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Muutos on liikkeelle lähtemistä. Se on aktiivista tekemistä, joka synnyt
tää jotain uutta. Muutos on myös mahdollisuus ja uusi alku jollekin. 
Muutokset eivät aina ole helppoja eivätkä kaikkien mieleen, ja siksi 

liikkeelle lähteminen vaatii myös rohkeutta sekä uskoa siihen, että muutos on 
parempi kuin paikalleen jääminen. 

Mielenterveyden keskusliitto perustettiin 50 vuotta sitten, koska tarvittiin 
muutosta: päätöksenteosta ja julkisesta keskustelusta puuttuivat mielenterveys
ongelmia itse kokeneiden ihmisten ääni ja tarinat. Heillä, jotka omaan kokemuk
seensa pohjautuen päättivät järjestäytyä ja synnyttää Mielenterveyden keskus
liiton, oli rohkeutta raivata ja tehdä tilaa mielenterveysongelmia itse kokeneiden 
ihmisten äänelle yhteiskunnassa, jossa heitä ei oltu aiemmin juuri kuultu. He 
laittoivat liikkeelle muutoksen.

Tämän matkan pituus ja muutoksen syvyys ovat vaikuttaneet merkittävästi 
mielenterveysongelmia itse kokeneiden ihmisten elämään ja asemaan. Nyt on 
jo selvää, että mielenterveysongelmista voi puhua ja tulla myös kuulluksi. 
Vertaistuen ja kokemusasiantuntijoiden merkitys on ymmärretty. Lainsäädän
tökin muuttuu vähitellen. Olemme ymmärtäneet, että meidän jokaisen oma 
mielenterveys ja arki ovat jatkuvassa muutoksessa. Etenkin koronapandemian 
myötä yhä useampi meistä on joutunut kohtaamaan sen tosiasian, ettei mielen
terveys ole itsestäänselvyys. 

Meidän tehtävämme Mielenterveyden keskusliitossa on muistuttaa juuri nyt 
siitä, että mielenterveys ei ole jotain, jonka voi laittaa hyllylle odottamaan parem
pia aikoja. Jotta selviämme ja pääsemme jaloillemme tulevaisuudessa, meidän 
täytyy auttaa ja tukea toisiamme jo nyt, sekä yksilöinä että yhteiskuntana. 

Vaikka maailmassa kaikki muu muuttuisi, on yksi asia, joka pysyy poh
jimmiltaan aina samana. Se, että tarvitsemme toisiamme. Se on osa 
ihmisen perusolemusta, eikä sen tarvitsekaan muuttua. Mutta sitä 
voimme – ja sitä meidän pitää – yhdessä vahvistaa.

Mielenterveys ei ole 
itsestäänselvyys,  
vaan jatkuvassa muutoksessa

Olavi Sydänmaanlakka
Toiminnanjohtaja
Mielenterveyden keskusliitto

”Mielenterveys 
ei ole jotain, 
jonka voi 
laittaa hyllylle 
odottamaan 
parempia 
aikoja.”
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  PÄÄKIRJOITUS

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 mielenterveyteen 
ja mielenterveys
palveluihin liittyvistä

– sosiaalietuuksista:

  040 756 0578  

Riikka Mettälä,  
sosiaalityön asiantuntija

– oikeus- ja lakiasioista:

  040 843 2104  

Oskari Korhonen, lakimies

Valon- 
pilkahduksia 

hetkeesi!

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

Valoa-chat aina arkipäivisin

Ammattilaiset 12–15 Vertaiset 15–18

Mi
el

en
te

rv
eyden keskusliitto

Jäsenyhdist
ys

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 mielenterveys-
ongelmia työssään kohtaavia. 
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Mielenterveyden keskusliitto – 
50 vuotta muutoksen puolesta

Mielenterveyden keskusliitto perustettiin 
6.6.1971 Koljonvirran psykiatrisessa sairaa
lassa Iisalmessa. Paikalla oli 68 ihmistä, poti

laita jopa kahdeksasta sairaalasta sekä yhdeksästä jo 
siihen mennessä perustetusta mielenterveysyhdistyk
sestä.

Paikalla oli myös liiton synnyn primus motor, 
Koljonvirran sairaalan silloinen liikunnanohjaaja ja lii
ton nykyinen kunniapuheenjohtaja Tapani Rissanen. 
Hänen ajattelunsa oli uutta aikana, jolloin potilaat sul
jettiin sairaaloihin ja mielenterveyshäiriöiden pelättiin 
jopa tarttuvan.

”En kestänyt katsella, miten mielisairaanhoito piti 
koko ihmistä sairaana, vaikka sairautta saattoi ihmi
sessä olla vain peukalonkynnen verran. Keskityin sii
hen, mikä ihmisessä oli tervettä. Se alkoi kannatella”, 
Rissanen kertoi Revanssissa 2015.

Jo ensimmäisenä toimintavuonna liitolla oli 22 
jäsenyhdistystä ja 2000 jäsentä. Nykyisin jäsenyhdis
tyksiä on 143 ja jäseniä noin 16 000.

Liitto perustettiin tekemään muutosta: parantamaan 
mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden asemaa ja 
oikeuksia, rohkaisemaan heitä toimimaan aktiivisesti 
osana yhteiskuntaa ja vähentämään mielenterveys
ongelmiin liittyvää stigmaa.

Työtä riittää vielä, ja juhlavuotta vietetäänkin työn 
merkeissä. Vuoden keskiössä ovat ihmiset, heidän ko
kemuksensa ja näkemyksensä. Niinpä liitto julkai
see vuoden aikana 50 tarinaa mielenterveydestä, yh
den joka viikko. Tarinoita on luvassa haastatteluina, 
podcasteina, blogeina, videoina, musiikkina ja kuvina. 
Uusi tarina julkaistaan aina maanantaisin. 

Juhlavuoden suojelijaksi on lupautunut tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö.

Mielenterveyden keskusliitto täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Liiton perustivat 
aikoinaan mielenterveysongelmia itse kokeneet ihmiset, ja heidän asiaansa liitto 
edelleen ajaa. Juhlavuonna luvassa on mm. 50 tarinaa mielenterveydestä. 
Juhlavuoden suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Tutustu juhlavuoden tarinoihin!          www.mtkl.fi/tarinat
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Tekst i  Inkeri  Aalto

Mielenterveyden keskusliitto julkaisi vuosina 1972−2015 Käsi kädessä -lehteä, jonka kannessa  
moni poliitikko ja artisti kertoi omista mielen ja elämän haasteistaan. Alun perin jäsenyhdistyksille 
suunnattu lehti laajeni vuosien myötä, ja parhaimmillaan lehdellä oli satoja tuhansia lukijoita.  
Nykyään lehden perintö elää Tunne & Mieli -lehdessä.

Käsi kädessä -lehden tarina jatkui 43 vuotta

Mielenterveyden keskusliitolle perus
tettiin jäsenlehti vuonna 1972, vuo
si liiton perustamisen jälkeen. Ni

mikilpailun jälkeen sen nimeksi valittiin 
vertaistukea kuvaava Käsi kädessä. Jäsenten 
voimin tehty lehti ilmestyi alkuaikoina vain 
silloin tällöin. On ihailtavaa, että se oli voi
missaan 20 vuotta ilman palkattua tekijää. 
Rahaautomaattiyhdistys alkoi merkittä
vämmin avustaa liittoa vasta 1980luvun 
loppupuolella.

Käsi kädessä lehti käsitteli alkuvuosi
kymmeninä enimmäkseen liiton ja sen jä
senyhdistysten toimintaa sekä vertaistukea. 
Vähitellen julkaistiin myös asiantuntija
kirjoituksia, tutkimustietoa ja elämänhallintaan 

liittyviä asioita. Yksi lehden tärkeä tavoite 
oli alusta alkaen vaikuttaa yhteiskunnalli
seen keskusteluun ja päätöksentekoon nos
tamalla esille mielenterveyspotilaiden ja 
kuntoutujien elämään ja kohteluun liittyviä 
epäkohtia. Lehden ystäväpalstalta moni löysi 
ystävän, joskus myös puolison. Lukijamatkat 
olivat monelle elämän kohokohta. Myöhem
min mukaan tuli myös työelämään liittyviä 
aiheita.

Jäsenlehdestä kehittyi 1990luvulla myös 
varainhankinaväline. Myyntiä vauhditta
maan pyydettiin kansikuvaan julkisuuden 
henkilö, jota myös haastateltiin. Monet esiin
tyvät taiteilijat ovat kertoneet oman elämän
sä vaikeuksista, niistä selviytymisestä tai 

elämänkokemuksistaan. Useat päättäjät, ku
ten ministerit Sinikka Mönkäre ja Iiro Vii-
nanen, ovat antaneet haastatteluja ajankoh
taisista aiheista. Psykiatri Ben Furman pai
notti anteeksiantamista ja kiitollisuutta. Maa
laislääkäri Tapani Kiminkinen muistutti, 
että ihminen on osa luontoa. Tangokuningas 
Amadeus Lundberg korosti perheen mer
kitystä. Laulaja Anita Hirvonen kehotti an
tamaan itselleen anteeksi. Laulaja ja näytte
lijä Samuli Edelmann sanoi, että kodin löy
tää omasta itsestään. Liiton entinen puheen
johtaja Pekka Sauri korosti vuorovaikutuk
sen merkitystä. Lista on todella pitkä.

Kaikkien aikojen suosituin lehden nume
ro oli vuodelta 1996, ja sen kannessa oli tuolloin 

”Ole myötätuntoinen itseäsi kohtaan”

Esiintyjäryhmä Duudsonit eli  Jukka 
Hildén, Jarno Laasala, Hannu-Pekka 
Parviainen  ja  Jarno Leppälä  ovat 

tehneet parikymmentä vuotta menestyksel
lisesti monenlaisia viihdetuotantoja Suo
messa ja Yhdysvalloissa. Viihteen lisäksi he 
ovat tehneet pitkään työtä myös mm. koulu
kiusaamisen vähentämiseksi, ja heistä kaksi, 
Jukka Hildén ja Jarno Laasala, ovat puhuneet 
avoimesti molempien kokemasta loppuun 
palamisesta ja siihen liittyvästä ahdistukses
ta ja riittämättömyyden tunteista.

Hyvän mielen lähettiläinä Duudsonit ha
luavat poistaa mielenterveysongelmiin liit
tyvää häpeää ja lisätä avoimuutta. He toivovat, 

Mielenterveyden keskusliiton vuoden 2021 Hyvän mielen lähettiläiksi nimittämät Duudsonit ovat 
puhuneet avoimesti omista mielen hyvinvoinnin haasteistaan ja esimerkillään he haluavat rohkaista 
ihmisiä pitämään itsestään huolta ja pyytämään ajoissa apua.

Tekst i  Mirja Aarnio kuvat  Sam Jämsen

että kertomalla omista kokemuksistaan he 
voivat rohkaista ihmisiä tunnistamaan oman 
pahan olonsa ajoissa ja pyytämään apua hä
peilemättä.

– Tämä on meille mahdollisuus jakaa 
omaa tarinaamme ja vaikuttaa siihen, että 
kaikki ymmärtäisivät, ettei mielen järkkymi
sessä ole mitään hävettävää. Haluamme muis
tuttaa, miten tärkeää on pitää itsestä hyvää 
huolta ja olla lempeä ja myötätuntoinen it
seään kohtaan. Olemme kaikki ihmisiä ja 
elämään kuuluvat myös vaikeat tunteet. On
neksi voimme harjoitella hyväksymään nämä 
tunteet ja kohtaamaan ne ystävällisyydellä, 
kuvailee Duudsonien Jarno Laasala.

Vuoden 2021 Hyvän mielen lähettiläät Duudsonit:

Duudsonien avoin puhe murtaa sitä suo
malaisuuden kulttuuria, joka liittyy vahvas
ti tapaan ajatella, että yksin pitää pärjätä ja 
heikkoutta ei pitäisi näyttää.

