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Mielenterveys ei ole itsestäänselvyys, 
vaan se on meillä kaikilla jatkuvassa 
muutoksessa. Taide ja luonto ovat 
näköalapaikkoja omaan mieleen.

Olavi Sydänmaanlakka

"Minun jaksamista ja mielenterveyttä tällä 
hetkellä tukee suuresti perhe, lemmikit ja 
urheilu! Perhe ja lemmikit ovat olleet tärkein 
voimavara, mutta urheiluun olen tutustunut 
kunnolla vasta viime vuoden alussa, ja siitä tuli 
myös ihan huisin iso tuki jaksamiseen ja mielen 
koossa pysymiseen koronavuoden aikana."

Tiia Aro

Mukavien rutiinien 
ympärille rakennettu 
arki toimii. Keskityn 
asioihin, joihin voin 
vaikuttaa. Lepään 
riittävästi.

Kari Rinta-Rahko
"Mukana olo ja yhdessä 
tekeminen kannustaa 
jaksamaan. Myös itselle 
tärkeät jutut ja niiden 
vaaliminen tuo voimaa 
arkeen."

Elina Salo



Miten mukaan kursseille?

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

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

www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri  

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

Ilmoittautuminen?
Koulutus- ja seminaaripaikat 
täyttyvät ilmoittautumis-
järjestyksessä. 

Maksaako?
Kaikki kurssimme ovat ilmaisia. 
Usein tarjotaan kahvitkin. 

Toivon pilkahduksilla  
kohti syksyä 

Kesän lämmön vielä viipyillessä ihollamme, voi mieli jo hiljalleen siirtyä suunnittelemaan 
syksyä. Toivottavasti sinäkin suunnittelet syksyä samanlainen toivon pilkahdus rinnassa-
si, kuin me olemme sitä suunnitelleet. Syksyyn kohdistuu paljon toiveita normaalimmasta 

arjesta, ihmisten kohtaamisesta, rakkaiden halaamisesta ja oman yhteisön naurua raikuvista 
kahvihetkistä. 

Toiveikkaasti olemme ottaneet ohjelmistoon erilaisia kasvokkaisia tapahtumia, joita on 23 
eri paikkakunnalla – ehkäpä niissä kohdataan! Lisäksi valikoimissa on peräti 70 erilaista 
koulutusta tai kurssia verkossa aina myötätunnosta erilaisiin oikean elämän tarinoihin, pienistä 
arjen huolista hyvän olon hetkiin. Hyvinvoinnin iltakouluissa pohditaan monia kiinnostavia 
aiheita sukupuoli-identiteetistä läheisriippuvuuteen. Marraskuun lopulla aukeaa aivan uusi 
verkkokurssi: Ahdistus kuin usvainen suo kaikille ahdistusta epäileville tai ahdistuksen kanssa 
painiskeleville ihmisille.

Tuttuun tapaan koulutuksissa, kursseilla ja tapahtumissa äänensä kuuluville saavat ne, 
jotka ovat itse kokeneet mielenterveyden ongelmia. Omien kokemusten jakamisella 
sairastumisesta ja toipumisesta on nimittäin ihmeellinen voima: se auttaa niin kertojaansa 
kuin kuulijaakin. Ja sen vuoksi se onkin toimintamme kulmakivi. Kokemuksen äänelle 
haluamme antaa tilaa myös kaiken toiminnan suunnittelussa. Tänäkin vuonna olemme saaneet 
kehittää ja suunnitella uusia tapahtumia ja kursseja yhdessä mielenterveyden ongelmia 
kokevien ihmisten kanssa. He ovat avanneet meille oven elämänsä kipeisiin kokemuksiin ja 
luottaneet siihen, että muut saavat niistä apua. Nöyränä kiitämme saamastamme 
luottamuksesta ja toivomme, että sinäkin löydät itsellesi mielenkiintoisia tapahtumia ja tunnet 
tuon kokemuksen ihmeellisen voiman. 

Tervetuloa mukaan!
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Varautuminen mahdollisiin 
pandemiarajoituksiin

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

Tämän vuoksi varaamme oikeuden muuttaa oppaassa ilmoitettujen tapahtumien 
osallistujamääriä ja tiloja viranomaismääräysten ja -suositusten noudattamiseksi.

