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Kulttuurit ovat kertomuksia ihmisen historiasta. Kulttuurien kautta tutus-
tumme paitsi itseemme, myös toisiin ja toisenlaisuuteen. Toisenlaisuu-
den kautta voimme nähdä myös itsemme, se on tärkeä elämää ylläpitävä 

yhtälö. Minua ei ole, jos sinua ei ole. Kulttuurissa on syvät juuret sille, millä 
tavalla ilmaisemme elämämme asioita ja merkittävyyksiä. 

Kulttuurien syvissä juurissa syntyy myös taide. Tekemällä taidetta – maala-
uksia, valokuvia, musiikkia, tanssia, tekstejä, veistoksia − ihminen ilmaisee it-
seään ja tekee samalla matkaa omaan mieleen. Taide voi toimia reittinä omiin 
kokemuksiin ja ajatuksiin sekä näköalapaikkana oman mielen syvyyksiin. Mieli 
synnyttää taidetta ja taiteen kokeminen taas vaikuttaa mieleen. Siksi taiteella − 
sen tekemisellä ja kokemisella − on kautta historian ollut niin suuri rooli sekä 
mielen hyvinvoinnin ylläpitämisessä että mielenterveyden haasteiden kanssa 
elämisessä ja niistä toipumisessa. Taide auttaa meitä myös ymmärtämään toi-
siamme, ja joskus se kertoo paljon enemmän meistä itsestämme kuin mitä osai-
simme ilman sitä ikinä muille kertoa.

Taide antaa mielelle vapauden olla aidoimmillaan. Sama merkittävä vaiku-
tus on luonnolla, se on suorastaan kirjoitettuna meidän dna:han. Kun menem-
me luontoon − metsään, meren äärelle, tunturille, pellon varteen – katsomme 
tietysti maisemaa ja sen yksityiskohtia. Mutta samalla menemme luontoon kat-
somaan itseämme. Luonto on olemassa juuri sellaisena kuin se on, ja se antaa 
myös meille luvan olla aidosti mitä olemme. 

Kulttuurin, taiteen ja luonnon merkitys ihmismielelle on ollut alusta alkaen 
yksi ydinosa toimintaamme. Haluamme jatkossakin taata, että mielen-
terveyden ongelmia kokevilla ihmisillä on mahdollisuuksia päästä ilmai-
semaan itseään taiteen keinoin sekä väyliä lähteä liikkumaan luontoon 
yhdessä tai yksin – ja samalla kokemaan parhaimmillaan niiden eheyt-
tävä vaikutus omalle mielelle ja hyvinvoinnille.

Taide ja  luonto ovat 
näköalapaikkoja 
mielen syvyyksiin

Olavi Sydänmaanlakka
Toiminnanjohtaja
Mielenterveyden keskusliitto

”Taide  
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toisiamme.”

Mielenterveyden 
keskusliiton 
jäsenlehti

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

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

Osoitteenmuutokset  
Arja Laakso  
p. 046 851 4980 
osoiterekisteri@mtkl.fi

Päätoimittaja  
Olavi Sydänmaanlakka

Tuottaja  
Sari Sakala

Ilmoitusmyynti
Jaana Martiskainen, 
p. 044 566 7195
jaana.martiskainen@
tjmsystems.fi

Taitto Vitale Ay

Paino Lehtisepät, Tuusula

Aineistot osoitteella 
Revanssi 
Mielenterveyden  
keskusliitto 
Malmin kauppatie 26, 4. krs.  
00700 Helsinki

Sähköiset aineistot  
revanssi@mtkl.fi 

Painos 16 000 kpl

Ilmestyminen
3/2021 ilmestyy 9.9.2021

Julkaisija  
Mielenterveyden  
keskusliitto

Ku
va

: M
ik

a 
Po

lla
ri

  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
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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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Huoli 
nuorista

Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ovat pitkään olleet keskustelun koh-
teena, ja barometrissa näkyy kansalaisten selvä huoli nuorten jaksa-
misesta. 

– Korona on entisestään luonut paineita palvelujen kehittämiseen, 
koska koulujen, ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen tuki on 

etäopiskelun takia vähäistä, toteaa barometrin tuottanut kehitysjohtaja Janne 
Jalava Mielenterveyden keskusliitosta.

Seuraavaksi eniten lisää sotepalveluja tarvitsevat suomalaisten mielestä mielen-
terveyskuntoutujat (52 %), syrjäytymisvaarassa olevat aikuiset (52 %) ja masennusta 
sairastavat (50 %). Ikääntyville lisää resursseja keskittäisi 41 % ja lapsiperheille 38 %.

Syrjäytymisvaarassa oleville nuorille tulisi keskittää nykyistä 
enemmän sosiaali- ja terveyspalvelujen resursseja, ajattelee  
76 prosenttia suomalaisesta väestöstä. Tieto selviää 
Mielenterveyden keskusliiton julkaisemasta, vuoden 2021 
Mielenterveys barometrista. Mikään muu väestöryhmä ei 
tulosten mukaan herätä läheskään yhtä suurta huolta.

 Lue lisää sivulta 7.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

29,7 %Yksinhuoltajat

Mielenterveyskuntoutujat 52,3 %

Maahanmuuttajat 17,6 %

Skitsofreniaa sairastavat 35,1 %

Ikääntyvät 40,7 %

Työttömät 28,9 %

Masennusta sairastavat 50,2 %

51,8 %Syrjäytymisvaarassa olevat aikuiset

Lapsiperheet 37,9 %

Nuoret aikuiset 21,6 %

Huumeidenkäyttäjät 31,0 %

Alkoholistit 25,2 %

Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret 76,1 %

Kenelle pitäisi keskittää sosiaali- ja terveyspalvelun 
resursseja nykyistä enemmän?

Vastaa Mielenterveysbarometrin kyselyyn
Mielenterveyden keskusliitto kerää Mielenterveysbarometrin avulla tietoa mielenterveys
ongelmiin liittyvistä asenteista ja ennakkoluuloista, avun hakemisesta ja saamisesta sekä 
palvelujen toimivuudesta. Meille on tärkeää saada mukaan jäsentemme kokemukset ja 
näkemykset.

Kyselyyn vastataan nimettömänä eikä siinä kerätä tietoja, joiden avulla vastaajan voisi 
henkilötasolla tunnistaa. Voit myös valita, mihin kysymyksiin haluat vastata.

Olemme lähettäneet sähköpostilla kutsun kyselyyn niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite 
on jäsenrekisterissä. Jos et saa kutsua, voit vastata kyselyyn 31.5. mennessä kirjautumalla 
OmaKiltapalveluun osoitteesta www.mtkl.fi. 
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kehitysjohtaja Janne Jalava, 
janne.jalava@mtkl.fi

kehittäjäsosiaalityöntekijä Päivi Rissanen, 
päivi.rissanen@mtkl.fi

Lisätietoja:

Mielenterveysbarometri 2021

mailto:janne.jalava@mtkl.fi
mailto:päivi.rissanen@mtkl.fi
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NÄIN VOIT OSALLISTUA

 N Kuuntele Kulttuuriliiteripodcaste
ja, jotka löydät mtkl.fi etusivulta 
kesäkuussa, elokuussa ja syys
kuussa.

 N Tutustu Martti Innasen teoksiin 
huvinvuoksi.net sivustolla ja 
Suomen Gallupin Taidesäätiön 
Facebooksivulla.

 N Jaa oma ilmaisusi (kuva tai video) 
ja katso muiden teoksia Instagra
missa tunnisteella #kulttuuriliiteri.

 N Tai laita pystyyn oma kulttuurilii
teriseinä omassa paikallisyhdis
tyksessä vaikkapa taidenäyttelyn 
muodossa. 

Mielenterveyden keskusliiton  
kulttuuriliiteriin ovat tervetulleita osal
listumaan kaikki omalla ilmaisullaan. 
Hae inspistä Innasesta, ja kuuntele 
podcasteissa annetut luovuushaas
teet. Osallistu Kulttuuriliiteriin omalla  
tavallasi, ja lähetä mukaan oma teok
sesi tunnuksella #kulttuuriliiteri.

Mukaan pääsy on helppoa – opettele 
someaskeleet Instagramin eli instan 
käyttöön. Tältä aukeamalta löydät 
tarkemmat ohjeet.

Tule esille - osallistu 
luovuushaasteeseen!

4  REVANSSI

Kiinnostaako 
kulttuuri-
toiminta?
Mielenterveyden keskus
liitto etsii uusia kulttuuri
vastaavia verkostoitumaan, 
ideoimaan ja kehittämään 
yhdessä jäsenyhdistyksien 
kulttuuritoimintaa.
Jos olet kulttuurista kiin
nostunut ja kuulut MTKL:n 
jäsenyhdistykseen, lähetä 
meille yhteystietosi osoit
teeseen: nina.tuittu@mtkl.fi. 
Voit osallistua verkossa jär
jestettäville kulttuuri 
ideointipäiville maanantai
na 14.6. 2021 klo 13  15.45.

Kulttuuri on kiinteä ja tär
keä osa Mielenterveyden 
keskusliiton toimintaa, niin 
toipumista tukevana kuin 
toimintaan kannustavana 
elementtinä. Taiteen ja 
kulttuurin avulla muun 
muassa kannustetaan  
ihmisiä itsensä ilmaisuun  
ja toisten kohtaamiseen. 
Toipumisorientaation  
mukaisessa ajattelu ja toi
mintatavassa keskitytään 
toivon, positiivisen mielen
terveyden sekä yksilön  
voimavarojen ja vahvuuk
sien tukemiseen. 