– Duudsonit ovat tunteitaan näyttäviä suo
malaisia miehiä, jotka todistavat, että herkkyys 
ei ole lujuuden vastakohta. He puskevat eteen
päin ja tekevät paljon työtä, mutta uskaltavat 
näyttää olevansa myös heikkoja, kuten kaikki 
me joskus olemme. Olen iloinen ja ylpeä siitä, 
että he edustavat sellaista tulevaisuuden mies
kuvaa, joka tietää, että aina on lupa myös kyy
nelehtiä ja näyttää, että nyt ei kaikki ole hy
vin, sanoo toiminnanjohtaja Olavi Sydän-
maanlakka Mielenterveyden keskusliitosta.
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Käsi kädessä -lehden tarina jatkui 43 vuotta uransa huipulla ollut laulaja Jari Sillanpää. 
Käsi kädessä lehteä esiteltiin useilla sosiaa
li ja terveysalan messuilla ja tämä numero 
suorastaan revittiin käsistä. 

Kaksi lehteä, kaksi kohderyhmää
Lehteä alettiin myydä puhelimitse kotitalo
uksiin 1990luvun puolivälissä. Tilaajien mää
rät lisääntyivät ja lehden sisältöä kehitettiin 
kotitalouksia palvelevaksi. Liiton jäsenistöl
tä saatiin palautetta, että lehti ei enää palve
le riittävästi sen tarpeita. Päädyttiin ratkai
suun, että Käsi kädessä lehti jatkaa varain
hankintalehtenä ja jäsenistölle perustetaan 
uusi lehti Revanssi. Käsi kädessä lehti pyrki 
tavoittamaan kotitaloudet ja yritykset sekä 
esimerkiksi työnsä puolesta mielenterveys
asioista kiinnostuneet. Revanssin ensisijaista 
kohderyhmää olivat mielenterveysyhdistykset 
ja niiden jäsenet, liiton kannatusjäsenet, ra
hoittajat ja päättäjät. Jäsenet saivat veloituk
setta Revanssin ja Käsi kädessä lehden puo
leen hintaan.

Lehtien sisällöissä oli erilaiset paino
pisteet. Käsi kädessä lehdellä oli yhteis
kunnallinen näkökulma ja se käsitteli mielen
terveysasioita mahdollisimman laajasti, mut
ta kertoi myös ”Ei hullumpi liitto” palstal
laan liiton toiminnasta, jotta lehden tilaajat 
tietäisivät, millaista vapaaehtoista mielen
terveystyötä liitto tekee. Revanssin sisältö 
keskittyi yhdistystoimintaan, vertaistuen eri 
muotoihin ja lukijoita koskeviin asioihin. 
Sen tavoitteena oli etenkin vahvistaa yhteen
kuuluvaisuutta ja järjestökulttuuria. 

Digitaalisen viestinnän vahvistumisen 
myötä Revanssin neljä kertaa vuodessa il
mestyvä painettu lehti on tänä päivänä suun
nattu ensisijaisesti henkilöjäsenille, ja lehti 
tarjoaa lukijoille muun muassa henkilötari
noita, erilaisia ilmiöjuttuja mielenterveydes
tä sekä artikkeleita ajankohtaisista teemoista 

Mielenterveyden keskusliiton toiminnassa. 
Yhdistyksille suunnattu viestintä kulkee pää
asiassa tiheämmin päivittyvissä digitaalisis
sa kanavissa, kuten kuukausittain ilmesty
vässä sähköisessä jäsenkirjeessä.

Lukijoita parhaimmillaan 200 000
Käsi kädessä lehden myyminen kotitalouk
siin ylitti aluksi kaikki odotukset. Tuolloin 
ei vielä ollut tapana tehdä varainhankintaa 
myymällä puhelimitse yhdistyksen lehteä.  
Parhaimmillaan lehden levikki oli 50 000, ja 
kun jokaista lehteä luki kolmesta neljään 
henkilöä, lukijoita oli 200 000. Lukijatutki
musten mukaan naiset olivat innokkaimpia 
tilaajia, mutta lehteä lukivat myös miehet. 
Lehdellä oli epäilemättä osaltaan myönteis
tä vaikutusta asenteisiin mielenterveyspoti
laita ja kuntoutujia kohtaan. Kolmekymmentä 
vuotta sitten ne olivat huomattavasti kieltei
semmät kuin tänä päivänä.

Kilpailua tuli hyvin nopeasti ja hyvistä 
myyjistä oli pulaa. Lehteä myytiin aluksi ali
hankkijan kautta, mutta sen ongelmien täh
den päädyttiin siirtämään puhelinmyynti 
omaksi toiminnaksi, jota hoiti liiton oma osa
keyhtiö Oy MTKL Vireä Mieli. Näin varmis
tettiin hyvä myyntitapa ja evästettiin myyjiä 
tekemään liiton työtä tunnetuksi. Omia 
puhelinmyyjiä oli parhaimmillaan pari
kymmentä, ja osalle heistä se oli päätyö, jos
ta sai elannon. 

Lehti ilmestyi kuusi kertaa vuodessa. Jär
jestelmä rakennettiin niin, että lehden ilmes
tyessä soitettiin läpi kaikki tilaajat, joiden 
tilaus oli katkolla. Myyjä sai hyvän palkan, 
koska niin monet halusivat jatkaa tilaustaan 
tutulta myyjältä. Väliaikoina etsittiin uusia 
tilaajia ja silloin ansiot olivat pienempiä.  

Oy MTKL Vireä Mieli Ab:n hallitus päätti 
kuitenkin muuttaa järjestelmää siten, että 
entisille tilaajille tarjottiin kestotilausta eikä 

heille enää soitettu. Tämä oli lyhytnäköinen 
päätös ja valitettava käänne. Myyjien ansiot 
romahtivat ja useimmat heistä etsivät muu
ta työtä. Puhelinmyynti tuli muutenkin koko 
ajan vaikeammaksi, koska monella kotitalou
della alkoi olla siitä huonoja kokemuksia. 

Tunne & Mieli – uusi konsepti lehdelle
Käsi kädessä lehden talousvaikeudet johti
vat vuonna 2015 siihen, että myynnin nou
sua tavoiteltiin viemällä se myyntiin kaup
poihin ja kioskeihin. Lehden konseptia uudis
tettiin ja sille annettiin uusi nimi Tunne & 
Mieli, joka kertoo kohderyhmälle lehden si
sällöstä aiempaa paremmin. Liitto kustansi 
uudistunutta lehteä vielä vuoteen 2019 saak
ka, jolloin lehdelle etsittiin uusi kustantaja. 
Nykyään lehteä kustantaa Suomen Ammat
timedia Suoma Oy, ja lehden omistaja on edel
leen Mielenterveyden keskusliitto.

Lehti kertoo laajasti mielenterveydestä ja 
henkisestä hyvinvoinnista, kehon ja mielen 
yhteyksistä, ihmissuhteista ja työhyvinvoin
nista. Mielenterveyden keskusliiton toimin
nasta se ei Käsi kädessä lehden tapaan kerro. 
Lehden kohderyhmänä on suuri yleisö, jonka 
kiinnostus mielenterveysasioihin onkin vii
me vuosikymmeninä lisääntynyt ja asenteet 
ovat muuttuneet myönteisemmiksi. 

Vielä on kuitenkin matkaa siihen, että 
psyykkiset sairaudet ja ongelmat nähtäisiin 
samalla tavalla kuin fyysiset sairaudet: nii
hin tulee saada tarvittava hoito ja niistä voi 
kuntoutua. Tarvitaan kannustavampi yhteis
kunnallinen ympäristö ja enemmän ymmär
rystä. Se ympäristö ja ymmärrys olemme me: 
sinä ja minä. Käsi kädessä lehden tarina jat
kuu Tunne & Mieli lehdessä. 

Kirjoittaja Inkeri Aalto toimi Käsi 
kädessä lehden päätoimittajana 
vuosina 1991−2014.

”Ole myötätuntoinen itseäsi kohtaan”
Jarno ”Jarppi” Leppälä: 
”Pitää olla itselleen armollinen, koska kaikki 
mielessä pyörivät ajatukset ovat sallittuja. 
Haluan myös ajatella, että kaikki ihmiset  
ympärilläni ovat lähtökohtaisesti hyviä.  
Silloin minun on helpompi olla, kun en ajatte
le, että heillä olisi jotain takaajatuksia tai 
että he haluaisivat minulle pahaa.”

Hannu-Pekka ”HP”  
Parviainen:
”Stressaamisesta on har
vemmin suurta hyötyä. 
Pieniä asioita kannattaa 
fiilistellä, niitä osuu koh
dalle useasti jopa päivit
täin, esimerkiksi kaunis 
auringonnousu, kuppi 
kahvia tai lumisade.”Jukka Hildén:

"Ymmärrys siitä, että  
elämässä mäkin saan olla 
heikko. Mulla voi olla huono 
päivä. Saa olla heikkoja  
hetkiä. Armollisuus itseään 
kohtaan vapauttaa tosi  
paljon energiaa hyvään 
oloon. Se, että ei tarvitse 
aina olla vahva tai täydelli
nen, koska kaikki ovat täy
dellisen epätäydellisiä!”

Jarno Laasala:
”Kaikki lähtee ystävällisyydestä  
itseään kohtaan: kuinka puhuu  
itselleen, pitää huolta itsestään ja 
asettaa rajat, kuinka sallii muiden 
kohdella sua. Siitä löytyy rakkaus, 
ymmärrys, hyväksyntä ja arvostus 
itseään kohtaan.”

Duudsonien 
tärkeimmät 

oivallukset mielen 
hyvinvoinnille:
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Meillä jokaisella on omanlainen elä
mä elettynä ja elettävänä. Jokaisel
la on omanlainen tarina kerrotta

vana. Kasvatustieteen tohtori Johanna 
Vilppola tutki väitöskirjassaan yli neljä
kymmentä kirjallista elämänkerrontaa ih
misiltä, jotka halusivat jakaa tarinansa mie
lenterveyskuntoutujina tutkimuskäyttöön. 

− Tarinoissa voi olla samankaltaisuuksia, 
mutta myös paljon erilaisuutta. Ihmisen työ 
tai opiskelukykyä ei määritä vain diagnoosi, 
vaan huomioon pitäisi ottaa myös mielen
terveyskuntoutujan oma arvio toimijuudes
taan, Vilppola sanoo.

Vilppola on aiemmalta koulutukseltaan 
psykiatrinen sairaanhoitaja ja toiminut myös 
kriisityössä. Käytännön asiakaskohtaamis
ten lisäksi hän on ollut esimiehenä, opetta
nut, kouluttanut, työnohjannut ja valmenta
nut. Hän sanoo, että työhistoriansa aikana 
eri tehtävissä merkittävintä on ollut hänen 
tapaamiensa ihmisten yksilölliset elämänta
rinat, joiden rinnalla ja osana on saanut kul
kea. Tutkimuksen lähtökohtana Vilppolalla 
oli oman ammatillisen taustan tuoman kiin
nostuksen lisäksi viime vuosina mielenter
veyssyistä kasvaneet sairauspoissaolot sekä 
työkyvyttömyyseläkkeet. 

− Tutkimuksen teon edetessä kiinnostuin 
siitä, mitä jää tilastojen ulkopuolelle. Suo
malaisilla työpaikoilla on monia, jotka pär
jäävät ja sinnittelevät työelämässä mielen
terveyden haasteiden kanssa, mutta tästä 
meillä ei ole tilastointia. Esimerkiksi masen
nus ja ahdistuneisuushäiriöt ovat meillä 
yleisiä mielenterveyden haasteita, mutta 
meillä ei ole tilastoa, paljonko on heitä, jot
ka kamppailevat ja selviävät niiden kanssa 
työelämässä. 

