun ja työllistymiseen, kun on ollut 
poissa työelämästä? Millaisia tukimuotoja tai 
työllistymistä edistäviä palveluita 
osatyökykyiselle on saatavilla? Mitä on hyvä 
tietää työnteon vaikutuksista erilaisiin 
sosiaalietuuksiin liittyen?

Riikka Mettälä, Sosiaalityön asiantuntija, 
Mielenterveyden keskusliitto

Sairauspäivärahaa tai 
työkyvyttömyyseläkettä? 
Ti 11.5. klo 13.30 - 15
Mitä on hyvä tietää, kun hakee sairaus - 
päivärahaa tai työkyvyttömyyseläkettä? 
Miten työkyvyttömyys määritellään? Millä tavoin 
psyykkisestä sairaudesta johtuvaa toimintakyvyn 
heikentymistä ja sairauden vaikutusta työkykyyn voi 
kuvata hakemuksessa? Miten voi toimia, jos 
hakemus hylätään? Miten vakuutuslääkärin työ 
eroaa hoitavan lääkärin työstä?

Riikka Mettälä, Sosiaalityön asiantuntija, 
Mielenterveyden keskusliitto

Kenelle?

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

Juuri sinulle

Riikka
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Minun kokemukseni

Juuri sinulle
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Juuri sinulle

Itse vastuussa elämästäni 
Ke 5.5. klo 18 - 19
Selviytymiskertomus itseä palvelevien valintojen 
tekemisestä ja oman vastuun ottamisesta 
kohdatuista vaikeuksista huolimatta. Siitä, 
kuinka itselle tilaamatta tulleen skitsofrenian 
kanssa oppiikin elämään. Siitä, kuinka sielun 
kipeys voikin mennä pois, ja jäljelle jäädä vain 
itseä vahvistavia asioita. 

Mervi, kokemusasiantuntija

Vastoinkäymisten vahvistama
Ke 12.5. klo 18 - 19
Kuinka käsitellä kesken jääneet lapsuuden, 
nuoruuden ja varhaisaikuisuuden trauma-
kokemukset, kun oma lapsi kuolee? Millä keinoin 
äärimmäiseltä tuntuneet elämänkokemukset 
voisivat tuoda mukanaan muutakin kuin surua ja 
sietämättömän kivun? Kuinka kykenee itse vielä 
jatkamaan elämää lapsen kuoleman jälkeen?

Maarit, kokemusasiantuntija

Synkän jälkeen valoa ja toivoa
Ke 26.5. klo 18 - 19 
Miltä tuntuu, kun ihminen masentuu ja menettää 
sen vuoksi työkykynsä? Kuinka työuupumis-
vaiheessa olevaa ihmistä voisi auttaa? Kuinka 
tavoittaa jälleen valo ja toivo synkimpien 
hetkiensä jälkeen? Puhetta työhyvinvoinnista ja 
onnistuneen työhönpaluun kokemuksista. 

Soja, kokemusasiantuntija

Sinut oman erityisyytensä kanssa
Ke 2.6. klo 18 - 19
Kuinka merkittävää onkaan oikean diagnoosin 
varmistuminen itsensä ymmärtämisen, 
hyväksymisen ja oman selviytymisen 
näkökulmasta? Millaisia ovat onnistunut hoito  
ja oman kuntoutumisen mahdollisuudet 
kaksisuuntaisen mielialahäiriön kanssa?  
Puhetta hyvästä hoidosta, hoitomyönteisyydestä 
sekä itsensä täydestä hyväksymisestä erityisine 
persoonallisuuden piirteine kaikkineen. 

Maria, kokemusasiantuntija

Verkossa

Paikka: Verkko/Zoom

Mukaan mahtuu: 295

Miten mukaan? Ilmoittaudu 
ennakkoon viimeistään 
tapahtumaa edeltävänä 
päivänä klo 10 mennessä.

Saat tapahtumapäivänä 
sähköpostiisi osallistumis-
linkin.

Kenelle?

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

Minun kokemukseni-puheen-
vuorot tarjoavat kerran kuussa 
aiheita, jotka askarruttavat  
monia ja joista puhujillamme on 
omakohtaista kokemusta.  
He todella tietävät, mistä  
puhuvat ja ymmärtävät toisia 
samaa kokevia. Tule mukaan 
kuulemaan ja keskustelemaan! 
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Tarinoita  
työhön paluusta? 

Oletko joutunut jäämään pois työelämästä mielen-
terveyden ongelmien vuoksi? Entä oletko yrittänyt 
paluuta? Miltä se tuntui? Onnistuitko? Vai rakennatko 
paraikaa uutta polkua työelämään?

Kerro meille oma tarinasi ja anna tarinasi auttaa muita.

Julkaisemme tarinoita, halutessasi nimimerkillä, osana 
uutta työelämään paluuta käsittelevää verkkokurssiamme. 
Kurssi julkaistaan keväällä 2021.

Kysy lisää ja kerro sinun tarinasi:  
paula.paloheimo@mtkl.fi  

Entäpä  
ahdistuksesta?

Onko ahdistus kaikkine vivahteineen sinulle tuttua? 
Milloin ja missä tilanteissa se iskee? Millaisia kehollisia 
tuntemuksia siihen liittyy? Entä miten sen kanssa pärjää? 
Mikä auttaa?

Koska kukaan muu kuin ahdistusta itse kokenut ei  
pysty avaamaan aihetta paremmin, toivomme tarinoita 
ahdistuksesta toisten samaa kokevien tueksi syksyllä 
2021 alkavalle verkkokurssille.

Kysy lisää ja anna tarinasi auttaa muita:  
riitta.hamalainen@mtkl.fi 

mailto:paula.paloheimo@mtkl.fi
mailto:riitta.hamalainen@mtkl.fi


MIELENTERVEYS- 
NEUVONTAA 

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

Kysy sosiaali-
etuuksista

  040 756 0578  

Riikka Mettälä,  
sosiaalityön asiantuntija

Kysy oikeus- ja  
lakiasioista

  040 843 2104  

Oskari Korhonen, lakimies

Valon- 
pilkahduksia 

hetkeesi!

 
Valoa-chat
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 Vertaiset 15–18

Luottamuksellinen keskustelupaikka kaikista mielen asioista 