Mikäli osallistujamäärää joudutaan muuttamaan ilmoitetusta,

1 avoimeen tapahtumaan otetaan sisään ensimmäisenä paikalle saapuneet; 

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

3 hakemusta edellyttäviin tapahtumiin osallistujat valitaan hyväksyttyjen 
hakijoiden joukosta hakemusten jättämisjärjestyksessä.

Tilanteen niin vaatiessa siirrämme kasvokkaisiksi ilmoitetut tapahtumat pääsään-
töisesti verkkoon. On myös mahdollista, että joitakin tapahtumia joudutaan 
siirtämään toiseen ajankohtaan tai perumaan. Varaamme oikeuden myös näihin 
muutoksiin, mikäli viranomaismääräykset ja -suositukset niitä edellyttävät.

Pyrimme toteuttamaan kaikki verkkokurssit helposti saavutettavilla, avoimilla 
verkkosovelluksilla. Ilmoitamme mahdollisista muutoksista välittömästi 
verkkosivujemme tapahtumakalenterissa sekä jo ilmoittautuneille osallistujille 
suoraan. Maksuttomien tapahtumien muutokset eivät aiheuta osallistujille 
kustannuksia.

Lähtökohtaisesti noudatamme turvavälejä koulutuksia järjestäessämme ja 
oppaassa kulloinkin mainittu osallistujamäärä kasvokkain tapahtumissa on 
turvavälit jo huomioiva osallistujamäärä.
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Kun istuu yksin kotona ja tunteet vaihtelevat 
pelosta häpeään, surusta vihaan, yksinäisyydestä 
ahdistukseen, toivo tuntuu kaukaiselta. Elämä 
tuntuu menneen pirstaleiksi sairastumisen myötä, 
ja oma minäkin on hukassa.

Päivät vierivät samanlaisina ja kaikki tuntuu tasapaksulta. 
Kaupassa käyntikin vaatii voimia. Samalla on ikävä 
tavallista elämää, tunteiden kirjoa, omaa itseä.  

Olenko ainoa, josta tuntuu tältä? Voiko mikään muuttua?
Voi, vähitellen. Sairastua voi kuka tahansa meistä. 
Kurssilla mietimme, miten löytäisit itsesi jälleen sairauden 

takaa. Emme keskity ongelmiin, vaan ennen pitkää tuleviin 
parempiin päiviin. Etsimme yhdessä keinoja siihen, miten kaivella 
esiin kadoksissa olevia voimia ja kuinka pilkkoa möhkäleiltä 
tuntuvia asioita pienemmiksi. Mietitään yhdessä, miten päivät 
tuntuisivat paremmilta ja arki sujuisi. Ja miten toivo pikku hiljaa 
herää.

Pääset vaihtamaan pienessä ryhmässä ajatuksia toisten 
ihmisten kanssa, jotka ovat - ihan samoin kuin sinä - kokeneet 
sairastumisen kaikkine tunnemyllerryksineen. Voit pohtia omaa 
elämääsi ihan sen mukaan, mitä jaksat ja olla mukana, vaikka et 
ole varma, jaksatko.

Toivon työpaja

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

0203 91920

Mukaan voit hakea 
myös puhelimitse:

Tajusin omia tavoitteitani.  
Mulla on tavoitteita!
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Pudasjärvi
Kurssipäivät: 31.8. - 2.9. ja 
jatkopäivä 30.9.

Kellonajat: 10 – 14 

Paikka: Hotelli-Ravintola 
Kurenkoski, Kauppatie 7, 
Pudasjärvi

Ohjaajat: Sanna Hyry ja 
vertaisohjaaja, Mielen-
terveyden keskusliitto

Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin. 

Mukaan mahtuu: 10

Hae mukaan: 16.8. mennessä

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 17.8.

 

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Ranua 
Kurssipäivät: 14.9 - 16.9. ja 
jatkopäivä 14.10.

Kellonajat: 10 – 14

Paikka: Ranuan eläinpuisto, 
Rovaniementie 29, Ranua

Ohjaajat: Sanna Hyry ja 
vertaisohjaaja, Mielen-
terveyden keskusliitto

Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin. 

Mukaan mahtuu: 10

Hae mukaan: 24.8. mennessä

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 31.8.

Yhteistyössä kanssamme: 
Ranuan mielenterveysyhdistys 
Kalakaani ry

Turku

+65v

Kurssipäivät: 21.9. / 28.9. / 
5.10. / 19.10.