Vilppola sanoo, että kun hän puhuu mielen
terveyden haasteiden kanssa elävistä, hän 
puhuu meistä. Näin siksi, että mielen
terveyden haasteet koskevat koko väestöä, 
mutta myös sen tähden, ettei hän halua ero
tella ihmisiä meihin ja heihin.

Toimijat, taistelijat ja tipahtaneet
Jo 1800luvulla ranskalainen lääkäri Philippe 
Pinel inhimillisti mielenterveyden haastei
ta omaavien ihmisten kohtelua sekä loi 
ajattelun, että mielenterveys on jana, jonka 
toisessa päässä on mielenterveys ja toisessa 
mielen sairaus. Väitöstutkimus vahvistaa 
tätä näkemystä. 

− Liikumme mielenterveyden ja tutki
muksen tuottaman koulutus ja työtoimijuu
teen kehittämäni arviointityökalun avulla 
janoilla. Janamainen ajattelu mahdollistaa 
ajattelun siitä, että me kaikki liikumme sekä 
mielenterveyden janalla että toimijuuden ja
nalla. Tarvitsemme erilaista tukea eläessämme 

eri aikoina mielenterveyden tila sekä koulu
tus ja työtoimijuus huomioiden. 

Vilppola sanoo, että koulutus ja työ
toimijuuden arviointityökalun avulla voi
daan mielenterveyden haasteiden kanssa elä
vät ihmiset jaotella erilaisin kriteerein toimi
joihin, taistelijoihin ja tipahtaneisiin. Toimi
joilla on oma halu ja motivaatio opiskeluun 
ja työhön. Heillä on opiskeluun tai työhön 
liittyviä tavoitteita ja keinoja sekä rohkeus 
yrittää. Toimijoilla on vanhempien tai sisa
rusten esimerkkiä koulutus ja työasioissa. 
Heillä on myös hyvä päätöksentekokyky suh
teessa sekä hyvä ja voimassa oleva hoito tai 
psykoterapiasuhde. 

Tarina 34. (toimija)
”Vaikka elämässäni on ollut paljon vai
keitakin aikoja ja kokemuksia, on tarina
ni tummien virtojensa ohella kuitenkin 
_ myös mahtava sinnikkään ihmisen 
selviytymistarina!”

Taistelijoilla on tavoitteita koulutus ja työelä
män suhteen. He ovat mukana esimerkiksi 
työtoiminnassa tai osaaikatyössä. He etsivät 
vielä paikkaansa työelämässä, mutta heillä on 
suunnitelmia jatkaa opintoja tai löytää työ
paikka. Saavuttaakseen tavoitteensa he tar
vitsevat muiden ihmisten tukea ja ohjausta. 
Taistelijat kokevat pelkoa mielen sairastumi
sen oireiden pahenemisesta. Tulevaisuuden 
suhteen heillä on varovaisia suunnitelmia, 
mutta samanaikaisesti epäuskoa.

Tarina 24. (taistelija)
”Tavoitteet ja haaveet liittyvät onnelliseen 
elämään ja ne ovat nyt toteutuneessa ti
lassa. Onnellinen elämä ei vain ole, se pi
tää tuottaa koko ajan uudelleen ja uudel
leen. Opiskelu ja työ ovat tärkeitä osia 
sitä. Eivät niinkään itseisarvoina vain vä
lineinä.”

Tipahtaneilla taas ei ole enää koulutus ja 
työelämätavoitteita. Heillä on ollut heikkoa 
koulumenestystä, luokalle jäämistä sekä 

mahdollisesti kouluvaikeuksia alakouluikäi
senä. Tipahtaneilla on usein vähäisesti työ
kokemusta tai paljon työpaikan vaihdoksia. 
Tipahtaneet olisivat aikanaan kaivanneet 
apua päätöksentekoon, mutta nykyään heil
lä ei enää ole tarvetta koulutukseen ja työ
hön liittyvään päätöksentekoon. Tukiverkosto 
on usein vähäistä.

 
Tarina 5. (tipahtanut)
”Yritin pysytellä vuoteen (vuosiluku) mu
kana yhteiskunnan kiemuroissa, kaiken
laisissa kissanristiäisissä, mutta vointini 
ei terapioista huolimatta kuntoutunut.” 

Vilppola korostaa, että kuten aikaisemmat 
tutkimukset ovat jo osoittaneet, ei toivotto
mia tapauksia ole. 

− Toivon ylläpitäminen on ensisijaisen 
tärkeää ja mistä tahansa lähtökohdista tai 
diagnoosista voi kivuta janalla ylöspäin. 

Työkalu auttaa arvioimaan omaa 
toimijuutta
Tutkimuksen teemaanalyysin mukaan yk
silöiden elämä koostuu neljästä päätee
masta: yhteiskunnallisesta osallisuudesta, 
kuten asuminen, koulutus, työ, toimeentu
lo, minästä toimijana, kuten oma persoo
nallisuus, fyysisestä, psyykkisestä ja sosi
aalisesta terveydestä sekä reflektiokyvys
tä, kuten itsearvioinnista ja tapahtumien 
ja muiden ihmisten toimien arvioinnista 
suhteessa itseen.  

− Mielenterveydestä puhuttaessa olisi tär
keää huomioida elämäämme vaikuttavat 
useat tekijät. Mielestäni nämä kaikki pää
teemat tulisi ottaa huomioon, kun puhutaan 
mielenterveydestä ja niistä kaikista voi löy
tyä apua mielenterveyden haasteisiin. Onnis
tumalla jossakin pääteemojen aiheista voi
vat itsetunto ja itseluottamus kohentua niin, 
että niillä on siirrännäisvaikutuksia yksilön 
elämään muillakin osaalueilla, esimerkiksi 
koulutukseen hakeutuminen, työpajatyön 
kokeileminen, vanhaan työhön palaaminen 
tai uuteen työhön hakeutuminen.

Jokaisella on oma mielenterveyden jana
Tuore väitöstutkimus osoittaa, että mielenterveyskuntoutujat saatetaan nähdä edelleen yksipuolise-
na joukkona, vaikka jokaisen ihmisen tarina on erilainen. Tutkija Johanna Vilppolan mukaan me kaikki 
liikumme sekä mielenterveyden janalla että toimijuuden janalla ja tarvitsemme erilaista tukea eläes-
sämme janoilla eri aikoina. 

Tekst i  Johanna Vi lppola ja Mir ja Aarnio

Johanna Vilppola tutki väitöskirjassaan 42 kirjallista elämänkerrontaa ihmisiltä, jotka halu
sivat jakaa tarinansa mielenterveyskuntoutujina tutkimuskäyttöön. Lyhin tarina oli alle yksi 
sivua ja pisin yli 400 sivua ja loput siltä väliltä. Yhteensä kaikilta osallistuneilta tuli tarinaa 
on noin 900 sivua. Osa tutkimukseen osallistuneista oli työelämässä, osa opiskelijoina, 
osa kuntouttavassa työtoiminnassa, osa työkyvyttömyyseläkkeellä − eli elämänkerron
noissa oli monenlaisessa koulutus ja työtilanteessa olevia henkilöitä sekä monenlaisissa 
elämäntilanteissa eläneitä ja eläviä aikuisia ihmisiä. Iältään tutkimukseen osallistuneet oli
vat 24−73vuotiaita. 

Tutkimuspyyntöilmoitus julkaistiin Revanssilehdessä toukokuussa 2016 ja myöhemmin 
myös muissa julkaisukanavissa. 

Suuret kiitokset jokaisesta, arvokkaasta ja ainutlaatuisesta elämänkerronnasta!
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Osana väitöskirjaa Vilppola kehitti kou
lutus ja työtoimijuuteen liittyvän arviointi
työkalun. Työkalun avulla kuka tahansa voi 
arvioida omaa koulutus ja työtoimijuuttaan. 
Toisin sanoen sitä, kuuluuko sillä hetkellä 
toimijoihin, taistelijoihin vai tipahtaneisiin. 
Koulutus ja työtoimijuus on muuttuva asia. 

Arviointityökalun tarkoitus on toimia 
kuntoutujan opiskelun ja työn tarkastelun 
tukena elämän eri vaiheissa. Sen avulla ku
kin voi arvioida omaa koulutus ja työtoimi
juuttaan. Työkalussa on yhdeksän eri kohtaa. 
Tarkastelun voin tehdä joko yksin tai toisen 
ihmisen ohjauksen avulla. Työkalu koostuu 
janaarvioinnista, toimijuusmittarista, jossa 
pisteytyksen keskiössä ovat koulutus, työ
elämän nykyhetki, mielen sairauden tila, 
toimeentulo sekä tulevaisuus koulutuksen 
ja työn suhteen. 

− Työkalun lopuksi yksilö voi asettaa it
selleen tavoitteita koulutus ja työtoimijuu
den vahvistamiseksi ja pohtia keinoja tavoit
teiden saavuttamiseksi, pohtia keinoja ta
voitteiden saavuttamiseksi sekä määritellä 
arviointiajankohdan, jolloin voi pohtia mi
ten tavoitteita on onnistunut saavuttamaan, 
kuvailee Vilppola. 

Toimijuuden laatu ei ole sidoksissa 
ikään, paikkakuntaan eikä koulutustasoon
Elämänkerronnoista kävi ilmi, että vastoin 
yleistä luuloa esimerkiksi lapsuudella ja 
maantieteellisellä sijainnilla ei ollut selkeää 
merkitystä toimijuudelle. Myöskään koulu
tustasoissa ei ollut eroja eri ryhmien väleil
lä. Tipahtaneet saattoivat olla yhtä korkeas
ti tai korkeammin koulutettuja kuin toimi
jat. Myöskään ikäjakaumalla ei ollut näiden 
kolmen ryhmän välillä merkitystä. 

− Järjestelmämuutokset olivat hyvin vä
hän mainittuja. Vaikka viimeisen 50 vuoden 
aikana on tehty suuria kuntoutusjärjestel
mämuutoksia, työelämäjärjestelmämuutok
sia ja psykiatrisen hoidon järjestelmämuu
toksia, tutkimukseen osallistuneet eivät juu
rikaan niitä maininneet. Eli ihmiset eivät pidä 
niitä niin suurina asioina, vaikka yleisesti 
niin herkästi ajatellaan.

Vilppola sanoo, että tutkimuksen perus
teella on ajankohtaista laajentaa käsitys
tämme mielenterveyskuntoutujien opiske
lu ja työkykyisyydestä koko kuntoutumi
sen aikana. 

− Toivon tutkimustulosten rikastavan 
päättäjien ja mielenterveyden parissa toimi
vien pohdintaa siitä, miten suomalaisessa 
yhteiskunnassa voidaan vahvistaa mielen
terveyskuntoutujien työ ja koulutustoimi
juutta.  Syrjäytymiskeskustelun ympärille on 
mahdollista rakentaa toivoon pohjautuvaa 
keskustelua ja tutkimusta.

Koronapandemia aiheutti viime 
vuonna lukuisia muutoksia eri
laisiin tapahtumiin, ja yksi niistä 

oli joka kolmas vuosi järjestettävä Mielen
terveyden keskusliiton liittokokous. Pe
rinteisesti kesän alussa pidetty kokous 
siirrettiin ensin syksyyn, sitten myö
hempään syksyyn ja lopulta joulukuulle 
ja verkkoon.

Verkkokokous ja äänestykset sujuivat 
12.–13.12. erinomaisesti, ja samaa voi sa
noa liittovaaliehdokkaiden etukäteen lä
hettämistä esittäytymisvideoista. Vilk
kaasti keskustellut kokous valitsi uudet 
päättäjät hallitukseen ja valtuustoon.