Taide ja kulttuuri 
tukevat toipumista 
ja kannustavat  
itseilmaisuun

Mielenterveyden  
keskusliitto esittäytyy 
Kulttuurihyvin vointi
poolin verkkosivuilla:  
https://www.kulttuuri
hyvinvointipooli.fi/

Taiteilija Martti Innasen (1931-2014) syntymästä tulee 
tänä vuonna kuluneeksi 90 vuotta. Koska juhlistamme 
tänä vuonna myös Mielenterveyden keskusliiton 
50-vuotista historiaa, on hyvä aika nauttia kulttuuri- ja 
taide-elämyksiä Innasen hengessä.

Tekst i  Nina Tuittu

Kulttuuriliiterin 
ovi narahtaa 
kesäksi auki

Innanen tunnettiin armottoma-
na humoristina, aikansa luovana 
kriitikkona, riemastuttavana tai 

raivostuttavana, mielikuvitukselli-
sena naivistisena kuvataiteilijana, 
muusikkona sekä viihdetaiteili-
jana. 

Mielenterveyden keskusliiton 
juhlavuoden kolmen podcastin sar-
jassa liiterin ovi narahtaa kesäksi 
auki. Markus Raivion ja Nina Tuitun 

vieraat keskustelevat Innasen hen-
gessä muun muassa luovuudesta, 
inspiraatiosta ja uskalluksesta käyt-
tää omaa ääntään. 

Liiteriin astutaan Tyrnävän Viljon 
hirmuisen rumpusoolon säestämänä. 
Kulttuuriliiterin seinälle ripustetaan 
kesänäyttelynä Innasen maalauksia. 
Kuuntele Innasen tarina ja tutustu 
maalauksiin kuvailutulkattuna Kult-
tuuriliiteri-podcastissa.

Yhteistyössä: MTKL 50v., Suomen Gallupin säätiö Huvin vuoksi, 
Taiteen edistämiskeskus sekä Kukunori ry. 

https://www.kulttuurihyvinvointipooli.fi/
https://www.kulttuurihyvinvointipooli.fi/
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OPI LISÄÄ Jos haluat kerrata tai oppia uutta digitaidoista, kannattaa tutustua esimerkiksi Ylen verkkosivuilta löytyvään Digitreenien 
peruskurssiin, se löytyy osoitteesta https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/11/14/digitreenienperuskurssitaitojauteliaille.

1 Lataa Instagramsovel
lus mobiililaitteellesi. 
Sovellus ladataan 
käyttämäsi laitteesi 
mukaan Google Play 
Storesta (Windows ja 
Androidlaitteet) tai 
App Storesta (Applen 
laitteet).

2 Avaa lataamasi Insta
gramsovellus napaut
tamalla sen kuvaketta.

Näin aloitat Instagramin käytön

#

Instagram on sosiaalisen median palvelu, jossa voit 
jakaa kuvia ja videoita. Instagramissa voit seurata 
myös muiden julkaisuja, kommentoida ja tykätä niistä.

Instagramin käyttöä varten sinun tulee rekisteröityä 
sen käyttäjäksi. Rekisteröityminen tarkoittaa sitä, että 
luot oman käyttäjätilin palveluun. Käyttäjätili on 
maksuton.

Instagram on mobiiliapplikaatio, joten sen käyttöön 
tarvitset mobiilisovelluksen.

# Hashtagit, suomeksi aihetunnisteet, ovat 
avainsanoja tai tunnisteita, jotka kokoavat 
tiettyä aihetta koskevat julkaisut yhteen. 
Ne auttavat samasta aiheesta kiinnostunei
ta käyttäjiä löytämään keskusteluja ja jul
kaisuja kootusti.

Kun kirjoitat julkaisemasi kuvasi tai videon 
yhteyteen #kulttuuriliiteri, löytävät muutkin 
Instagramin käyttäjät kaikki tähän aihealu
eeseen liittyvät julkaisut kirjoittamalla ha
kukenttään tuon tunnistesanan.

Instagramissa voit kirjoittaa kuvan/videon 
yhteyteen jopa 30 eri hashtagia. Julkaisuu
si voisi sopia esimerkiksi: #kulttuuriliiteri 
#mtkl #kulttuurihaaste #luovuushaaste 
#inspistä #innanen #taide #luovuus #hu
vinvuoksi aihetunnisteet.

1  Napauta +-painiket-
ta, josta luot uuden jul
kaisun.

5 Seuraavaksi luo  
salasana käyttäjä
tiliäsi varten.

6 Napauta Seuraava. 

3  Luo itsellesi käyttäjä
tili. Kirjoita matka-
puhelinnumerosi tai 
sähköpostiosoitteesi. 
(Tilin voi luoda myös 
käyttämällä omaa 
Facebooktiliä, mutta 
sitä ei pidetä tieto
turvan kannalta yhtä 
vahvana vaihtoehtona.) 
Jos lisäät puhelin
numerosi, niin se ei 
näy muille käyttäjille.

4 Luo itsellesi käyttä-
jänimi. Jos valitsemasi 
nimi on jo käytössä, 
voit joutua kokeile
maan eri vaihtoehtoja 
(esimerkiksi lisäämällä 
nimeesi vaikkapa jon
kun numerosarjan).

7  Sinulta kysytään 
kuusinumeroista vah-
vistuskoodia, joka on 
lähetetty puhelimeesi 
tai sähköpostiosoit
teeseesi. Syötä se ja 
napauta Vahvista. 

8 Syötä syntymäaikasi 
(tämä on pakollinen 
tieto, sillä palvelun 
käytölle on alaikä
raja).

9 Napauta Seuraava.

10 Täytä haluamasi 
profiilitiedot, lataa 
profiilikuvasi ja  
napauta sitten 
Seuraava. Kuvan 
laittaminen on  
vapaaehtoista,  
ja sen voi lisätä 
myöhemminkin. 

11 Nyt on Instagram 
valmiina käyttöösi!

Näin julkaiset kuvia tai videoita Instagramissa:

2  Valitse kuva tai  
video, jonka haluat  
julkaista. Voit selailla 
puhelimesi kuva
galleriassa olevia  
otoksia ja valita niistä 
yhden. Jos haluat  
samaan julkaisuun 
useampia kuvia tai  
videoita, napauta  
ensin kaksi neliötä 
painiketta. Jos haluat 
ottaa julkaistavan  
kuvan nyt, napauta  
kamerapainiketta.

3 Instagramissa julkais
tavan kuvan oletukse
na on neliön muoto. 
Jos haluat julkaista ku
van sen alkuperäisissä 
mittasuhteissa, napau-
ta laajennus-painiket-
ta kuvan vasemmassa 
alakulmassa.

4 Napauta Seuraava.

5  Ruudun alaosaan  
ilmestyy suodatin
vaihtoehtoja, joita voit 
selailla pyyhkäisemällä 
oikealta vasemmalla. 
Valitse haluamasi suo
datin tai Normal, jos 
haluat julkaista kuvan 
sellaisenaan.

6  Kirjoita haluamasi  
kuvateksti sille varat
tuun tilaan. Kirjoita mu
kaan sopivia aihe
tunnisteita # (risuaita) 
merkillä varustettuna.

7 Halutessasi merkitse 
julkaisuun muita Insta
gramia käyttäviä hen
kilöitä tai lisää sijainti.

8 Napauta Jaa – nyt  
julkaisusi on valmis!
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https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/11/14/digitreenien-peruskurssi-taitoja-uteliaille
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  AJANKOHTAISTA

syntyy lämpöä, yhteisöllisyyttä, välittämis-
tä ja vaikuttamista. Sopii hyvin kaikille jau-
hopeukaloille!

Kakut voivat näyttää juuri siltä, mitä te-
kijät niillä haluavat ilmaista: kesää, erilaisia 
tunteen kirjoja, taiteellisia näkemyksiä, tek-
nistä osaamista, ihan mitä vaan.

Kakkuhaasteen lähettää liiton toiminnan-
johtaja Olavi Sydänmaanlakka, joka itse-
kin valmistaa juhlakakun liiton Kesägaalaa 
varten. Olavin kakun tekoa voimme seurata 
verkossa.

Jaa kakkukuvasi somessa
Kaikki kakuntekijät voivat jakaa kuvia tuo-
toksistaan somessa käyttämällä tunnistetta 
#kakkuhaaste50v. Toivomme näkevämme 
kuvia niin kakuista kuin niiden valmista-
misesta yksin tai yhdessä ja kaikista mu-
kavista tunnelmista kakunteon mels-
keessä.

Hei kaikki jauhopeukalot!
Mielenterveyden keskusliitto juh-

listaa 50-vuotispäiväänsä 6.6.2021 
verkossa järjestettävässä Kesägaalassa. 
Mielestämme tätä kesän juhlaa kannattaa 
juhlistaa myös kakuilla.

Leivo siis oma kesäjuhlakakku, ihan vain 
siitä ilosta, että on kesä ja juhlan aika. Kak-
ku voi olla makea tai suolainen – tai voit teh-
dä molemmat versiot. Kakkuohjeita ja vink-
kejä löytyy ainakin netistä, mutta tässä mei-
dän vinkkimme täytekakkupohjan ja voilei-
päkakun perusohjeisiin.