Kellonajat: 12 – 16

Paikka: Turun Lähimmäis-
palvelu Kotikunnas,  
Luolavuorentie 4, Turku

Ohjaajat: Pirjo Metsäranta ja 
vertaisohjaaja, Mielen-
terveyden keskusliitto

Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin.

Mukaan mahtuu: 10

Hae mukaan: 6.10 mennessä

Mahduinko mukaan?: 
Kerromme sinulle 10.10.

Yhteistyössä kanssamme: 
Turun Lähimmäispalvelu 
Kotikunnas

Kotka
Kurssipäivät: 4.10 - 6.10. ja 
jatkopäivä 25.10.

Kellonajat: 12 – 16

Paikka: Sokos hotel Seura-
huone, Keskuskatu 21, Kotka

Ohjaajat: Isko Kantoluoto ja 
vertaisohjaaja, Mielen-
terveyden keskusliitto

Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin. 

Mukaan mahtuu: 10

Hae mukaan: 20.9. mennessä

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 22.9.

Helsinki 
Kurssipäivät: 16.10 - 17.10. ja 
jatkopäivä 13.11.

Kellonajat: 10 – 14

Paikka: Mielenterveyden 
keskusliitto, Malmin kauppatie 
26, 4. krs, Helsinki

Ohjaajat: Isko Kantoluoto ja 
vertaisohjaaja, Mielen-
terveyden keskusliitto

Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin. 

Mukaan mahtuu: 10

Hae mukaan: 27.9. mennessä

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 29.9.

Huom! 
Osallistuminen Toivon 

työpajoihin on maksutonta 
ja sisältää kahvit ja 

lounaan. Korvaamme 
osallistujille kurssipäivien 

matkakulut julkisilla 
kulkuneuvoilla. Omavastuu 

matkakuluista on 5€/
suunta/päivä.

Kenelle?

Kadoksissa olevaa 
itseään ja hukassa olevia 
voimia etsiville ihmisille, 
jotka ovat jättäneet 
työelämän tai eivät 
ole vielä työelämään 
koskaan ehtineetkään 
mielenterveydellisten 
syiden vuoksi.

Kotoa käsin

Pudasjärven seudulta yli 
50 km päästä tuleville 
tarjoamme majoitus-

mahdollisuuden.

Ranuan seudulta yli  
50 km päästä tuleville 
tarjoamme majoitus-

mahdollisuuden.
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Tapaamiset 
Teamsissa.

Merja

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Verkossa

SannaPirjo IskoHenri

Kenelle? 

Kadoksissa olevaa 
itseään ja hukassa olevia 
voimia etsiville ihmisille 
jotka ovat jättäneet 
työelämän tai eivät 
ole vielä työelämään 
koskaan ehtineetkään 
mielenterveydellisten 
syiden vuoksi, ja joille 
verkossa osallistuminen 
tuntuu luontevalta.

Keuruu
Kurssipäivät: 26.10 -28.10 ja 
jatkopäivä 24.11.

Kellonajat: 12 – 16

Paikka: Keuruun seurakunta-
keskus, Kippavuorentie 14, 
Keuruu

Ohjaajat: Henri Savolainen ja 
vertaisohjaaja, Mielen-
terveyden keskusliitto

Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin. 

Mukaan mahtuu: 10

Hae mukaan: 1.10. mennessä

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 8.10.

Yhteistyössä kanssamme: 
Keuruun seurakunta, Mielen 
Tie ry.

Ruovesi
Kurssipäivät: 16.11 - 18.11. ja 
jatkopäivä 14.12.

Kellonajat: 10 – 14

Paikka: Seurakuntakeskus 
Aatos, Honkalantie 8, Ruovesi

Ohjaajat: Henri Savolainen ja 
vertaisohjaaja, Mielen-
terveyden keskusliitto

Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin. 

Mukaan mahtuu: 10

Hae mukaan: 22.11.  
mennessä

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 29.11.

Yhteistyössä kanssamme: 
Virtain mielenterveysyhdistys 
ry, Keiturin Sote Oy, Ruoveden 
seurankunta

Lokakuu
Kurssipäivät: 11.10. / 13.10./ 
15.10./ 1.11.