Uusia kasvoja ja konkareita 
liiton päättäjiksi

Mielenterveyden keskusliiton uusi luottamusjohto valittiin 
joulukuussa liiton historian ensimmäisessä verkkoliitto- 
kokouksessa. Kuusamolainen Tarmo Raatikainen uusi pestinsä 
liiton puheenjohtajana ja tamperelainen Jyrki Nieminen 
liittovaltuuston puheenjohtajana. Valtuuston varapuheen-
johtajaksi saatiin uusi kasvo, oululainen Anna-Liisa Lämsä.

Tekst i  Sirkku Immonen Kuvat  Veikko Somerpuro ja Anna-Li isa Lämsän arkisto 

Liiton uusi johtokolmikko ovat Anna-Liisa Lämsä, Tarmo Raatikainen ja Jyrki Nieminen.

UUSIA VALTUUTETTUJA OVAT:

 yJaana Holmström, valtakunnallinen 
Mieli maasta ry
 yMikko Hyötyniemi, Balanssi, 
Rovaniemi
 yMikko Kangas, Hyvän mielen pelit, 
Helsinki
 yJohanna Karelahti, valtakunnallinen 
Kaksisuuntaiset ry
 yMika-Petri Lauronen, 
valtakunnallinen Kaksisuuntaiset ry 
 yRiitta Korhonen, Siilinjärven Virkistys
 yTarja Korhonen, Virike, Mikkeli
 yEliisa Lindvall-Ez-Zyraoy, 
Jokilaaksojen tiimi
 yJuha Myller, PohjoisKarjalan 
Mielenterveyden tuki
 yPasi Parpala, valtakunnallinen 
KoKoA – koulutetut 
kokemusasiantuntijat
 yTuula Samulin, Mielenterveys
yhdistys Helmi, Helsinki
 yRauli Taimi, Tukiranka, Pori

VALTUUSTOSSA JATKAVAT:

 yMarkku Forsström, Verso, 
Hyvinkää
 yVesa Himanen, Risla, Ristiina
 yAsko Husso, Kello, Jyväskylä 
 yTiina Hyttinen, PohjoisKarjalan 
Mielenterveyden tuki
 ySami Juntunen, valtakunnallinen 
Suomen Moniääniset
 yMervi Juuri, valtakunnallinen 
Suomen Moniääniset
 yRitva Kemppainen, Tukiyhdistys 
Karvinen, Helsinki
 yArja Tuomioja, Tukiyhdistys 
Karvinen, Helsinki
 yRosa-Maria Keskivaara, 
valtakunnallinen Luova Hulluus
 yJukka Niemi, Seinäjoen alueen 
SAMY
 yVeli-Matti Saajala, ITU, Turku 
 ySeppo Sundman, Kaippari, 
Raasepori 
 yPia Vahekoski, Porin Hyvis

Liittokokouksen listalla olivat myös liiton uudet säännöt, mutta ne jätettiin käsittelemättä. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sääntöjen käsittelyä varten järjestetään tänä kevää
nä 8.5.2021 ylimääräinen liittokokous.

Liittohallituksen puheenjohtajana 
jatkaa kuusamolainen opettaja Tarmo 
Raatikainen. Hallitukseen valittiin kak
si täysin uutta kasvoa, Eveliina Lafghani 
ja Riikka Nieminen Helsingistä. Halli
tuksessa jatkaa porvoolainen Markus 
Raivio, ja valtuustosta hallitukseen siir
tyivät porilainen Mirva Heino, helsinki
läinen Satu Ojala, jyväskyläläinen Johanna 
Pappila, kuopiolainen Raimo Tilli sekä 
oululainen Päivi Vuokila-Oikkonen.

Liittovaltuuston johdossa jatkaa Jyrki 
Nieminen Mieli maasta ry:stä ja uudeksi 
varapuheenjohtajaksi valittiin Anna-Liisa 
Lämsä Mielenvireys ry:stä. 
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OmaKilta − jäsenten uusi kätevä 
asiointipalvelu on nyt avattu
OmaKilta on Mielenterveyden keskusliiton uusi palvelu mielenterveysyhdistysten 
jäsenille. Uuden asiointipalvelun myötä jäsentietojen pitäminen ajan tasalla on 
vaivatonta. Myös uusi sähköinen jäsenkortti löytyy asiointipalvelusta. Palvelussa 
voi myös tarkistaa jäsenmaksujen tilanteen sekä tutustua jäsenetuihin.

Tekst i  Maie Puusaar ja Si l ja Lepistö

Asiointipalveluun kirjaudutaan Mielenterveyden 
keskusliiton verkkosivulla www.mtkl.fi. OmaKilta 
painike löytyy sivun oikeasta ylälaidasta. Ensim

mäisellä kerralla OmaKiltaan täytyy rekisteröityä, ja se edel
lyttää henkilökohtaista sähköpostiosoitetta. Rekisteröity
misen jälkeen palveluun kirjaudutaan jäsennumerolla ja 
salasanalla. Palvelun linkki kannattaa lisätä selaimen suo
sikkeihin, jotta se löytyy jatkossa helposti. Palvelu toimii 
myös kätevästi mobiililaitteilla.

OmaKilta-asiointi palvelussa voit:
 y tarkistaa ja päivittää yhteystietosi
 y tutustua Mielenterveyden keskusliiton jäsenetuihin
 y tarkistaa jäsenmaksusi tilanteen *
 y nähdä oman sähköisen jäsenkortin ja tulostaa sen tarvittaessa. 
 y selailla sekä oman yhdistyksesi että Mielenterveyden keskus
liiton koulutuksia ja tapahtumia

 y lukea sekä Mielenterveyden keskusliiton että oman mielen
terveysyhdistyksesi tärkeät jäsentiedotteet

* Tiedot näkyvät vain, jos jäsenyhdistyksellä on Kiltajäsenpalvelu 
käytössä.

 N Kirjaudu sisään osoitteessa www.mtkl.fi
 N Paina OmaKilta-painiketta, joka löytyy sivun oikeasta 

yläkulmasta. Näytölle avautuu OmaKillan rekisteröitymis- 
ja sisäänkirjautumissivu.

Jos sinulla on jo sähköpostiosoite:

 N Tilaa salasana kohdasta: Tilaa uusi salasana tästä. Salasanan  
tilaamisen jälkeen saat sähköpostiisi seuraavanlaisen ohjeviestin:

Hei [etunimi],
olet tilannut salasanan OmaKilta-asiointipalveluun.
Voit asettaa salasanan OmaKiltaan klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

Ennen kuin klikkaat linkkiä, poimi jäsennumerosi viestin tekstistä!
 N Paina nyt linkkiä ja  

palaat kirjautumissivulle
 N Syötä jäsennumerosi
 N Kirjoita uusi salasana
 N Kirjoita uusi salasana  

uudestaan
 N Paina Vaihda salasana 

Jos sinulle ei vielä ole omaa sähköpostiosoitetta:

Luo itsellesi uusi sähköpostitili ja ilmoita osoite suoraan liiton yhdistys
sihteerille Maie Puusaarelle, maie.puusaar@mtkl.fi. Muista kertoa viestis
sä nimesi, postiosoitteesi ja jäsenyhdistyksesi. Odota muutama päivä, ja 
käy rekisteröitymässä palveluun edellisten ohjeiden mukaan.

Jos salasanan tilaaminen ei onnistunut tai haluat apua sähköpostin  
luomiseen, ota yhteyttä palvelun ylläpitäjään: yhdistyssihteeri  
Maie Puusaar, 040 512 0125,  maie.puusaar@mtkl.fi.
 N Sen jälkeen palaat kirjautumissivulle.
 N Kirjaudu palveluun jäsennumerolla ja salasanalla

Salasanan on täytettävä vaatimukset: 
Pituus vähintään 8 merkkiä 
Vähintään yksi iso ja pieni kirjain 
Vähintään yksi numero tai erikoismerkki

Näin rekisteröidyt OmaKiltaan

Ota uusi 
OmaKilta 

käyttöön jo 
tänään!
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www.mtkl.fi

http://www.mtkl.fi
mailto:maie.puusaar@mtkl.fi
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Jos et omista 
tulostinta, kysy 
tulostusapua 

omasta 
yhdistyksestäsi.

Vinkki:  
Voit ottaa myös 

ruutukaappauksen 
jäsenkortista  

puhelimen kuva
galleriaan!

Jäsenkortti  
muuttuu  
sähköiseen muotoon
Vuoden 2021 alusta lähtien Mielenterveyden 
keskusliiton perinteinen jäsenkortti vaihtuu 
nykyajan mukaiseksi sähköiseksi versioksi. 
Sähköisiä jäsenkortteja on enenevässä määrin 
myös kauppaketjuilla ja muilla toimijoilla. 
Siirtyminen sähköiseen korttiin ja kolmen  
vuoden välein postitettavasta kortista luopuminen 
tuovat selkeitä taloudellisia säästöjä, ja säästyneet 
varat hyödynnetään jatkossa muissa jäsen
palveluissa, kuten liiton tapahtumissa ja 
jäsenkoulutuksissa.

Päivitetty Kiltarekisteri mahdollistaa sähköisen 
kortin käyttöönoton. Jäsenet voivat ladata kortin 
liiton nettisivuilta Oma Kilta palvelun kautta joko 
kännykkäänsä tai halutessaan tulostaa sen itse 
paperille.

Sähköisessä kortissa on QRkoodi, jonka kautta 
kortille voidaan jatkossa päivittää erilaisia liiton 
jäsenetuja, myös yhdistysten omia. Uuden 
sähköisen jäsenkortin layoutissa on myös varain
keruuta varten yksi paikka sponsorilogolle.  
Sitä voivat hyödyntää joko liitto tai yhdistys. 

Liitosta saa tarvittaessa apua jäsenkorttiasioissa 
osoiterekisteri@mtkl.fi

Miten otan sähköisen 
jäsen kortin puhelimen 
käyttöön? 
Selaimen kautta voit käyttää OmaKiltapalvelua 
myös puhelimellasi. Sähköinen jäsenkortti  
löytyy palvelusta Jäsenkorttivälilehdeltä. 
Seuraa alla olevia ohjeita ja lisää OmaKilta
kuvake puhelimesi aloitusnäyttöön.

 N Kirjoita puhelimen selaimeen www.mtkl.fi
 N Paina OmaKiltapainiketta sivun oikeasta 

laidasta
 N Kirjaudu sisään jäsennumerolla ja 

salasanalla
 N Paina OmaKillan etusivun kolmea  

pistettä sivun oikeasta laidasta
 N Valitse ja paina Lisää aloitusnäyttöön
 N Paina uudestaan Lisää
 N Paina Kkuvaketta tai Lisää

Nyt Kiltakuvake on lisätty 
puhelimesi aloitusnäyttöön. 
Kirjaudu palveluun 
jäsennumerolla ja 
salasanalla. Sieltä löydät  
oman sähköisen 
jäsenkorttisi ja kaikki  
OmaKillan palvelut.

Jäsenyys-otsikosta 
voit valita sivut  
Jäsentiedot, Jäsen
edut, Jäsenkortti 
tai Maksut.

Valikosta (kolme 
viivaa allekkain si
vun oikeassa ylä
kulmassa) löydät 
myös kaikki asioin
tipalvelun edellä 
mainitut sivut.

Kirjaudu ulos

Viestit-otsikko 
vie sivulle Ajan
kohtaista.

Tapahtumat-otsikosta tutustut yhdistyksen 
ja Mielenterveyden keskusliiton tapahtumiin 
ja koulutuksiin sekä näet aikaisemmat osal
listumisesi kursseille.

Tärkeät yhteystiedot 
-otsikosta löydät oman  
yhdistyksen ja Mielenterveyden 
keskusliiton yhteystiedot.

Materiaalipankki- 
otsikosta löydät  
jäsenmateriaaleja.

Vaihda salasana -otsikon 
kautta pääset vaihtamaan 
halutessasi uuden salasanan.