Inhimillinen kosketus
Tämä ei ole kilpailu, vaan hauska tempaus, 
mihin haastamme mukaan kaikki innok-
kaat kakkujen tekijät ja syöjätkin. Teema tu-
lee liiton logosta, joka muodostuu tuhansista 
yksilöllisistä sormenjäljistä: Human Touch 
eli inhimillinen kosketus. Yhdessä niistä 

Tervetuloa osallistumaan 50-vuotiaan Mielenterveyden keskusliiton kakkuhaasteeseen.

Leivo oma juhlakakku

Pohja
4 kanamunaa
1 ½ dl sokeria
1 dl vehnäjauhoja
1 dl perunajauhoja
1 tl leivinjauhetta

 N Vatkaa huoneenlämpöiset munat ja 
sokeri  paksuksi, vaaleaksi vaahdoksi. 
Yhdistä jauhot ja leivinjauhe. Siivilöi ne 
vaahtoon. Sekoita nostellen tasaiseksi.

 N Kaada kakkutaikina  voideltuun ja 
korppujauhotettuun vuokaan  (tilavuus 
n. 2 ½ litraa). Pinnoitettua vuokaa ei 
tarvitse korppujauhottaa.

 N Paista kakkupohja 175 asteessa kyp
säksi  35–40 min. Kumoa kakkupohja 
hieman  jäähtyneenä.

 N Täytä makusi mukaan marjoilla tai 
hedelmillä. Väleihin voit lisätä myös 
kermaa, rahkaa, tuorejuustoa yms. 
makua  antamaan.

 N Päällystä kakku kermavaahdolla tai 
muilla kuorrutteilla ja koristele  marjoil
la, hedelmillä tai kakkukoristeilla.

Pohja
12 isoa grahampaahto leipäviipaletta

Kostutukseen
n. 1 dl kevytmaitoa tai  lihalientä

Täyte
300 g palvikinkkua tai suolalihaa
3–4 (2 dl) maustekurkkua (hienonnettu)
2 prk (à 200 g) tuore juustoa (ruohosipuli 
tai muu mieluinen maku)
1 iso punainen paprika
½ dl persiljaa

Koristeluun
1–2 prk (à 200 g) tuorejuustoa  
(esim. ruohosipuli)
100 g ohuen ohuita   
kylmäsavukinkkuviipaleita
10 kpl kirsikkatomaatteja
10 kpl oliiveja
50 g minisalaattisekoitusta
persiljaa

 N Aloita voileipäkakun valmistaminen täyttees
tä. Hienonna palvikinkku ja mauste kurkku. Li
sää puolet tuorejuustosta. Sekoita.

 N Leikkaa paprika hyvin pieniksi kuutioiksi. 
Sekoita paprika ja hienonnettu persilja  
loppuun tuorejuustoon.

 N Leikkaa ohuelti leipäpalojen reunat pois. 
Leikkaa kaksi  viipaletta kahtia, jotta voit  
latoa leivät tiiliskiviladontana. Levitä kolme 
leipäviipaletta vierekkäin leikkuulaudalle 
tuorekelmun päälle. Kostuta leipäviipaleet 
pullasudilla.

 N Levitä 1/2 lihatäytteestä levylle. Kostuta 
leipäkerros aina ennen täytteen levittämistä. 
Levitä seuraavaan väliin paprikatäytettä ja 
kolmanteen väliin loppu lihatäyte.

 N Kiedo voileipäkakku tuorekelmun sisään 
tiukaksi paketiksi. Anna vetäytyä yön yli jää
kaapissa. Laita halutessasi voileipäkakun 
päälle leikkuulauta painoksi, jotta pinnasta 
tulee tasainen.

 N Tasoita reunat tarvittaessa. Levitä tuorejuus
to voileipä kakun pintaan ja reunoille.

 N Koristele voileipäkakku  täytteen aineksilla, 
käytä mielikuvitusta vapaasti.

Jaa oma kakkukuvasi 
Facebookissa, 

Instagramissa tai 
Twitterissä hashtagilla 

#kakkuhaaste50v

TÄYTEKAKKU VOILEIPÄKAKKU (perusohje kinkkutäytteellä)

Julkaisemme kakkuja Kesägaalan aikana 
ja sen jälkeen liiton sivuilla sekä somekana-
vissa. Voit myös selailla muiden kakkukuvia 
somessa tunnisteella: #kakkuhaaste50v.

Lähettämänne kuvat kertokoon siitä, 
miten kakulla halutaan juhlistaa kesää ja 
50-vuotiasta liittoa.
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TULOSSA

Kesägaala verkossa
6.6.2021 klo 1314.30

Mielenterveyden keskusliitto 
perustettiin 6.6.1971 Iisalmessa, 
Koljonvirran psykiatrisessa sai
raalassa.

Syntymäpäivän ja pitkän pande
miatalven jälkeen koittavan kesän 
kunniaksi järjestämme verkossa 
Kesägaalan kutsutilaisuutena jä
senillemme, toimintaamme osal
listuneille ja muille mielenterveys
ongelmia itse kokeneiden ihmis
ten asiaa kanssamme edistäneille.

Nyt on aika suunnata huomio ke
sään, iloon, tulevaisuuteen ja yh
dessä aikaan saamiimme muutok
siin.

Pyydämme henkilökohtaisen kut
sun saaneita ilmoittautumaan 
28.5. mennessä.

Juontajina vuoden 2021 Hyvän 
mielen lähettiläät, Duudsonien 
Jarno Laasala ja Jarppi Leppälä

on tällä hetkellä miehiä, vaikuttamisvies-
tinnän asiantuntija Henna-Riikka Myrs-
kylä sanoo.

Duudsonit etsivät podcastsarjassa jul-
kisuudesta tuttujen henkilöiden kanssa ra-
joja, joita ovat joskus joutuneet ylittämään, 
sekä oppeja omien rajojen löytämisestä. 

– Käsittelyssä on monipuolisesti erilai-
set mieleen vaikuttavat aiheet: itsetunto, 
pelot, herkkyys, tunteiden sanoittaminen, 
arjen rakentaminen hyväksi, oma identi-
teetti, ennakkoluulot tai kiire, sarjan tuot-
tanut ja käsikirjoittanut Myrskylä kertoo.

Huhti- ja toukokuussa julkaistut Ra-
joilla-podcastit ovat saavuttaneet 
tuhansia kuuntelijoita ja katsojia. 

Yhteistyössä Duudsoneiden kanssa jul-
kaistu sarja tavoitti toukokuun alkuun 
mennessä yli 20  000 näyttökertaa You-
Tubessa ja äänipalveluissa (kuten Spotify) 
noin 12 000 kuuntelukertaa.

– Podcastin vastaanotto on ollut todel-
la hyvä ja uskon sen tavoittavan sellaisia 
ihmisiä, jotka eivät välttämättä tietoisesti 
hakeudu mielen hyvinvointiasioiden pa-
riin. Audiota kuunnelleista 41 prosenttia 

Podcast tavoittaa uusia 
kohderyhmiä mielen 
hyvinvoinnin teemojen pariin

Terapiaa ja liikuntaa pidetään tehokkaina

Mielenterveysbarometri selvitti nyt 
ensimmäistä kertaa suomalaisten 
käsityksiä siitä, miten hyvin eri-

laiset palvelut ja hoitomuodot sopivat mie-
lenterveysongelmien hoitamiseen.

Kärkikolmikko erottuu selvästi: keskus-
teluhoidot kuten psykoterapia (hyvin tai erit-
täin hyvin sopivana pitää 89 %), luonnossa 
liikkuminen (89 %) ja liikunta (87 %).

Seuraavina tulevat ryhmäkeskustelut tois-
ten mielenterveysongelmista kärsivien kans-
sa (79 %), mielenterveysjärjestöjen toimin-
taan osallistuminen (78 %), lääkehoito (71 %) 
ja rentoutusharjoitukset (67 %).

Verkon keskusteluryhmiä pitää sopivina 
hoitomuotoina 59 %, itsensä hemmottelua 
51 %, valohoitoa 26 % ja luontaishoitoja 23 %. 

Mielenterveysbarometri 2021

Tekst i  Sari  Sakala Kuva  Sam Jamsen

Ei halua mielenterveyskuntoutujaa 
naapuriksi, % vastaajista
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Suomalaiset eivät barometrin mukaan tun-
ne mielenterveysjärjestöjen toimintaa juuri 
lainkaan, mutta luottavat lujasti niiden 
osaamiseen ja asiantuntemukseen. Jopa 86 
prosenttia on sitä mieltä, että mielenterve-
ysjärjestöjen julkinen rahoitus on jatkossa-
kin vähintään melko tärkeää.

Tutustu Mielenterveysbarometrin tuloksiin Mtkl.fi sivustolla.

Seitsemänosaisessa Rajallapodcastsarjassa Duudsoneiden vieraina ovat käy
neet Sanni, Mikael Gabriel, Pete Parkkonen, Arman Alizad, Kalle Lamberg,  
Elina Gustafsson ja Heikki Sorsa.  Podcastit ovat kuunneltavissa Youtube ja 
Spotifypalveluissa. Podcastit kuuluvat Mielenterveyden keskusliiton 50vuotis
juhlavuoden tarinakokonaisuuteen.

Tuomas Enbuske

Ismo Leikola

Erin

Tasavallan presedentin 
tervehdys 

kuulumisia kentältä 
Porista Joensuuhun ja 

Helsingistä Rovaniemelle

Ohjelmassa mm.

Suhtautumisessaan valohoitoon ja luon-
taishoitoihin epävarmojen määrä oli vaihto-
ehdoista kaikkein suurin.