Jäsentietosi-sivulta 
pääset tarkistamaan 
ja päivittämään 
omat yhteystietosi.

Ajankohtaista- 
sivulta löydät sekä 
Mielen terveyden 
keskusliiton että 
oman mielenterveys
yhdistyksesi tärkeät 
jäsentiedotteet.

Hyödynnä jäsenedut -sivulta 
löydät kootut jäsenedut  
mm. tuetuista lomista ja  
majoituskohteista.

Laskut-sivulta voit tarkastaa oman  
jäsenmaksun tilanteen. Tiedot näkyvät 
vain, jos jäsenyhdistyksellä on Kilta 
jäsenpalvelu käytössä.

Jäsenkortti-sivulta näet sähköisen jäsenkorttisi. Voit 
tarvittaessa myös tulostaa jäsenkortin (koko A5). Saat 
helposti jäsenkortin käyttöön, kun kiinnität OmaKilta
kuvakkeen puhelimesi aloitusnäyttöön, näin jäsenkortti on 
kätevästi käytössäsi. Katso ohjeet OmaKiltakuvakkeen 
lisäämisestä puhelimen aloitusnäyttöön kohdasta: Miten 
otan sähköisen jäsenkortin puhelimen käyttöön? 

Näin käytät OmaKilta-asiointipalvelua

Ota talteen!
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”Aloin toipua vasta kun 
traumani tunnistettiin”

traumatisoivia. Kun hän tänä päivänäkin 
matkustaa sairaalan ohi raitiovaunulla, 
rakennuksen näkeminen triggeröi hänessä 
voimakkaan ahdistuksen. 

TyttiMarjukka koki, että häntä, eikä juu
ri muitakaan potilaita, kohdattu ihmisinä, 
vaan hoidosta puuttui tyystin kaikki empa
tia. TyttiMarjukkaa hoidettiin antipsykoot
tilääkityksellä, joka ei auttanut häntä. Ku
kaan ei tunnistanut eikä huomannut, että 
voimakas ahdistuneisuus johtui hänen trau
mataustastaan, joka aiheutti myös dissosia
tiivisia oireita. 

Vuosia TyttiMarjukka hukutti pahaa 
oloaan päihteiden sekakäyttöön ja ajautui 
kerta toisensa jälkeen vahingollisiin ihmis
suhteisiin. 

−  Hoidin tavallaan lapsuudentraumojani 
uusilla traumoilla, kun en osannut muuta
kaan. Olin sairauden tokkurassa, sekoilin ja 
haudoin itsetuhoisia ajatuksia.

Käännekohta tapahtui vuonna 2011, kun 
TyttiMarjukan silloinen kumppani ajautui 
itsemurhayritykseen. Tilanne järkytti Tytti 
Marjukkaa niin pahasti, että hän päätti lopet
taa siltä istumalta omat päihdesekoilunsa.

− En edes koe, että olen koskaan ollut var
sinaisesti alkoholiriippuvainen, vaan käytin 
päihteitä, koska ihmiset lähelläni käyttivät. 
Mutta kun tilanne lopulta meni niin hirveäk
si, lopetin sen.

Traumoista toipuminen tapahtuu 
asteittain
Kesti kuitenkin kaikkiaan 14 vuotta ensim
mäisen romahduksen jälkeen, ennen kuin 
TyttiMarjukan elämässä tapahtui käänne 
parempaan ja kohti toipumista. Hänen lää
kärinsä ja omahoitajansa psykiatrisella po
liklinikalla vaihtuivat. TyttiMarjukalla diag
nosoitiin aiemman skitsoaffektiivinen häiri
ön lisäksi epävakaa persoonallisuus. Ensim
mäistä kertaa TyttiMarjukka tunsi, että hä
net kohdattiin oikeasti ja omana itsenään. 

− Omahoitajani kohtasi minut järkevällä 
tavalla. Hänellä oli kognitiivisanalyyttinen 
työskentelyote ja hoito oli dialogista ja va
kauttavaa. 

Hoito tepsi niin hyvin, että muutaman 
vuoden kuluttua hänen asiakkuutensa psy
kiatrian poliklinikalla päättyi. Vahvistuneet 
mielirakennelmat aiheuttivat kuitenkin se, 
että TyttiMarjukan kokemat lapsuuden trau
mat alkoivat nousta voimakkaasti ajatuksiin. 

Oli vuosi 2017. Helsinkiläinen Tytti- 
Marjukka Metsänhele puhui pu
helimessa ja hyppi ilmaan riemus

ta. Hän oli juuri saanut tietää, että hänelle 
oli myönnetty kuntoutustuki pitkään psyko
terapiaan. Päätös koski Valtavarahoitusta, 
jota voi hakea omalta kunnalta tai sairaan
hoitopiiriltä, ja tuki kattaa terapiakustan
nukset Kelan kuntoutustukea laajemmin, 
sillä sen omavastuu on käytännössä olema
ton. TyttiMarjukka oli tuolloin ollut työky
vyttömyyseläkkeellä jo 14 vuotta, vuodesta 
2003 lähtien, jolloin hän joutui ensimmäi
sen kerran sairaalaan psykiatriselle osastol
le. Myönteinen terapiapäätös oli tärkeä 
käännekohta hänen elämässään.

TyttiMarjukan mielenterveyden haasteet 
alkoivat jo lapsuudessa. Vahvan mielikuvi
tuksen omaava ja herkkä tyttö joutui kohtaa
maan jo varhaisessa vaiheessa kokemuksia, 
jotka jättivät pysyviä traumoja hänen psyy
keeseen ja vaikuttivat hänen kasvamiseensa 
ja kehitykseensä. Kouluikäisenä Tytti 
Marjukka joutui myös koulukiusatuksi. Äiti 
sairasti masennusta, ja TyttiMarjukka koki 
joutuvansa selviytymään paljosta yksin. 

− Pakenin yksinäisyyttä ja pahaa oloani 
koulunkäyntiin, olin kiusaamisesta huoli
matta kympin tyttö.

Lukion jälkeen TyttiMarjukka pääsi opis
kelemaan toimintaterapeutiksi, ja valmistut
tuaan hän aloitti työt kaksoisdiagnoosiosas
tolla. Potilaat kamppailivat vakavien päihde 
ja mielenterveysongelmien kanssa, ja työ oli 
26vuotiaalle vastavalmistuneelle raskasta. 

− Minulle ei ollut ehtinyt muodostua vie
lä ammattiidentiteettiä. Olin rajaton enkä 
osannut suojata itseäni, minkä vuoksi työ 
kuormitti minua valtavasti.

Lapsuuden traumaattiset kokemukset 
kytivät pinnan alla ja TyttiMarjukka koki 
tunneelämänsä sekavaksi ja ahdistuneeksi. 
Hän alkoi turruttaa pahaa oloaan alkoholil
la ja eli levotonta elämää. Lopulta psyyke ei 
enää jaksanut kannatella. Vuonna 2001 hän 
romahti ja ajautui psykoosiin. Diagnoosi oli 
skitsoaffektiivinen häiriö.

Pahaa oloa pakoon päihteisiin
TyttiMarjukkaa hoidettiin ensin Lapinlahden 
sairaalassa, psykiatrisella poliklinikalla ja 
myöhemmin myös Auroran psykiatrisella 
suljetulla osastolla. Kokemukset suljetus
ta osastosta eivät olleet parantavia, vaan 

  HENKILÖ  |  Miisa Lopperi

− Traumoista toipuminen on pitkä tie ja 
tapahtuu asteittain. Traumat ovat usein voi
makkaasti kehollisia, ja jos niitä ja niiden 
mekanismeja ei tunnista tietoisesti, ne jat
kavat tuhojaan.

Kaikeksi onneksi hän pääsi jälleen uudel
le lääkärille, tällä kertaa sellaiselle, joka osa
si kohdata ja nähdä TyttiMarjukan trauma
historian.

− En voisi olla kiitollisempi tuolle lääkä
rille. Hän näki minut juuri oikein, ja häntä 
kiinnosti aidosti selvittää, mistä oirehdinta
ni johtui ja miten minua tulisi hoitaa. Suuri 
osa aiemmista lääkäreistä oli kohdannut mi
nut vain psykoosisairaana.

TyttiMarjukka pääsi aloittamaan traumo
jen hoidon seksuaaliterapiassa ja psykofyysi
sessä terapiassa. Viime vuonna hänellä diag
nosoitiin myös ADHD, mikä auttoi ymmärtä
mään omaa käyttäytymistä ja löytämään 
uudenlaisia työkaluja arkeen. Lääkäri antoi 
myös listan psykoterapeuteista, joiden katsoi 
olevan TyttiMarjukan tilanteeseen sopivia. 

− Aloitan nyt kolmatta terapiavuottani. 
Terapeuttini on ollut todella hyvä. Minulle 
sopii kognitiivisanalyyttinen terapia, jossa 
pääsen keskustelemaan ja analysoimaan. 
Terapeuttini käyttää työkaluna myös mind
fullnesia. Kun oikea terapeutti löytyy, siihen 
todellakin kannattaa satsata.

Kirjoittaminen auttaa prosessoimaan 
asioita
Vaikka TyttiMarjukka on ollut suuren osan 
aikuiselämästään poissa työelämästä työ
kyvyttömyyseläkkeellä, on hänen elämään
sä aina rikastuttanut kaikki luova tekemi
nen. Jo opiskeluaikana hän harrasti teatte
ria Kellariteatterissa ja hän pääsi myöhem
min opiskelemaan myös teatteritiedettä 
yliopistoon. Myös kirjoittaminen on ollut 
hänelle aina rakasta, ja sitäkin hän opiskeli 
aikoinaan Kriittisessä korkeakoulussa.

− Ongelmani oli kuitenkin pitkään se, että 
dissosiatiivisen oireiluni ja ADHD:n vuoksi 
sinkoilin paikasta ja asiasta toiseen. Yksi osa 
minusta teki yhtä, toinen toista asiaa. Minul
la oli epärealistiset käsitykset, että pystyn 
hoitamaan kaiken.

Vaikka teatterin ja kirjoittamisen opinnot 
eivät valmistuneetkaan, on kirjoittaminen ol
lut TyttiMarjukalle tapa prosessoida asioita 
päässään. Nyt siitä on tullut hänelle myös 
eräänlainen työ. Hän kirjoittaa runoja ja 

Tytti-Marjukka Metsänhele odotti neljätoista vuotta ennen kuin kohtasi 
lääkärin, joka kiinnostui aidosti hänen voinnistaan ja otti hänet vastaan 
yksilönä. Hän toivoo, että ihmisillä olisi mahdollisuus saada tukea ja apua 
kokemusasiatuntijalta silloin, kun hätä on suurin.

Tekst i  Mirja Aarnio Kuvat  Saara Autere
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MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITON  
TAPAHTUMIA VERKOSSA JA PUHELIMESSA

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

Tapahtumat 
ja kurssit ovat 
maksuttomia!MIELENTERVEYSONGELMAT 

OMASSA ARJESSA
Kursseja verkossa ja kasvotusten

Toivon työpajat
Kadoksissa olevia voimia ja toiveikkuutta 
etsiville ihmisille, jotka ovat olleet pitkään 
pois työelämästä mielenterveydellisistä 
syistä, kuntoutustuella tai eläkkeellä
 y Verkko/Rauma: alkaa 1.3.,  
hae viimeistään 19.2.
 y Verkko: alkaa 15.3. hae viimeistään 
5.3.
 y Nurmijärvi, Luonto: alkaa 15.4.,  
hae viimeistään 26.3.
 y Salo, Luonto ja liikunta, alkaa 11.5., 
hae viimeistään 23.4.
 y Verkko: alkaa 31.5., hae viimeistään 
17.5.

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

kurssilla yövytään, alkaa 12.4.,  
hae viimeistään 21.3.

 y Kajaani: käydään kotoa käsin: alkaa 
13.4., hae viimeistään 23.3

 y Verkko: maanantaisin ja torstaisin, 
alkaa 19.4., hae viimeistään 6.4.

 y Seinäjoki: käydään kotoa käsin: 
alkaa 10.5., hae viimeistään 9.4.

 y Siuntio: kulttuuri, kurssilla yövytään: 
alkaa 17.5, hae viimeistään 23.4.

Myötätuntotuokioita 
Verkossa tiistaisin. Jokainen kerta on 
erillinen ja sille ilmoittaudutaan mukaan 
viimeistään tapahtumaa edeltävänä 
päivänä klo 10 mennessä.
 y 6.4. Miten olla myötätuntoinen itseä 

kohtaan?
 y 27.4. Pysähdy hetkeksi – tauko 

ajatusten myllerryksestä
 y 11.5. Arjen tekoja sinulle itsellesi
 y 25.5. Höllää hieman – 

suorittamisesta sallivaan arkeen
 y 15.6. Jämäkästi ei – rajat ovat 

rakkautta

Luovuutta keskelle viikkoa – kuvin ja 
sanoin
 y Verkko: keskiviikkoisin, alkaa 14.4., 
hae viimeistään 30.3.

VOIMAA VERTAISUUDESTA
Vertaiset verkossa
Joka toinen torstai klo 14 – 15.15 
mielenterveysyhdistysten vertaisille ja 
aktiiveille ja muille vertaistapaamisista 
kiinnostuneille. Jokaiseen kertaan on 
erillinen ilmoittautuminen – tule mukaan 
kerran, kaksi tai kaikkiin!
 y Piirustelua piristykseksi: 4.3.
 y Puhetta toimeentulosta: 18.3.
 y Kurssille, mutta verkossa vai 
kasvotusten: 8.4.
 y Mihin tästä voi valittaa?: 22.4.
 y Kevyin askelin kohti kesää: 6.5.
 y Myötätuntotuokio: 20.5. 

Mitä mielen päällä? – ryhmächatit
 y Myötätuntoa etsimässä 10.3.
 y Huolettaako opinnot? 14.4.
 y Työhön paluu – unelma vai 
painajainen 12.5.

Ryhmächatit Tukinetissä keskiviikkoisin 
kerran kuussa klo 1820: 
https://tukinet.net/mitamielenpaalla/ 

Veturipäivät
Jäsenyhdistystemme toiminnassa 
oleville vertaisohjaajille ja neuvojille sekä 
kokemusasiantuntijoille.
 y Turku 18.5. – 19.5., hae viimeistään 
23.4.

MIELENTERVEYSONGELMAT 
LÄHEISEN ELÄMÄSSÄ
Meidän arki, hyvä arki

 y Oulu: vanhemmille, joilla on 
mielenterveyden haasteita, alkaa 
30.3, hae mukaan viimeistään 9.3.

 y Laukaa, koko perheelle, alkaa 15.6., 
hae mukaan viimeistään 14.5. 

Kysy lisää: tietopalvelu@mtkl.fi tai 0203 91920

VERKKOKURSSILLE  
VAIKKA KOTISOHVALTA

Ohjatut ryhmät

Ehkä joskus vielä töihin
Ihmisille, jotka unelmoivat työelämästä, 
kaipaavat elämäänsä uusia tuulia ja keinoja 
lähestyä unelmaansa sekä vertaistukea 
kirjoittamalla.
 y Verkossa: Kurssi alkaa 16.3,  
hae viimeistään 10.3.

Elämäni ohjakset
2030vuotiaille nuorille aikuisille, jotka 
eivät juuri nyt opiskele tai käy säännöllisesti 
töissä.
 y Discordissa: Kurssi alkaa 14.4.,  
hae viimeistään 7.4.

Onko tässä pimeydessä valoa? 
Ihmisille, jotka ovat pitkään olleet pois 
työelämästä mielenterveydellisistä syistä ja 
jotka kaipaavat tukea, tekemistä ja yhteyttä 
toisiin kirjoittamalla.
 y Verkossa: Kurssi alkaa 18.5.,  

hae mukaan viimeistään 12.5.

Itseopiskeluun

Ehkä joskus vielä töihin
Ihmisille, jotka unelmoivat työelämästä ja 
kaipaavat elämäänsä uusia tuulia ja keinoja 
lähestyä unelmaansa.
 y Verkossa: Kurssi aukeaa 10.3. Sen 
jälkeen mukaan pääsee koska tahansa.

Vastavirrasta myötävirtaan
Opiskelijoille, jotka haluavat uusia ideoita ja 
näkökulmia opiskeluun, tapoihinsa opiskella 
ja tukea jaksamiseen.
 y Verkossa: Mukaan pääsee koska tahansa.

Masennus kuin ikisade?
Kaikille, joita masennus koskettaa 
omakohtaisesti tai jotka etsivät uusia 
näkökulmia läheisensä tai työnsä takia. 
Itseopiskelukurssi.
 y Verkossa: Mukaan pääsee koska tahansa. 

AIVAN KAIKILLE
Pop up-paja: Lankamandala
Kaikille käsillä tekemisestä kiinnostuneille.
Verkossa: 29.3., hae viimeistään 26.3.

Hyvinvoinnin iltakoulut verkossa
Kaikille mielen hyvinvointia käsittelevistä 
luennoista innostuneille.
 y Palatko vai palaudutko?: 2.3.
 y Nuoren mielenterveys ja 
päihdeläheisen tunnistaminen: 9.3.
 y Seuraako kiusaamisen varjo läpi elämän: 
23.3.
 y Ikääntyneen voimavarat ja vahvuudet 
elämän solmukohdissa: 30.3.
 y Miksi me murehdimme?: 13.4.
 y Kun yksi sairastaa – miten voi 
parisuhde ja perhe: 25.5.

Kun sukupuoli-identiteetin kokemus ei osu 
normiin
 y Verkko: 20.4. , ilmoittaudu viimeistään 

19.4. klo 10 mennessä

Minun kokemukseni 
 y Verkko: Itse vastuussa elämästäni 5.5., 
ilmoittaudu 4.5. klo 10 mennessä
 y Verkko: Vastoinkäymisten vahvistama 
12.5, ilmoittaudu 11.5. klo 10 mennessä

Huolien hetki: Sairauspäivärahaa tai 
työkyvyttömyyseläkettä?
 y Verkko: 11.5, ilmoittaudu viimeistään 
10.5. klo 10 mennessä

MIELENTERVEYSONGELMAT, 
DIABETES JA ESSENTIAALINEN 
VAPINA
 y Pori/Yyteri: Diabetes ja mieli, 27.4. 
29.4., hae viimeistään 19.3.
 y Jyväskylä: Keveyttä ja voimaantumista 
arkeen, 12.6. 13.6., hae viimeistään 14.5. 

IRTIOTTO ARJESTA – TUETUT 
LOMAT
 y Salo, Lehmirannan lomakeskus: 
Aikuisille, 13.6. 18.6.,  
hae viimeistään 13.3.
 y Imatra, Imatran kylpylä: Aikuisille, 29.8. 
3.9., hae viimeistään 29.5.
 y Kannonkoski, Nuorisokeskus Piispala: 
Lapsiperheille 11.7. 16.7.,  
hae viimeistään 11.4.

Tytti-Marjukka  
Metsänhele
 y 48vuotias
 y Kokemusasiantuntija, 
sanoittaja 

 y Asuu Vallilassa  
Helsingissä avo
puolisonsa kanssa

 y Harrastaa runojen 
kirjoittamista, musiik
kia ja koiran kanssa 
leikkimistä

Kuka?

laulujen lyriikoita, ja viime vuonna ilmestyi ensimmäinen albu
mi musiikkia, joiden sanoitukset hän on tehnyt. Levy Urheat Muu
rit on hänen toipumistarinansa. Levy sai alkunsa siitä, kun Tytti 
Marjukka muutama vuosi sitten liittyi progemusiikkiaiheiseen 
Facebookryhmään, jossa muusikko Juha Huovilainen tarttui 
TyttiMarjukan sanoituksiin, otti yhteyttä ja ehdotti levyntekoa.

− Albumia ei olisi ilman hänen ammattitaitoaan syntynyt. 
Hänen ansiostaan ylipäätään jaksoin pysyä kurssissa albumin 
biisien kirjoittamisessa.

Facebookryhmällä on levyn lisäksi muutenkin ollut suuri 
merkitys hänen elämäänsä. Ryhmässä hän on alusta alkaen 
kokenut kuuluvansa joukkoon ja tulevansa kuulluksi omine 
mielipiteineen. Ryhmästä hän löysi myös nykyisen puolisonsa, 
jonka kanssa TyttiMarjukka sanoo olevansa ensimmäistä ker
taa terveessä, hyvässä parisuhteessa.

− Tässä suhteessa minulla on aidosti hyvä olla ja tulen kuul
luksi. Ratkomme konfliktit, puhumme asioista suoraan ja avoi
mesti ja pyrimme ymmärtämään toisiamme.

Kaikilla on lupa haaveilla
Ryhmätoiminnassa mukana oleminen, kokemusasiantuntija
na toimiminen ja vertaistuki ovat olleet TyttiMarjukalle kor
vaamattoman tärkeää apua omassa toipumisessa. Hän toivoisi, 
että ihmisillä olisi mahdollisuus saada kokemusasiantuntijan 
tukea silloin, kun tilanne on akuutti. Että olisi joku, joka on ko
kenut saman ja osaisi auttaa kädestä pitäen silloin, kun hätä on 
suuri eikä itse kykene hakemaan apua. 

TyttiMarjukka korostaa myös sitä, kuinka tärkeää on se, että ih
minen tulee nähdyksi ja kuulluksi myös vahvuuksiensa kautta − ja 
että vahvuuksia tuetaan ja niistä käsin autetaan ihmistä eteenpäin.

− Kun ihminen on psykoosissa, hän on hauras ja tarvitsee tie
tysti ensihoitoa. Mutta silloin, kun hän on jo saanut vahvuutta, 
hän tarvitsee lujasti tukea ja kuntoutusta, jotta halu päästä eteen
päin ja usko toipumiseen vahvistuvat.

TyttiMarjukka tiedostaa, että hänenkin on oltava yhä tark
kana, ettei rasita itseään liikaa. Yksi tärkeimpiä asioita toipumi
sessa on TyttiMarjukan mukaan löytää ja saada takaisin kyky 
haaveilla. Itse hän haaveilee esimerkiksi siitä, että kirjoitushom
mat jatkuisivat ja uusi levy ilmestyisi. Että hän voisi ehkä joskus 
muuttaa pois kaupungista johonkin mökkiin miehensä kanssa 
ja perustaa sinne vaikkapa oman meditaatiopraktiikan. 

− On mieletöntä oivaltaa, että minullahan on lupa haaveilla. 
Että elämä ei olekaan vain selviytymistä, vaan minulla on mah
dollisuuksia mihin vain.

”Kuulin eilen pääskyset 
Ensimmäisen kerran 
Kiedoin niiden riemun  
Seppeleeksi hiuksilleni 
Ja kevään äärien valon”

Kuulin pääskyset  
ensimmäisen kerran / 
Kuriiri: Urheat Muurit, 2020 
Säv. ja sov. Juha Huovilainen 
San. TyttiMarjukka Metsänhele

https://tukinet.net/mita-mielen-paalla/
mailto:tietopalvelu@mtkl.fi
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Toisinaan mielenterveyskuntoutujalla voi olla 
oikeus myös vammaispalvelulain mukaisiin 
palveluihin, sillä vammaispalvelulaissa vam

maisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, ”jolla vam
man tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä 
vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toimin
noista” (2 §). Sairaudet voivat olla sekä somaattisia 
että psyykkisiä. 