Asenteet paranemassa hieman
Mielenterveysbarometrissa on seurattu 
mielenterveysongelmiin liittyviä asenteita 
vuodesta 2005. Tänä vuonna 60 prosenttia 
suomalaisista arvioi, että asenteet mielen-
terveysongelmia itse kokeneita ihmisiä koh-
taan ovat muuttuneet myönteisemmiksi.

Niin sanotun Nimby (Not in my Backy-
ard) -mittarin mukaan se näyttää pitävän 
paikkansa. Noin 18 prosenttia vastaajista ei 
haluaisi mielenterveyskuntoutujia naapu-
rikseen. Korkeimmillaan luku oli 32 % vuon-
na 2006.

Audiota kuunnel-
leista 41 prosenttia 
on miehiä.
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Laura Lovén oli vasta 9-vuotias, kun 
hän keksi tavan helpottaa jatkuvaa 
ahdistustaan. Hän alkoi viillellä it-

seään. Laura ei itsekään tiennyt miksi, mut-
ta viiltely tuntui turruttavan sitä epämää-
räistä valtavan pahaa oloa, joka häntä vaiva-
si. Hän joutui silloisessa perheessään koh-
taamaan vakavasti traumatisoivia koke-
muksia, joita lapsen oli vaikea ymmärtää tai 
käsitellä. 

Lauran ollessa 12-vuotias hän joutui koh-
taamaan uuden, toisenlaisen trauman. Hänen 
äitinsä lähti ulkomaille asumaan, ja Laura 
muutti isänsä luokse. Myöhemmin tie vei 
isän luota lastenkotiin. Hylkääminen jätti 
valtavan trauman, joka jäi Lauran elämään 
pitkälle aikuisikään. 

− Se päivä, kun äiti lähti, tuntui henkises-
ti siltä kuin sydämeni olisi mennyt kuolioon. 
Sain dissosiatiivisia oireita: tunsin oloni epä-
todelliseksi, ajantajuni katosi ja koin saman-
kaltaista kipua kuin sydäninfarktissa. Pistävä 

”Koko loppuelämä on 
toinen mahdollisuus”
Vaikeat lapsuuden kokemukset seurasivat Laura Lovénia, 29, aikuiseksi saakka. Muiden ihmisten tuki ja 
rohkeus kohdata traumojen aiheuttama kipu auttoivat häntä toipumaan. Hän uskoo, että aina on 
olemassa toinen mahdollisuus korjata menneisyyden traumoja.

Tekst i  Teksti  Mir ja Aarnio Kuvat Aksel i  Muraja

kipu alkoi rinnasta ja levisi kaulaan ja vasem-
paan olkavarteen.

Opiskelun onni ja uuvuttavuus
Samat tuntemukset ja oireet ovat palanneet 
ja toistuneet myöhemminkin elämässä aina 
sellaisina hetkinä, jolloin Laura on kokenut 
kauhua hylätyksi tulemisesta. Pitkään meni 
niin, ettei hän kuitenkaan tunnistanut asioi-
den yhteyttä. Vyyhti alkoi purkautua vasta 
aikuisena ja oman lapsen syntymän myötä.

Ensimmäisen kerran Laura aloitti terapian 
16-vuotiaana. Kahden vuoden terapian aika-
na hän sai posttraumaattisen stressihäiriön 
(PTSD) diagnoosin, mutta dissosiatiivisuut-
ta ei silloin vielä huomattu. Terapiassa hän 
pääsi purkamaan lapsuuden vaikeita trau-
maattisia kokemuksia. 

Elämä sai käänteen kohti parempaa, kun 
Laura 18-vuotiaana tapasi miehen, josta tuli 
myöhemmin hänen nykyinen aviopuolison-
sa. Pari muutti yhteen nopeasti.

  HENKILÖ |  Laura Loven

− Puolisoni on tasainen, vakaa ja rauhal-
linen, ja hänen kohtaamisensa juuri siinä 
elämänvaiheessa teki todella hyvää minulle. 
Siitä muodostui hyvä ja turvallinen ihmis-
suhde, sellainen, jota minulla ei ollut kos-
kaan aiemmin ollut.

Laura pääsi myös opiskelemaan sairaan-
hoitajaksi. Opiskelu kiinnosti, mutta jostain 
syystä hän koki olevansa jatkuvasti uupunut. 
Opintoihin kuuluvat työharjoittelut olivat 
erityisen vaikeita. 

− Itkin ja itkin, että pitää mennä sinne 
töihin. Koko viiden viikon harjoittelun räm-
min aina jotenkuten läpi ja yritin päästä mah-
dollisimman helpolla. Sen jälkeen seuraavat 
kymmenen viikkoa vain makasin, enkä pys-
tynyt tekemään mitään. Ajattelin, että olen 
vain patalaiska, vaikka oikeasti olin vaan niin 
huonossa kunnossa, ettei minulla ollut voi-
mavaroja mihinkään.

Kun Laura alkoi odottaa esikoistaan, hänen 
henkinen vointinsa romahti. Vaikka raskaus 
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”Sitä hakeutuu samankaltaisiin tilanteisiin, 
joissa trauma on syntynyt.”
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Laura Lovén, 29
 y Asuu Kuopiossa 
 y Perheeseen kuuluvat 
aviopuoliso sekä 6vuotias 
ja alle vuoden ikäinen lapsi

 y Terveydenhoitaja, vertais
ohjaaja

 y Harrastaa kirjoittamista, 
valokuvausta, dokument
teja, äänikirjoja, neulomista

 y Mukana myös äitihaavaisil
le suunnatussa yhdistys
toiminnassa sekä Pohjois 
Savon ADHD, autismi ja 
kehityksellinen kielihäiriö 
yhdistyksen hallituksessa. 

Kuka?

oli toivottu, se nosti pintaan lapsuudessa 
koettuja traumoja, eikä oma keho tuntunut 
olevan hallinnassa. Neuvolan kautta Laura 
sai onneksi akuuttia apua vaikeiden tuntei-
densa ja ajatustensa käsittelyyn.

Hyvä ihmissuhde auttoi eheytymään
Samoihin aikoihin Lauran elämään ilmestyi 
uusi ihminen, häntä itseään vanhempi nai-
nen, jota Laura kutsuu aikuisystäväkseen.

− Tämä ihminen tuli elämääni juuri sil-
loin, kun häntä tarvitsin. Hän on ollut paljon 
tukena, apuna ja läsnä, ikään kuin hoitanut 
sitä äidin virkaa, joka minulta puuttui. 

Voimakas hylkäämisen pelko vaivasi Lau-
raa myös uudessa ystävyyssuhteessa. 

− Ihmisen käyttäytymiseen kuuluu trau-
mantoistopakko, jolloin sitä tiedostamatta 
hakeutuu samankaltaisiin tilanteisiin, joissa 
trauma on syntynyt. Minulla oli vahva ole-
tus, että ystävä varmasti lähtee pois. Aloin 
jopa käyttäytyä häntä kohtaan itse tavalla, 
jolla yritin työntää häntä pois. Ajattelin, että 
sillä tavalla kipu ei tuntuisi niin voimakkaal-
ta sitten, kun hän lähtisi. Mutta kaikkien odo-
tukseni vastaisesti hän jäikin arkeeni ja elä-
määni. 

Siitä alkoi Lauran elämässä vaihe, joka 
käynnisti pitkän mutta tehokkaan toipumis-
prosessin. Laura sanoo, että silloin oikeas-
taan iski todellinen kipu. Koska häneltä oli 
lapsuudesta lähtien puuttunut normaali kiin-
tymyssuhde, tuli uudesta ystävästä se, johon 
hän uskalsi kiinnittyä ja jonka kautta hän al-
koi käydä läpi erilaisia kasvuvaiheita, jotka 
olivat jääneet hänen kehityksessään väliin. 

− Se oli se hetki, jolloin kaikki ne lapsiosat 
minussa, jotka dissosiatiivisuus oli säilönyt, 
iskivät pintaan täysillä. Oli todella hämmen-
tävä kokemus olla yhtäkkiä niin tarvitseva ja 
aikuisena ihmisenä haluta toisen syliin. 

Laura sanoo, että hän käyttäytyi välillä 
kuin uhmaikäinen, ja kävi tämän ihmis-
suhteen kautta läpi myös murrosikäänsä. 

Silloin kun hän oli ollut fyysisesti teini-iäs-
sä, ei hänellä ollut ketään, jonka kanssa olisi 
voinut henkisesti kasvaa, sellaista, joka kes-
täisi sen ikään kuuluvan myrskyn. Ystävän 
kanssa Laura opetteli myös sietämään riite-
lyä ja konflikteja, joiden hän oli aina aiem-
min ajatellut johtavan väistämättä siihen, 
että hänet hylätään. 

− Sain oppia, että riitojen jälkeen yhteys 
onkin mahdollista korjata ja että välittämi-
nen ei katkeakaan siihen. Kun murrosikä iski 
päälle aikuisena, se toi pintaan niin paljon 
pohjaan palanutta vihaa menneisyydestä, 
että suhteemme oli todella koetuksella. En 
olisi ihmetellyt, vaikka hän olisi lähtenyt, 
käyttäydyin häntä kohtaan välillä niin kam-
mottavasti. 

Ihmissuhde antoi Lauralle mahdollisuu-
den saada myös jonkun, joka toimii hänelle 
naisen mallina. Ihmisenä, johon voi samais-
tua, jonka piirteitä arvostaa, johon peilata it-
seään ja jonka avulla voi turvallisesti raken-
taa omaa minuuttaan. Kokemukset olivat 
Lauralle korjaavia ja eheyttäviä. 

Terapia tekee kipeää, mutta sen kuuluukin
Myös Lauran terapia tuki prosessia. Hän oli 
päässyt aloittamaan pitkän psykoterapian 
esikoisen ollessa vuoden ikäinen. Lapsella 
oli kehitysongelmia, joita alettiin tutkia, ja 
uusi elämäntilanne erityislapsen vanhem-
pana kävi Lauralle ylitsepääsemättömän 
kuormittavaksi.

− Olen todella kiitollinen siitä, että löysin 
hyvän terapeutin. Hän ymmärsi kauniisti aikuis-
ystäväni merkityksen prosessissa eikä ho-
puttanut, vaan antoi minun kulkea rauhassa 
ympyrän loppuun. Se tuntui välillä hirveän 
kipeältä, siltä kuin haavojani olisi pesty 
painepesurilla, mutta se auttoi. Moni pettyy 
terapiaan, koska se onkin niin kivuliasta. 
Mutta sen kuuluukin olla.  

Terapiassa myös tunnistettiin viimein, 
että Laura oli lapsuudesta alkaen kärsinyt 

dissosiatiivista oireista. Laura sanoo, että hä-
nelle oli iso oivallus alkaa tunnistaa, mikä on 
tervehdyttävää itkua ja mikä ei. Hän on tera-
pian myötä oppinut tunnistamaan, mistä 
epämääräisessä pahassa olossa on kyse ja 
missä hän mahdollisesti on kokenut saman-
kaltaisen tunteen.

− Kun sen hoksaa, pääsee asian alkuläh-
teille. Silloin sen voi itkeä kunnolla pois, ja 
se on siinä. Sitten voi jatkaa eteenpäin.

Laura sanoo, että koskaan ei kannata aja-
tella, etteikö olisi mahdollisuutta korjata 
aiempia kokemuksia ja selvitä eteenpäin. 

− Koko loppuelämä on toinen mahdolli-
suus. Yleensä siihen tarvitsee apua, mutta 
toipuminen on aina mahdollista. 

Laura sanoo, että on ollut hienoa ensim-
mäistä kertaa elämässään kokea oman olon-
sa merkitykselliseksi ja tutustua itseensä oi-
keasti: kuka hän on, mitä hän haluaa, mistä 
tykkää, mitä ajattelee. Aiemmin hän oli pyr-
kinyt lähinnä olemaan sellainen, jota muut 
odottavat ja haluavat, jotta häntä ei hylättäi-
si. Nyt hän uskaltaa olla suorempi ja sanoa, 
mitä oikeasti ajattelee ja tavoitella epätaval-
lisiakin ratkaisuja elämässään. 

Lauralla on toiveena päästä vielä joskus 
työelämään. Hän tosin sanoo, että hoitoala 
ei − paradoksaalista kyllä − ole kovin ystäväl-
linen paikka kertoa omista vaikeuksistaan ja 
kokemuksistaan.

− Hoitoalalla työskentelevillä on mielen-
terveysongelmia paljonkin, mutta niistä ei 
uskalleta puhua ääneen. 

Laura haluaa itse puhua avoimesti omis-
ta kokemuksistaan ja toipumisestaan, jotta 
voisi ehkä auttaa myös muita kokemaan, et-
teivät he ole yksin. 

− Koen olevani nyt terve. Aina tulee toki 
elämässä eteen vastoinkäymisiä, mutta ne 
eivät enää saa omaa persoonaani katoamaan 
eivätkä muserra samalla tavoin kuin aiem-
min. Minulla on vahva luottamus siihen, että 
kaikesta selviää. 
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Mielenterveyden  
keskusliiton  
tapahtumia verkossa 
ja puhelimessa

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

Tapahtumat 
ja kurssit ovat 
maksuttomia!

Tervetuloa 
mukaan!

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 Salo: Luonto ja liikunta, alkaa 17.8.,  
hae viimeistään 2.8.

 y Turku: + 65v, alkaa 21.9.,  
hae viimeistään 31.8.

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 16.8.,  
hae viimeistään 24.7.

 y Siuntio: kulttuuri, kurssilla yövytään: 
alkaa 16.8., hae viimeistään 22.6.

Myötätuntotuokioita 
Verkossa tiistaisin. Jokainen kerta on 
erillinen ja sille ilmoittaudutaan mukaan 
viimeistään tapahtumaa edeltävänä päivänä 
klo 10 mennessä.

 y Verkko 25.5: Höllää hieman – 
suorittamisesta sallivaan arkeen

 y Verkko: 15.6. Jämäkästi ei – rajat ovat 
rakkautta

Luovan kirjoittamisen aamupäivät
Mielenterveysyhdistysten ihmisille, joita 
sanojen maailma kiehtoo ja kirjoittaminen 
kutkuttelee. Ilmoittaudu tapahtumaan 
edeltävänä perjantaina klo 10 mennessä.

Verkossa
24.5.  Mitä on luova kirjoittaminen 
31.5.  Kirjoittaminen läsnäoloharjoituksena 
7.6.    Sanat runoiksi 
15.6.  Havaintoharjoitukset  muistin taide 
21.6. Toistuvat harjoitukset: Aamusivut ja 
kiitollisuuspäiväkirja

VOIMAA VERTAISUUDESTA

Vertaiset verkossa
Joka toinen torstai klo 14 – 15.15 
mielenterveysyhdistysten vertaisille ja 
aktiiveille ja muille vertaistapaamisista 
kiinnostuneille. 

 y Kesän eväänä valokuvat: Koostuu 
kahdesta kerrasta 3.6. ja 17.6., 
ilmoittaudu mukaan viimeistään 2.6. 
klo 10 mennessä

Mitä mielen päällä? – ryhmächatit
 y Syötkö tunteitasi 16.6.
 y Seksitön elämä – miten tässä näin kävi? 
11.8.

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

VERKKOKURSSILLE VAIKKA 
KOTISOHVALTA

  Itseopiskeluun

Ehkä joskus vielä töihin
Ihmisille, jotka unelmoivat työelämästä ja 
kaipaavat elämäänsä uusia tuulia ja keinoja 
lähestyä unelmaansa.

 y Verkossa: Mukaan pääsee koska 
tahansa

Vastavirrasta myötävirtaan
Opiskelijoille, jotka haluavat uusia 
näkökulmia opiskeluun 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. 

 y Verkossa: Mukaan pääsee koska 
tahansa. 

AIVAN KAIKILLE

Hyvinvoinnin iltakoulut 
Kaikille mielen hyvinvointia käsittelevistä 
luennoista innostuneille.

 y Verkko: Kun yksi sairastaa – miten voi 
parisuhde ja perhe: 25.5., ilmoittaudu 
24.5. klo 10 mennessä

Minun kokemukseni 
 y Verkko: Synkän jälkeen valoa ja toivoa 
26.5,  ilmoittaudu 25.5. klo 10 mennessä

 y Verkko: Sinut oman erityisyytensä 
kanssa 2.6., ilmoittaudu 1.6. klo 10 
mennessä

IRTIOTTO ARJESTA – TUETUT LOMAT

 y Imatra, Imatran kylpylä: Aikuisille,  
29.8.  3.9., hae viimeistään 29.5.

 y Laukaa, Kylpylähotelli Peurunka: 
Aikuisille, 10.10. 15.10., hae viimeistään 
10.7.

Kysy lisää:  
tietopalvelu@mtkl.fi tai 0203 91920

Kirjaudu www.mtkl.fi 
• Päivitä yhteystietosi

• Tulosta tai lataa jäsenkortti

Mielenterveyden keskusliitto on 
julkaissut toukokuussa viikoittain 
erilaista maksutonta digitaitojen 
koulutusta. Ohjelmassa on 
tutustumishetkiä verkkoalustoihin 
kuten Teams ja Zoom sekä 
somekanaviin kuten Facebook.
Viikon lopuksi juodaan digikahvit 
Teamsin välityksellä ja 
summataan samalla viikon aikana 
nousseita ajatuksia.

Toive digikoulutukseen on tullut 
jäseniltä, ja osallistumis
kynnyksen on tarkoitus pitää 
mahdollisimman matalalla. 
Koulutukset on tarkoitettu niin 
yhdistyksissä työskenteleville, 
vapaaehtoisille kuin kaikille muille 
aiheesta kiinnostuneille, ilman 
etukäteisvaatimuksia.

Kaipaatko vahvistusta 
digitaitoihin? Verkossa 
toimivat digikoulutukset 
jatkuvat toukokuun 
loppuun asti.

Facebook MTKL Yhdistysuutiset ma 
24.5. ja 31.5. klo 12. Digikahvit pe 21.5. ja 
28.5. klo 1213.30 (Teamsissä). Teams 
ryhmänohjaajan apuna, ti 25.5. klo 1416. 
Zoom ryhmänohjaajan apuna, ke 26.5. 
klo 1416. Taloudellista tukea laitteisiin,  
to 27.5. klo 1416 (Teamsissä).  
Ilmoittaudu mukaan Mtkl.fi sivuston 
tapahtumakalenterin kautta otsikolla 
”Toukokuu on digikuu”. Lisätietoja 
tapahtumista saat yhdistyskoordinaattori 
Jenniltä: jenni.rihti@mtkl.fi.