Vammaisuuden käsite on siis laissa laajempi kuin 
mitä saatamme ajatella, kun puhumme arjessamme 
vammaisuudesta. Englannissa käytetään termiä disa
bility, joka kääntyy suomeksi ennemminkin toiminta
rajoitteeksi. Se avaa paremmin, mistä vammaisuudes
sa on kyse. 

Vammaisuus ei siis ole sidottu diagnoosiin, vaan 
toimintakykyyn, jota vamma tai sairaus rajoittaa. Mai
nitussa pykälässä edellytyksenä on myös, että vaikeu
det ovat erityisiä ja että toimintakyky on vamman tai 
sairauden vuoksi laskenut pitkäaikaisesti. 

Ensin yleiset, sitten erityiset palvelut 
Mielenterveyspalvelujen omassa laissa eli mielen
terveyslaissa säädetään yksityiskohtaisesti tahdosta 
riippumattomasta hoidosta, mutta hyvin kevyesti 
muista palveluista. Laissa todetaan lähinnä, että kun
nan tulee järjestää mielenterveyspalveluja osana sosiaa
li ja terveydenhuoltoa siten kuin muissa laeissa sää
detään, avopalvelujen roolia korostaen. 

Mikäli sosiaalihuoltolain perusteella myönnetyt ylei
set sosiaalipalvelut eivät riitä, asiakkaan tarpeeseen tu
lisi vastata erityislakien mukaisesti erityispalveluilla, 

esimerkiksi vammaispalvelujen avulla. Näitä 
ovat esimerkiksi vammaisille tarkoitetut 

kuljetuspalvelut, päivätoiminta, henkilö
kohtainen apu ja asumispalvelut. 

Vammaispalvelut ovat usein asiakkaal
le sosiaalihuoltolain yleisiä palveluita edul
lisempia. Vammaispalvelujen kautta jär

jestetyssä asumispalvelussa asiak
kaalta voidaan periä maksu ta

vanomaisista elämisen kustan
nuksista, kuten vuokrasta, ve
destä ja sähköstä, mutta varsi
naiset vammaispalvelulain mu
kaiset erityispalvelut taas ovat 
maksuttomia. Tällainen erityis
palvelu voi olla esimerkiksi 
yöaikainen valvonta itse
tuhoisuudesta kärsivälle. 

Vammaispalvelut eivät ole 
diagnoosisidonnaisia 
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Kirjoittaja Oskari Korhonen on Mielenterveyden keskusliiton lakimies. 
Hän vastaa kysymyksiin mielenterveyteen liittyvissä oikeus ja laki
asioissa arkisin klo 915 numerossa 040 843 2104.

  JURIDIIKKA
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Moni vammaispalvelulain mukainen palvelu myös 
on turvattu niin kutsuttuna subjektiivisena oikeutena, 
jolloin kunta ei voi jättää niitä myöntämättä vedoten 
määrärahojen puutteeseen. 

Psyykkiset sairaudet ja vaikeavammaisten palvelut 
Vammaisuuden lisäksi vammaispalvelulaissa puhu
taan vaikeavammaisista henkilöistä. Osa vammaispal
veluista, kuten henkilökohtainen apu, on tarkoitettu 
vain vaikeavammaisille henkilöille. Vaikeavammai
suus määritellään eri tavoin eri palvelujen kohdalla, 
esimerkiksi erilaisten toimintarajoitteiden kautta. 

Myös psyykkiset syyt voivat johtaa vaikeavammai
suuden kriteerin täyttymiseen. Voi olla, että psyykki
nen sairaus estää joukkoliikennevälineen käyttämisen, 
mutta matkustaminen voisi kuitenkin onnistua saat
tajan avustuksella. Silloin apu voidaan järjestää vam
maispalvelulain mukaisena kuljetuspalveluna. 

Eräässä hallintooikeuden ratkaisussa todettiin, että 
esimerkiksi pelkotiloista, vainoamisharhaluuloista ja 
paniikkikohtauksista kärsinyt henkilö oli oikeutettu 
vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin. On 
kuitenkin myös ratkaisuja, joissa on linjattu toisin 
– kyse on aina kokonaisharkinnasta ja vamman tai sai
rauden aiheuttaman toimintakyvyn rajoitteen arvioin
nista.

Mahdollisuudesta kannattaa tiedustella 
Kun asiakkaan palvelutarvetta kartoitetaan, mielen
terveyskuntoutuja tulisi ohjata tarpeen vaatiessa 
kääntymään myös vammaispalvelujen puoleen. Mikä
li mahdollisuudesta ei ole ollut puhetta, asian voi ot
taa myös itsenäisesti esille ja tiedustella, voisivatko 
vammaisuuden tai vaikeavammaisuuden kriteerit 
mahdollisesti täyttyä omalla tai läheisen kohdalla. 

Vammaispalvelujen myöntämisestä tehdään aina 
kirjallinen hallintopäätös, josta on mahdollista hakea 
oikaisua ja valittaa, mikäli kokee, että kielteisestä pää
töksestä huolimatta kriteerit palvelujen myöntämisel
le täyttyisivät. 

Sosiaali ja terveysministeriössä on käynnistetty 
vammaispalvelulain uudistamishanke. Lakia oltiin uu
distamassa jo edellisellä hallituskaudella, mutta sitä ei 
ehditty käsitellä eduskunnassa. Yhtenä uudistuksen 
tavoitteena on, että vammaiset henkilöt osallistettai
siin aiempaa paremmin omien tarpeidensa määritte
lyyn. Seuraamme valmistelua ja toivomme, että tuleva 
uudistus parantaisi myös vammaispalveluja tarvitse
vien mielenterveyskuntoutujien asemaa.

Mielenterveyden ongelmia kokeva voi saada tukea sosiaali- ja terveydenhuollosta monen eri 
lain perusteella. Yksi näistä on vammaispalvelulaki, joka ei ole sidottu diagnoosiin, vaan 
toimintakykyyn, jota vamma tai sairaus rajoittaa.
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  SOSIAALITURVA

Muutoksia etuuksissa ja 
palveluissa vuonna 2021

Lähteet: Kela ja Sosiaali ja terveysministeriö 
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Riikka Mettälä vastaa  
kysymyksiin mielen 
terveyteen liittyvistä  
sosiaalietuuksista arkisin  
klo 12 – 14 puhelinnumerossa 
040 7560 578 .

Vuoden 2021 alussa on tullut voimaan erilaisia lakimuutoksia, 
jotka vaikuttavat etuuksiin ja palveluihin. Osaan Kelan 
etuuksista on tullut pieniä korotuksia. Lisäksi palveluihin liittyen 
kuntouttavaa työtoimintaa koskevaan lakiin on tehty 
muutoksia, joiden tavoitteena on vahvistaa asiakkaan oikeutta 
hyvään sosiaalihuoltoon.  Myös Kelan palveluvalikkoon on 
tulossa tänä vuonna uusi kuntoutuskurssi työssä uupuneille. 

Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttavasta työtoiminnasta annettuun lakiin on tehty tarkennuksia, jotka 
astuivat voimaan 1.1.2021. Tarkennuksien myötä aktivointisuunnitelmaan tai 
monialaiseen työllistymissuunnitelmaan on kirjattava henkilölle annettava tuki 
ja ohjaus kuntouttavan työtoiminnan aikana. Suunnitelmaan tulee kirjata myös 
toiminnan tavoite.  Sisällöllisesti kuntouttavan työtoiminnan palvelukokonai
suuteen tulee kuulua henkilön elämänhallintaa sekä työ ja toimintakykyä edis
täviä palveluita.

Oras-kuntoutuskurssi
Kelan uusi Oraskurssi on tarkoitettu yli 18vuotiaille henkilöille, joiden 
psyykkiset uupumusoireet uhkaavat heidän työkykyään. Oraskurssilta 
henkilö saa konkreettisia keinoja työn ja arjen haasteiden hallintaan. Kurssit 
alkavat huhtikuussa 2021.

Korkeakouluopiskelijoiden uusi terveydenhoitomaksu
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut 
ammattikorkeakoulu ja yliopistoopiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun 
Kelalle ensimmäisen kerran kevätlukukaudelta 2021. Maksun määrä on 35,80 
euroa lukukaudessa vuonna 2021. Opiskelijan täytyy maksaa maksu oma
aloitteisesti Kelan asiointipalvelussa eli maksusta ei lähetetä erillistä laskua.

Tulorekisteri
Vuodesta 2021 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan henkilön palkkatulojen lisäksi 
myös tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista.  Kela ilmoittaa tulorekisteriin 
kaikki 1.1.2021 alkaen maksetut veronalaiset etuudet sekä ne verovapaat 
etuudet, jotka vaikuttavat perustoimeentulotukeen. Tulonsaaja voi tarkastaa 
tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta ajantasaiset tiedot omista palkka, 
eläke ja etuustuloistaan.

Korotuksia etuuksiin
Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrä on 33,78 euroa päivässä vuonna 
2021. Perustoimeentulotuen perusosan määrä on vuonna 2021 yksinasuvalla 
504,06 euroa kuukaudessa. Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan 
vähimmäismäärä on 29,05 euroa päivässä vuonna 2021. Nuoren 
kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan 
kuntoutusrahan määrä on 33,51 euroa päivässä vuonna 2021.

Lääkekatto
Lääkekustannusten vuosiomavastuu nousi vuonna 2021. Vuosiomavastuu on 
579,78 euroa ajalla 1.1.202131.12.2021.

Takuueläke ja ansaintaraja
Takuueläkkeen täysi määrä on 837,59 euroa 
kuukaudessa vuonna 2021. Työkyvyttömyyseläkkeen 
ohella voi vuonna 2021 ansaita 837,59 euroa 
kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa 
työkyvyttömyyseläkkeen tai takuueläkkeen  
maksun jatkumiseen. 
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Tilanne on nyt ihan v***n SOS”, tokaisi 
muuan bloggaaja eräässä kepeässä 
postauksessaan joitain vuosia sitten. 

Juuri nämä sanat olisin voinut sopertaa 
ystävälleni puhelimessa kuudelta aamulla, 
kun makasin lattiallani enkä saanut henkeä. 
Tilanteessa ei ollut mitään kepeää, vaan nuo 
sanat olisivat olleet äänekäs ja pään räjäyttä
vä hätähuuto. 

Tuona hetkenä minun ei tarvinnut kui
tenkaan pystyä sanomaan mitään. Ystäväni 
kuuli pelkästä rohisevasta hengityksestä ja 
itkuhuudosta, mistä on kyse. Tämä kun ei 
ollut ensimmäinen kerta. Muutama sekunti 
puhelua riitti hänelle sanomaan tärkeimmät 
mahdolliset sanat: ”Soitan sulle taksin, sun 
tarvitsee vain kävellä portaat alas. Mä hoi
dan kaiken muun”.

Tätä hetkeä seurasi viikko sängyn poh
jalla, ensin ystäväni ja sen jälkeen äitini luo
na. Sain kohtauksia sarjana viiden päivän 
ajan, paniikista tuli hetkessä kokopäivätyötä. 
Jokainen päivä rakentui kohtauksista ja nii
den välisestä ajasta, jolloin koin olevani ikään 
kuin liminaalitilassa. Olin vahvalla lääkityk
sellä, ja minuutit ja tunnit kuluivat lamaan
nuksen ja pelokkuuden sekatilassa, jossa 
odotin nöyränä seuraavaa kohtausta.

Viiden päivän jälkeen kehoni heitti pyyh
keen kehiin ja totesi, ettei enää jaksa. Koh
taukset loppuivat, ei siksi että olisin tokene
massa, vaan koska kehossani ei enää ollut 
kohtauksiin tarvittavaa voimaa tai energiaa. 
Olin yksinkertaisesti tyhjä. 