Toukokuu 
on digikuu 

https://tukinet.net/mita-mielen-paalla/
mailto:tietopalvelu@mtkl.fi
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  BLOGI

Mielenterveyden keskusliitossa tehtiin 
jälleen perinteinen mielenterveys-
barometrin väestökysely. Tämän-

kertainen otos oli yli puolet suurempi kuin 
ennen, peräti yli 2000 vastaajaa ympäri 
Suomen. 

Barometrissä kysyttiin nyt ensimmäis-
tä kertaa sitä, miten hyvin suomalaiset tun-
tevat mielenterveysjärjestöjen toimintaa ja 
kuinka moni on ottanut osaa niiden toi-
mintaan. 

Tulokset eivät suoranaisesti mairittele 
mielenterveysjärjestöjä.

Suomalaiset eivät barometrin mukaan 
tunne mielenterveysjärjestöjen toimintaa 
juuri lainkaan. Jäseniä on alle 2% aikuis-
väestöstä ja vain alle 5% on ottanut osaa 
mielenterveysjärjestöjen toimintaan. 

Meillä Mielenterveyden keskusliitossa on 
tällä hetkellä noin 15 000 jäsentä. Trendi on 
ollut laskusuunnassa – samoin kuin myös 
jäsenjärjestöjen määrä. Jäsenyys tai järjestö-
jen määrä ei kuitenkaan saa olla liiton, tai 
edes jäsenjärjestöjen toimintaa määrittävä 
indikaattori. Valtionavusteinen toiminta on 
avointa kaikille, ei vain jäsenille. 

Mielenterveysongelmat ovat Suomessa 
suuri riski, johon järjestöjen tulee tarttua en-
tistä kovemmalla tarmolla. Tämä tarkoittaa 

Mielenterveysjärjestöjen toimintaa ei 
tunneta – onneksi meihin luotetaan

uusia toimintamuotoja, uusien kohderyhmi-
en tavoittamista ja toimintaan osallistumi-
sen kynnyksen madaltamista. Emme voi tyy-
tyä siihen, että tavoitamme näin vähän koh-
deryhmää, tai varsinkaan siihen, että yli puo-
let suomalaisista ei edes tunne toimintamme 
periaatteita ja toimintamuotoja.

Momentum mielenterveysjärjestöjen toi-
minnan vahvistamiselle on myös baromet-
rin mukaan olemassa. Huolimatta siitä, että 
suomalaiset eivät varsinaisesti tunne toimin-
taamme, he luottavat lujasti mielenterveys-
järjestöjen osaamiseen ja asiantunte-
mukseen.

55 prosenttia vastaajista hakisi mielen-
terveysongelmia itse kohdatessaan apua alan 
järjestöstä, ja 77 prosentin mielestä järjestö-
toimintaan osallistuminen soveltuu mielen-
terveysongelmien hoitamiseen vähintään 
melko hyvin. Ylivoimainen enemmistö, 86 
prosenttia suomalaisista, on sitä mieltä, että 
mielenterveysjärjestöjen julkinen rahoitus 
on jatkossakin vähintään melko tärkeää.

Olemme siis tehneet paljon asioita oikein. 
Nyt tarvitsemme lisää näkyvyyttä ja rohkeut-
ta puhua mielenterveysongelmista – stigman 
”taklaamisen” työ on oikeasti vasta alussa. 
Tulemme liitossa panostamaan jäsenyhdis-
tysten tukeen entistä enemmän.

 
 
 

 

 

Yhdessä voimme luoda innovatiivisem-
pia tapoja lähestyä väestöä, tehdä tavoitteel-
lisimpia hakemuksia ja seurata tarkalla sil-
mällä sekä korvalla sitä, miten tuloksellista 
toimintamme oikeasti on. Liiton hallitus on 
perustanut myös oman ryhmän, jonka teh-
tävä on kehittää jäsenyhdistysten toimintaa. 
Liiton työntekijöiden lisäksi siinä on jäseniä 
jäsenyhdistyksistä ympäri Suomen.

Digiloikka on ympäröivässä maailman ti-
lanteessa entistä tärkeämpi ottaa kunnolla. 
Perinteiset matalan kynnyksen paikat auki-
oloaikoineen ja erilaiset keskusteluryhmät 
ovat tulevaisuudessakin varmasti osa järjes-
tötoimintaa. Jotta saamme myös nuorempia 
ikäluokkia ja uusia väestöryhmiä mukaan 
järjestöjen toimintaan, tarvitaan kohdenne-
tumpia toimenpiteitä eri ryhmille.

Janne Jalava

Kirjoittaja on Mielen
terveyden keskusliiton 
kehitysjohtaja.
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Kun kristillisessä vakaumuksessa elävä henkilö kuuluu seksuaalivähemmistöön, hän kohtaa 
usein kriisin, joka ulottuu hänen itsensä lisäksi koko perheeseen. Elina Lind havaitsi 
opinnäytetutkimuksessaan, että sopivaa apua ja tukea on saatavilla heikosti.

Tekst i  Sari  Sakala Kuva  Sami Lind

Uskonnollisen vakaumuksen ja 
seksuaalivähemmistöön kuulumisen 
aiheuttamaan kriisin on vaikea löytää apua

Seksuaalivähemmistöön kuuluvan 
kokema kriisi aiheutuu ristiriidasta 
omassa identiteetissä uskonnolli-

suuden ja oman seksuaalisen suuntautumi-
sen välillä. Haastatellut olivat joutuneet ky-
symään itseltään, voiko olla yhtä aikaa us-
kovainen ja ei-hetero.

– Kokemus siitä, että ei ole hyväksytty 
Jumalalle sellaisenaan, on saanut osan heis-
tä luopumaan uskostaan tai ottamaan tau-
koa suhteessa Jumalaan. Joillekin se on aiheut-
tanut itsensä kieltämisen vaiheen, toisilla 
toiveen siitä, että kyseessä olisi ohimenevä 
vaihe, Lind kertoo.

Kuulluksi tuleminen tärkeää
Haastatellut kokivat tilanteestaan häpeän, 
ahdistuksen ja epätoivon tunteita; pelkoa 
perheen, ystävien ja yhteisön reaktioista 
sekä yksinäisyyttä. Osa vastaajista koki 
asiasta kertomisen niin vaikeana, ettei ollut 
paljastanut sitä edes läheisilleen.

Tuen saamisessa seksuaalivähemmistöön 
kuuluvat kokivat tärkeäksi mahdollisuuden 

puhua asioista ja tulla kuulluksi omien ko-
kemuksiensa kanssa. Asiasta kertomisen 
omalle ystäväpiirille koettiin auttavan eteen-
päin omassa prosessissa.

Tärkeäksi osoittautui myös tiedon etsi-
minen kirjallisuudesta ja vaihtoehtoisista 
Raamatun tulkinnoista. Myös toisten usko-
vaisten seksuaalivähemmistöön kuuluvien 
tarinat auttoivat seksuaalisen identiteetin ja 
uskonnollisen identiteetin integroimisessa.

-  On olemassa myös ryhmä ihmisiä, jot-
ka valitsevat mieluummin vakaumuksensa 
ja valitsevat elää harjoittamatta omaa sek-
suaalisuuttaan, koska kokevat sen olevan 
väärin. Nämä ihmiset tarvitsevat erityisen 
paljon tukea, ystäviä ja hyvän seurakunta-
yhteyden, Lind mainitsee.

Perheet yksin kriisissä
Seksuaaliseen vähemmistöön kuuluminen 
aiheutti myös perheissä uskonnollisen krii-
sin sekä sosiaalisesta painetta suhteessa 
omaan uskonyhteisöön. Surun, pelon tai hä-
peän lisäksi etenkin vanhemmat kertoivat 

Suomessa on paljon 
ihmisiä, joille voi 
uskonnollisen 
vakaumuksensa 
ja seksuaalisen 
suuntautumisensa 
johdosta aiheutua 
kriisi. Aihetta tutkinut 
Elina Lind muistuttaa, 
että vaikka kyse on 
yksilön asiasta, niin se 
koskettaa laajemmin 
perheitä useassa 
sukupolvessa.

syyttäneensä itseään siitä, mitä omalle lap-
selle oli tapahtunut.

– Läheisten tuska on hyvin konkreetti-
nen, moni puhuikin suruprosessista. Kun 
apua ei saa, kriisi jatkuu vuosikausia. Nämä 
perheet ovat usein tiiviitä ja on surullista, 
että kriisin takia jopa ihmissuhteita on rik-
koutunut, Lind sanoo.

Perheenjäsenet kokivat vaikeimpana asi-
ana sen, jos seksuaalivähemmistöön kuulu-
va oli kertonut asiasta heille, mutta kieltänyt 
kertomasta asiasta kenellekään. Ulkopuoli-
sen avun saannin koettiin olleen heikkoa tai 
lähes olematonta. 

– Terveydenhuollosta saatava apu on hy-
vin kirjavaa, ja pelkona oli, että uskonnolli-
suus nähtäisiin osana ihmisen ongelmaa eikä 
voimavarana. Myös seurakunnassa puhumis-
ta pelättiin, koska huolena oli se, miten 
itseeni tai lapseeni sen jälkeen suhtaudut-
taisiin. Eniten kaivattiin vertaistukea ja sitä, 
että tarjolla olisi ollut faktatietoa tai keskus-
teluapua.

Oma usko voimavarana
Elina Lind piti yllättävänä havaintona sitä, 
ettei järjestöpuoleltakaan löytynyt sopivaa 
auttavaa tahoa seksuaalivähemmistöön 
kuuluville.

- Mieluummin jopa kamppailtiin yksin 
kuin olisi haettu apua Setasta. Monella on 
vahva oma vakaumus ja identiteetti, jolloin 
Pride-henkinen ideologia tuntuu vieraalta. 
Positiivista on kuitenkin se, että evankelis-
luterilaisessa kirkossa tehdään sateenkaari-
työtä, jossa sekä uskonnollisuus että seksuaa-
linen suuntautuminen otetaan huomioon.

Elina Lind toivoo, että ymmärrys perhei-
den roolista kriisissä laajenisi ja että uskon-
nolliseen vakaumukseen voitaisiin suhtau-
tua myös positiivisena asiana. 

– Nähdäänkö usko ja siihen pohjautuva 
identiteetti aina pelkkänä mielenterveys-
ongelmana vai voimavarana, josta voi olla 
hyötyä kriisistä selviytymisessä, hän kysyy.

Elina Lindin opinnnäytetyö USKO – SEKSUAALISUUS – 
PERHEEN KRIISI : Miten kohdata ja tukea kristittyä perhet
tä kriisissä, kun sen jäsen on kertonut seksuaalivähemmis
töön kuulumisestaan? on luettavissa verkossa osoitteessa 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk202103304034.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202103304034
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  SOSIAALITURVA

Asiakasmaksulaki 
paranee

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

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista eli 
tuttavallisemmin asiakasmaksulaki on uudistumassa. 
Lakimuutokset astuvat pääosin voimaan 1.7.2021.  
Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan 1.1.2022, 
koska maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen. 

Päivitettyjä materiaaleja tutustuttavaksesi

Tietopaketti  
alkoholista ja  
lääkkeistä

ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit

Kohtaamis-
paikkaopas

www.psykologipalvelupoiju.fi

Tule psykologiksi Poijuun tai pyydä
meidät apuun työpaikallesi!

Mitä ovat asiakasmaksut?
Kunnallisista sosiaali ja terveyspalveluista voidaan lain mukaan periä 
asiakasmaksuja. Maksut ovat joko tasasuuruisia, jolloin niihin eivät vaikuta 
asiakkaan tulot (esimerkiksi terveyskeskusmaksu); tai ne perustuvat asiakkaan 
maksukykyyn, jolloin asiakkaan tulot vaikuttavat maksun määrään  
(esimerkiksi pitkäaikaisen laitoshoidon maksu). 

Mikä muuttuu ja miksi?
Muutosten tavoitteena on laajentaa palveluiden maksuttomuutta ja 
kohtuullistaa maksuja.  Uudistuksen myötä maksuttomien palveluiden 
määrä lisääntyy. Jatkossa uusia maksuttomia palveluja ovat esimerkiksi 
perusterveydenhuollon hoitajavastaanotot, alle 18vuotiaiden poliklinikka
käynnit sekä päihteitä käyttävien, raskaana olevien äitiyspoliklinikka 
käynnit.

Lisäksi uudistuksen myötä mielenterveyspalvelujen maksuttomuutta 
perusterveydenhuollossa selkiytetään. Lain mukaan perusterveydenhuollossa 
avohoitona järjestetty mielenterveystyö on maksutonta kaiken ikäisille 
asiakkaille. Myös asiakasmaksulakiin on lisätty säännökset pitkäaikaisten 
asumispalvelujen asiakasmaksuista.  Jatkossa maksut määräytyvät 
yhdenmukaisin perustein säännöllisessä ja jatkuvassa kotiin annettavassa 
palvelussa ja pitkäaikaisessa tavallisessa palveluasumisessa.

Maksukaton piiriin lisää palveluja
Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto pysyy edelleen 
samana, eli 683 euroa kalenterivuodessa. Maksukaton täytyttyä asiakas saa 
pääsääntöisesti maksukaton piiriin kuuluvat palvelut maksutta loppuvuoden 
ajan.

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin enintään 22,50 euron 
hoitopäivämaksu maksukaton täyttymisen jälkeen. Tähän kuuluu esimerkiksi 
lyhytaikainen psykiatrinen osastohoito. 

Uudistuksen myötä maksukaton piiriin kuuluvien palveluiden määrä 
lisääntyy. Uusia, maksukattoa kerryttäviä palveluita ovat muun muassa suun 
terveydenhuolto, terapia ja tilapäinen kotisairaanhoito. Jatkossa maksukattoa 
kerryttävät myös asiakasmaksut, joihin on myönnetty toimeentulotukea. 
Asiakasmaksua koskevasta laskusta tulee jatkossa löytyä tieto, kerryttääkö 
kyseinen maksu maksukattoa.

Maksujen alentaminen tai perimättä jättäminen
Maksujen alentaminen tai perimättä jättäminen sillä perusteella, että henkilön 
toimeentulo vaarantuu, on ollut mahdollista jo nykyisenkin lainsäädännön 
puitteissa. Uudistetussa laissa asiakasmaksujen alentaminen ja perimättä 
jättäminen ovat ensisijaisia keinoja toimeentulotukeen nähden. Muutoksella 
tavoitellaan sitä, että asiakas ei joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen 
asiakasmaksujen vuoksi.  Lakiin on myös lisätty tieto siitä, että kunnan tulee 
antaa asiakkaalle riittävästi ja ymmärrettävästi tietoa maksujen alentamisesta 
tai perimättä jättämisestä, kirjallisesti tai suullisesti. 

Uudistuksia jatketaan
Nyt voimaan tulevissa lakimuutoksissa on kyse  
asiakasmaksulain osittaisuudistuksesta. Asiakasmaksu
lain jatkouudistamisen alkuvalmistelut ovat jo käynnissä.  
Tarkoitus on selvittää muun muassa, voisiko 
asiakasmaksujen maksukaton seurantavastuun siirtää 
pois asiakkaalta viranomaisten vastuulle. Tällä hetkellä 
asiakkaan täytyy itse huolehtia maksukaton 
seurannasta.
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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

Maanantaisin klo 9 – 16

Kysy yhdisty s toiminnasta!

Yhdistysten palvelupuhelin

050 339 4971

Tilaa uutiskirjeemme – saat joka kuukausi 
tietoa ajankohtaisista teemoistamme!
www.mtkl.fi

Sarianna Sallamaa  
1963–2021 

Kokkolalainen kokemustutkimuksen 
ja -arvioinnin pioneeri Sarianna 
Sallamaa (s. 1963) menehtyi 17. 

huhtikuuta. Sarianna osallistui Mielen-
terveyden keskusliiton YYA–projektin 
kokemustutkimuskoulutukseen vuonna 
2008. Hän toimi aktiivisesti haastatteli-
jana ja tutkimusraportin kirjoittajana 
laajassa kansainvälisessä Ihmisoikeudet 
mielenterveys- ja päihdeyksiköissä 
-arviointihankkeessa. Projekti vei hänet 
Budapestiin, Cambridgeen ja Lontoo-
seen. Wienin lääketieteellisen yliopiston 
psykiatrian professori Wolfgang Kat-
schnigin sanoin ”on ensiarvoisen tär-
keää, että mielenterveys- ja päihdelai-
toksiin sisään otetut ihmiset ovat alusta 
asti mukana arvioimassa laitosten toi-
mintaa. Kokkolan tiimi täytti nämä vaa-
timukset paremmin kuin hyvin.” Sarian-
na oli hankkeen tiimoilta perustetun 
Keski-Pohjanmaan kokemustutkijat ry:n 
perustaja- ja aktiivijäsen. 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
verkkosivustolla: www.mtkl.fi.

MUISTOKIRJOITUS

Sari Karppi, Markku Salo, Tom Stenman

Tule mukaan liikkumaan 
ja virkistymään

Jäsenyhdistysten liikuntapäivä 

Lisätietoja tapahtumasta: 
Kati Rantonen, kati.rantonen@mtkl.fi, p. 046 920 6427

Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistysten liikuntapäivä järjestetään 
Iisalmessa Sarkariniemen stadionilla

Ohjelmassa on yleisurheilukisat, 1200 m:n yhteiskävely, toimintarasteja sekä 
hyvinvointivinkkejä.   

Osallistumismaksu yleisurheilukisaan osallistuneilta on 10 € / osallistuja. 

Ilmoittautuminen tapahtumaan on avoinna liiton sivuilla www.mtkl.fi 
tapahtumakalenterin kautta 10.5.  10.8.2021. 

Tapahtuma on ulkoilmatapahtuma. Tapahtuma alkaa lauantaina kello 10 ja 
päättyy arviolta kello 16. Noudatamme vallitsevia koronarajoituksia ja mikäli 
tilanne niin vaatii, kisat voidaan myös perua. 

Tervetuloa viihtymään ja liikkumaan yhdessä liiton synnyinseudulle!

lauantaina 
28.8.2021

Suomen hallitus ei linjannut Terapia
takuun toteuttamista nopealla aika
taululla puoliväliriihessään, jossa neuvo
teltiin julkisesta rahankäytöstä vuosina 
202225. Tämä oli pettymys mielen
terveysjärjestöille, jotka ottivat asiaan 
kantaa riihen alla. Myös Terapiatakuuta 
kannattava kansalaisaloite keräsi yli  
50 000 nimeä vuonna 2019.

Hallitus haluaa liittää Terapiatakuun 
hoitotakuuseen, jonka aikataulu on ve
nynyt jo useaan otteeseen. Järjestöjen 
yhteistyöelin Mielenterveyspooli pitää 
ongelmana sitä, että hoitotakuun aika
taulu todennäköisesti venyy edelleen. 