Toipuminen alkoi hitaasti ja jaksoin seu
raavat viikot pienellä säästöliekillä. Pikku 
hiljaa voimat palasivat, mutta jäljelle jäi 
häpeän ja epätoivon viittaan pukeutunut ky
symys: Miksi?

Paniikkihäiriötä sairastaa 23 prosenttia 
väestöstä. Satunnaiset paniikkikohtaukset 
ovat kuitenkin varsin yleisiä ja nykyisten ar
vioiden mukaan joka viides on joskus koke
nut voimakkaan paniikki tai ahdistus

Paniikkihäiriö on pahimmillaan kokopäivätyötä

  BLOGI

kohtauksen. Kohtaukset ja niiden oireet ovat 
hyvin yksilöllisiä, samoin kuin kohtauksen 
laukaisevat tekijät. 

Itselläni paniikkihäiriö diagnosoitiin aikuis
iällä, mutta ensimmäiset kohtaukseni olen saa
nut jo lukioikäisenä. Kohtausten sarjan aktivoi 
yleensä jokin elämääni ja perusturvallisuutta
ni järisyttävä kokemus tai tilanne. Satunnaisen 
paniikkikohtauksen saatan saada esimerkiksi 
ylikuormittuneena, surullisena tai humalassa. 
Joskus kohtauksia ei tule vuoteen, joskus 
niitä tulee kuukausittain. Varsinainen sarja
kohtauksiin johtanut häiriötila on aktivoitunut 
elämäni aikana kolmesti, kahden vuosi
kymmenen sisään. Kyseessä on siis harvinainen 
mutta hiljaisuudessaankin hyvin olemassa 
oleva häiriötila, joka herättää minussa paljon 
häpeää, epävarmuutta ja kysymyksiä. Se on 
asia, jonka kanssa ei halua oppia elämään, 
mutta on vaan pakko. 

Jokainen paniikkikohtaus on hyvin yksi
näinen kokemus. Kohtaus on aina oireilua 
jostain ja hyvin usein kyseessä on tukahdu
tetut tunteet, käsittelemättömät asiat tai pois
suljetut kokemukset. Tärkein asia, minkä 
olen kohtauksista oppinut on se, että silloin 
kehoni haluaa kertoa minulle jotain. Mutta 
jos en suostu kuuntelemaan, se heittää kai
ken peliin, jotta kuuntelisin sitä.

Itselleni kognitiivinen psykoterapia an
toi aikanaan paljon konkreettisia työkaluja 
siihen, miten toimia kohtauksen iskiessä ja 
millä tavalla voin ehkäistä sarjakohtauksiin 
johtavan häiriötilan puhkeamista. Psyko
dynaamisessa terapiassa olen puolestaan op
pinut ymmärtämään kohtausten taustaa ja 
löytänyt syitä sille, miksi kehoni reagoi niin 
äärimmäisellä tavalla, kun psyykeeni on koe
tuksella. Ylipäätään kohtauksista puhumi
nen ja tuntemusten verbalisoiminen on aut
tanut minua tarkastelemaan asiaa myös 
ulkopuolelta. Olen opetellut näkemään koh
tauksen pelkän tuntemisen sijaan. Tämä on 
auttanut minua hyväksymään sen, että vaikka 

riski kohtauksille on aina olemassa, ne eivät 
määritä, pienennä tai mitätöi minua ja 
ihmisarvoani. Olen opetellut luottamaan 
myös siihen, että vaikka kohtaus täytyy 
kärsiä yksin, sitä ei tarvitse kohdata yksin. 
Nuorempana piilouduin poikkeuksetta 
kohtauksen iskiessä vessaan tai mihin tahansa 
tilaan, missä sain romahtaa ylhäisessä 
yksinäisyydessäni. Tämä kuitenkin lietsoi 
häpeän tunnetta sisälläni ja teki kohtauksista 
silmissäni vielä suuremman ongelman ja 
pelonaiheen. 

Nykyään olen opetellut romahtamaan 
myös muiden läsnä ollessa. Kun koen oleva
ni turvallisten ihmisten ympäröimänä voin 
myös luottaa siihen, että he hyväksyvät mi
nut silloinkin, kun kontrolli pettää. Silloin 
tiedän, etten ole yksin.

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

Instagram:
@mielenterveydenkl

SoundCloud:
Mielenterveyden 
keskusliitto

Twitter:
@MTKL_fi

LinkedIn:
Mielenterveyden keskusliitto

YouTube:
Mielenterveyden keskusliitto

 
 
 

 

 www.psykologipalvelupoiju.fi

Tule psykologiksi Poijuun tai pyydä
meidät apuun työpaikallesi!

Tämä lastenkirja auttaa
käsittelemään yhdessä
lapsen kanssa aihetta sekä siihen liittyviä 
lapsen kokemuksia, ajatuksia ja tunteita. 

omaiset@finfamipirkanmaa.fi

www.finfamipirkanmaa.fi

“Isi, piirretäänkö kirahveja?” on nyt saatavilla.

Kirjoittaja Venla Ilona Blom  
on 35vuotias helsinkiläinen  
muusikko, säveltäjä ja kouluttaja, 
jonka yhtye Tuuletar julkaisi  
Hälytystilakappaleestaan 
musiikkivideon 29.1.2021.  
Video on katsottavissa yhtyeen 
YouTubekanavalla.



Lähteet:
www.liikuntaneuvonta.fi 
www.ukkinstituutti.fi

Säännöllinen liikkuminen parantaa tunnetta pätevyydestä ja omista kyvyistä ja 
myös arkiaskareet sujuvat kohentuneen kunnon seurauksena helpommin. Omat 
havainnot kunnon kohoamisesta antavat motivaatiota jatkaa liikkumista. 

Yksikin liikuntakerta vaikuttaa kehoon ja mieleen vilkastuttaen verenkiertoa ja 
nostaen vireystilaa. Liikkuessa elimistön sokeritasapaino paranee ja rasvaaineiden 
hyödyntäminen energiaksi tehostuu. Liikkumisen jälkeen myös uni paranee.  
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Tekst i  Kati  Rantonen kuva  Shutterstock

Lähde liikkeelle omaan tahtiin!

  HYVÄN OLON RUTIINI

Liikkuminen tekee tutkitusti hyvää niin keholle kuin mielelle.  
Liikkumisen positiivisia vaikutuksia ei kuitenkaan voi varastoida, joten 
olisi tärkeää, että liikkuminen olisi säännöllistä. Lue vinkit, kuinka 
säännöllisen liikkumisen saa sujautettua osaksi omaa arkea.

Paniikkihäiriö on pahimmillaan kokopäivätyötä

Maanantaisin klo 9 – 16

Kysy yhdisty s toiminnasta!

Yhdistysten palvelupuhelin

050 339 4971

Kirjoittaja Kati Rantonen on  
Mielenterveyden keskusliiton liikunta 
ja elintapojen asiantuntija.
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Jos säännöllisestä liik
kumisesta on aikaa, 
kannattaa aloittaa ke
vyesti ja miettiä, mikä 
olisi sellainen pieni 
muutos, minkä voisi 
tehdä lisätäkseen aktii
visuutta arkielämässä. 
Muutoksen on hyvä 
olla sellainen, jonka 
pystyy toteuttamaan 
omassa arjessa pidem
män ajanjakson ajan. 
Esimerkiksi kävele kol
mena päivänä viikossa 
viisi minuuttia pidem
pään kuin normaalisti 
kävelet. Tällainen pieni 
muutos on huomatta
vasti helpompi toteut
taa ja pitää yllä, kuin 
laittaa tavoitteeksi yht
äkkiä kävellä joka päi
vä kolme kilometriä.  

Valitse sellainen liikku
mismuoto, josta itse 
tykkäät, koska silloin 
todennäköisesti nautit 
siitä enemmän. Liikun
nasta nauttiminen  
sitouttaa jatkamaan 
toimintaa. Jos kävely 
ei innosta, voit esi
merkiksi laittaa lempi
kappaleesi soimaan ja 
tanssia kotona musii
kin tahdissa. Aktiivi
suutta voi lisätä osaksi 
omia arkitoimintoja, 
muun muassa käyttä
mällä portaita ja jättä
mällä auton kauem
maksi kaupan ovesta.  

Jos liikkuminen meinaa 
päivällä unohtua ja 
muistat vasta illalla  
väsyneenä, että tä
näänkään ei tullut lii
kuttua, voit kokeilla 
merkata liikkumis
tuokiot etukäteen  
kalenteriin. Tällöin teh
dystä päätöksestä on 
myös helpompi pitää 
kiinni, koska päätös ja 
suunnitelma sen to
teuttamiseen on konk
reettisesti kirjoitettu 
ylös. 

Kokeile myös rohkeas
ti sellaisia liikunta
muotoja, joita et ole 
aiemmin kokeillut.  
Tällöin voit oppia uutta 
ja löytää itselle aivan 
uuden suosikkiharras
tuksen. Voisiko nyt  
olla esimerkiksi  
sopiva hetki kokeilla 
tuolijumppaa tai  
venyttelyä? 

Hyödynnä oman  
kuntasi liikuntaneuvon
tapalvelut. Liikunta
neuvonta on kunnan 
tarjoamaa maksutonta 
neuvontaa, jossa asia
kasta autetaan löytä
mään liikunnallinen 
elämäntapa. Oman 
kuntasi palvelut  
voit tarkistaa esi
merkiksi nettisivulta 
www.liikuntaneuvonta.fi  
tai kysymällä asiasta 
oman kunnan liikunta
toimesta tai 
terveyden huollosta. 

 Tilaa uutiskirjeemme – saat joka kuukausi 
tietoa ajankohtaisista teemoistamme!

www.mtkl.fi

http://www.liikuntaneuvonta.fi
http://www.ukkinstituutti.fi
http://www.liikuntaneuvonta.fi


Keräyskotimaanvammaisilleja sairaillevuodesta1907.

Ole mukana luomassa onnea
Tule vapaaehtoiseksi. Kaksikin tuntia riittää!

Vapaaehtoisena lipasvahtina kiität 
lahjoittajia ystävällisesti ja huolehdit keräyslippaasta. 

Tervetuloa mukaan!

pieniele.fi
Mielenterveyden keskusliitto on mukana pienessä eleessä

Keräys
kotimaan

vammaisille
ja sairaille
vuodesta

1907.

Ole mukana luomassa onnea
Tule vapaaehtoiseksi. Kaksikin tuntia riittää!

Vapaaehtoisena lipasvahtina kiität 
lahjoittajia ystävällisesti ja huolehdit keräyslippaasta. 

Tervetuloa mukaan!

pieniele.fi
Mielenterveyden keskusliitto on mukana pienessä eleessä

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

	nimesi

	postiosoitteesi

	maksaja ja laskutusosoite (jos eri kuin yllä)

	puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi

	jäsenyhdistyksesi

TEE NÄIN:

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

Tilaa Tunne & Mieli -lehti jäsenetuhintaan!  

Haluatko lukea koskettavia henkilöhaastatteluja ja virkistyä  
hyvän mielen vinkkien parissa? Tunne & Mieli on lehti mielen 
hyvinvoinnista. Lehdessä käsitellään monipuolisesti ja 
ratkaisukeskeisesti mielen ilmiöitä, kehon ja mielen hyvinvoinnin 
yhteyksiä, ihmissuhteita, henkistä kasvua ja työhyvinvointia. 
 
Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistysten jäsenet voivat  
tilata lehden edulliseen jäsenetuhintaan, joka on  
31 euroa vuonna 2021 (normaalisti 62 euroa). 

50%

TILAA NYT

ALENNUS KESTO
TILAUSHINNASTA 

(NORM. 62 €)

–

TOIMI NÄIN!
Lähetä viesti:

info@pieniele.fi
Kerro yhdistyksen nimi, 

jolle haluat ohjata 
lipaskeräystuoton ja missä 

kaupungissa haluat olla 
mukana. 