Mielenterveyspooli on ajanut paran
nuksia mielenterveyden vahvistamisek
si jo ennen koronapandemiaa. Vuosi 
sitten myös Yhdistyneet kansakunnat 
(YK) varoitti kannusti valtioita panosta
maan psykososiaalisen tukeen ja nope
aan pääsyyn mielenterveyspalveluihin 
koronan jälkeisen mielenterveyskriisin 
ehkäisemiseksi.

Terapiatakuu toteutuu Helsingissä
Helsingin kaupunki päätti toteuttaa te
rapiatakuun ensimmäisenä kaupunki
na Suomessa. Helsingin kaupungin
valtuusto päätti toukokuun alussa, että 
terapiatakuu pyritään toteuttamaan  
jo ensi vuonna. Tällöin perustason  
kiireettömiin mielenterveyspalveluihin 
pääsyssä saisi kestää korkeintaan kaksi 
viikkoa.

Lähteet: Mielenterveyspooli.fi ja HS.fi

Terapiatakuu 
viivästyy

Teksti Sari  Sakala

Sarianna vaikutti aluksi ujolta tark-
kailijalta, mutta osoittautui ajan myötä 
harvinaislaatuisen kurinalaiseksi ja roh-
keaksi kokemustutkijaksi. Projektin jäl-
keen hän jatkoi työtään Keski-Pohjanmaan 
kokemustutkijoissa luennoitsijana ja kou-
luttajana.

Palvelutalon kanttiinissa pitkään jat-
kunut työ oli Sariannalle elinarvoisen tär-
keää. Sariannaa jäävät kaipaamaan lähi-
sukulaiset, ystävät ja kokemustutkimuk-
sen tulevaisuus. 

Every tear wiped away 
Pain and sickness gone 
Wide awake with Him! 
Peace goes on and on! 
Going home, going home, I’ll be going home 
See the Light! 
See the Sun! 
I’m just going home.
(W. Katschnig)



Lähteet:
www.metsa.fi  
www.ely-keskus.fi
www.luke.fi
www.mielenterveystalo.fi
www.mtkl.fi
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Löydä luonto läheltäsi

  HYVÄN OLON RUTIINI

Talven lumet ja jäät ovat sulaneet ja kevään vihreä väri 
valtaa alaa. Kesän itikat eivät vielä kiusaa, joten voisi siis 
olla sopiva aika lähteä luontoon.
Tekst i  Kati  Rantonen kuva  Shutterstock

Luontoon lähtemisen ei tarvitse tarkoittaa satojen kilometrien automatkaa, 
vaan voit löytää luonnon läheltäsi. Se voi olla oma piha, lähimetsä, lähipuisto, 
kaupungin viheralue, luontopolku, joen, järven tai meren ranta…  Paikka, 

joka on sinua lähellä. 
Korona-aika saattoi eristää ihmisiä neljän seinän sisälle, mutta luonnossa oloa 

ja luonnossa liikkumista voi lisätä pieninä palasina omaan arkeen virkistämään 
mieltä ja kehoa.

Kirjoittaja Kati Rantonen on  
Mielenterveyden keskusliiton liikunta 
ja elintapojen asiantuntija.K
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Ota eväät mukaan, 
etsi sopiva paikka 
läheltä, jossa voit 
nauttia eväät kaikes
sa rauhassa.

Sovi kaverin kanssa 
yhteinen pieni  
luontoretki lähiluon
toon katselemaan  
ja kuuntelemaan  
kevään merkkejä.

Voisitko muuttaa  
normaalia kävely  
tai pyöräilyreittiäsi,  
siten, että menet  
jonkin puiston tai  
viheralueen läpi asfal
toidun kadun sijasta?

Löydä luonto lähel
täsi, ja anna aistien 
herätä keväisen 
luonnon ääniin ja 
tuoksuihin. 

Luonnon moninaiset 
vaikutukset
Pelkästään luonnossa oleminen vähentää tutkitusti 
stressiä ja ihminen palautuu paremmin päivän rasituksista. 
Jo viiden minuutin luonnossa oleskelu kohottaa mielialaa 
ja 1020 minuutin oleskelu luonnossa laskee veren
painetta. Luonnossa rentoutuu, mieli piristyy ja arjen 
huolet ja murheet unohtuvat. 

Luontoliikunta koetaan kevyemmäksi kuin saman 
tehoinen sisäliikunta, ja luonto houkuttelee helpommin 
liikkumaan uudestaan. Säännöllinen liikunta parantaa 
sydän ja verenkiertoelimistön toimintaa sekä kohottaa 
kuntoa. Luonnossa epätasaisella alustalla liikkuminen 
ylläpitää ja kehittää tasapainoa, alaraajojen lihasvoimaa ja 
liikkeiden hallintaa. Luonnon avulla myös suhde omaan 
itseen ja muihin koetaan myönteisemmäksi ja luonnossa 
liikkuminen lisää sosiaalisuutta. 

Tutkimusten mukaan henkinen hyvinvointi paranee 
merkittävästi, jos ulkoilee joka kuukausi vähintään viisi 
tuntia lähiviheralueilla tai käy kaksikolme kertaa 
kuukaudessa kaupungin ulkopuolisilla luontokohteilla.  

Luonnossa liikkumisen 
arvostus on noussut
Luonnossa liikkumisen suosio on viime vuosina kasvanut, 
ja koronaviruspandemia lisäsi entisestään luonnossa 
liikkujien määrää. Esimerkiksi kansallispuistojen 
kävijämäärä kasvoi 23 prosenttia, jolloin kävijämäärä 
vuonna 2020 oli melkein neljä miljoonaa.

Uusimman mielenterveysbarometrin mukaan 89 
prosenttia vastanneista piti luonnossa liikkumista erittäin 
hyvänä tai melko hyvänä tapana hoitaa mielenterveyttä. 
Luonnossa liikkuminen on ilmaista ja myös esteettömiä 
luontoreittejä on rakennettu, jotta erilaiset luontokohteet 
olisivat yhä useamman saavutettavissa.

Yhteiskunnassa on ymmärretty luonnossa liikkumisen 
tärkeys ihmisen terveyden ylläpitämisessä ja 
edistämisessä. Esimerkiksi Elinkeino, liikenne ja 
ympäristökeskus myönsi maaliskuussa 9,6 miljoonaa 
euroa avustusta 215 eri hankkeelle, joita kunnat 
toteuttavat lähivirkistysalueiden kunnostamiseen ja 
kehittämiseen. Kauniit ja turvalliset luontokohteet 
houkuttelevat ihmisiä liikkumaan luonnossa.  
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http://www.metsa.fi
http://www.ely-keskus.fi
http://www.luke.fi
http://www.mielenterveystalo.fi
http://www.mtkl.fi


www.tunnejamieli.fi

Reipas myyjä, tule meille töihin!

Tunne & Mieli 
-lehden omistaja ja 
yhteistyökumppani 
on Mielenterveyden 

keskusliitto. 

Haluatko näyttää taitosi myyjänä? Tehtäväsi on  
Tunne & Mieli -lehden tilausten myynti puhelimitse. 
Voit olla jo ansioitunut puhelinmyyjä tai innostunut 
yrittämään – asenteesi merkitsee kokemusta enemmän. 
Olet reipas, luotettava ja asiakaspalveluhenkinen. 
Kyseessä on toimeksiantosuhde, jossa ansiosi 
muodostuvat provisioista ja bonuksesta.  
 

Työtä voi tehdä etäyhteyden kautta, ja työaikasi päätät 
itse. Tehtävä sopii hyvin esimerkiksi lisäansioita 
hakeville opiskelijoille ja eläkeläisille tai osa-aikaista 
sivutyötä etsiville. Katsomme eduksi kiinnostuksen 
mielenterveyden hyväksi tehtävään työhön.

LÄHETÄ HAKEMUS & KYSY LISÄÄ.  
Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 15.6. 
mennessä sähköpostitse tai kysy  
tarvittaessa lisätietoja: levikkivastaava  
Tytti Savolainen, puh. 045 643 7001,  
tytti.savolainen@tunnejamieli.fi.

Lapsen ensiaskeleet.  
Rakkaan pusu.   

Hiljainen oma aika aamukahvin äärellä  
tai se sanaton yhteys,  

kun toisen silmistä paistaa aito onni. 

Sen voi antaa toiselle tai saada yllättäen itse.  
Joskus oven avaaminen vieraalle riittää ja näet sen.

Onni ja onnellisuus eivät ole sama asia. Onnellisuus on jotain, mitä 
rakennat. Joskus se vaatii työtä. Oma koti ja ystäväpiiri. Taloudellinen 
varmuus. Toimiva keho. Joskus tuntuu, että onnellisuus on viety pois. 

Vaikka elämäsi ei olisi onnellista, voit silti kokea onnen tunnetta ja 
iloa päivittäin. 

Onni on olemassa rikkaille, köyhille, terveille ja sairaille. Onni syntyy 
pienissä hetkissä, viipyy ajatuksissa ja elää muistoissa. 

Lahjoita ja auta meitä antamaan onnea.

pienen eleen lahjoituksilla saadaan onnen hetkiä, tukea ja  
turvaa kotimaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten arkeen. 

Mitä on onni?
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Sydänliitto on mukana pienessä eleessä
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Mielenterveyden 
keskusliitto on mukana 
pienessä eleessä