Kellonajat: 10 - 11.30 

Ohjaajat: Isko Kantoluoto, 
Henri Savolainen ja vertais-
ohjaaja, Mielenterveyden 
keskusliitto 

Mukaan mahtuu: 10 

Hae mukaan: 24.9. mennessä 

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle viimeistään 
28.9. 

Joulukuu 
Kurssipäivät: 29.11. / 1.12. / 
3.12. /13.12

Kellonajat: 10 - 11.30

Ohjaajat: Pirjo Metsäranta, 
Isko Kantoluoto ja vertais-
ohjaaja, Mielenterveyden 
keskusliitto 

Mukaan mahtuu: 10 

Hae mukaan: 19.11. mennessä 

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle viimeistään 
22.11.

Miten osallistun ja mitä se 
tarkoittaa? Tapaamiset 
järjestetään Teams-alustalla. 
Näet ohjaajat videoyhteyden 
kautta ja pääset ääniyhteyden 
kautta juttelemaan muiden 
kanssa. Tarvitset toimivan 
nettiyhteyden, laitteen, jolla 
pääset nettiin sekä sähköposti-
osoitteen. Lähetämme sinulle 
sähköpostitse linkin, jolla 
pääset liittymään kurssille.
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Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Mitä minulle kuuluu?

Milloin viimeksi pysähdyit miettimään, mitä sinulle kuuluu? Siis 
todella. Elätkö elämää, joka ei enää tunnukaan omalta? Tai 
kavensiko sairastuminen elämää huomaamatta? Tuntuuko, että nyt 
olisi aikaa ja voimia kokeilla pientä muutosta elämässä?
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Kotoa käsin

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Kouvola
Kurssipäivät: 3.11 - 5.11. / 11. 
- 12.11. / 9.12.

Kellonajat: 9 – 15

Paikka: Sokos hotel Vaakuna, 
Hovioikeudenkatu 2, Kouvola

Ohjaajat: Terhi Kimmelma- 
Paajanen, Isko Kantoluoto  
ja vertaisohjaaja, Mielen-
terveyden keskusliitto

Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsiin

Mukaan mahtuu: 10

Hae mukaan: 15.10. mennessä 

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 19.10.

Vähitellen tuntuu siltä, että uskaltaisi jo katsella mennyttä ja 
tarkastella tätä hetkeä. Pieni sysäys olisi juuri nyt paikallaan: 
En halua antaa periksi sairaudelle, vaan voin itse tehdä 

omalle tilanteelleni jotain! Alkuun on kuitenkin vaikea päästä. 
Otetaan yhdessä ensimmäisiä askelia kohti enemmän omalta 

tuntuvaa elämää: pilkotaan tavoitteita pieniksi asioiksi, herätellään 
unelmia, laitetaan vahvuudet käyttöön. Vain sinä tiedät suunnan, 
mutta anna ryhmän auttaa sinut alkuun!

Kurssilla paitsi pohditaan omaa elämää ja sen eri osa-alueita 
ihmissuhteista arvoihin, myös puuhataan yhdessä: kävelyjä,  
kehon kuuntelemista, yhteisiä retkiä. Ei todellakaan kurssimaista 
pönötystä ja luentoa, vaan rentoa yhdessäoloa ja kokemusten 
jakamista pienessä ryhmässä.

Tarjoamme 
kurssipäivinä 

kahvit ja 
lounaan. 

Kenelle? 

Muutosta elämäänsä 
toivoville ja pientä 
sysäystä kaipaaville 
ihmisille, jotka ovat 
jättäneet työelämän 
tai eivät ole vielä 
työelämään koskaan 
ehtineetkään 
mielenterveydellisten 
syiden vuoksi. Korvaamme  

osallistujille kurssi-
päivien matkakulut 

julkisilla kulkuneuvoilla. 
Omavastuu matka-

kuluista on  
5€/suunta/päivä.
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Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Kurssilla yövytään

Pori

Luonto ja liikunta

Kurssipäivät: 30.8. - 3.9.

Kellonajat: 30.8. kurssi alkaa 
klo 15.30 ja päättyy 3.9. klo 12

Paikka: Virkistyshotelli Yyteri, 
Sipintie 1, Pori

Ohjaajat: Pirjo Metsäranta, 
Isko Kantoluoto ja vertais-
ohjaaja, Mielenterveyden 
keskusliitto 

Muoto: Kurssilla yövytään ja se 
sisältää täysihoidon 

Mukaan mahtuu: 10 

Hae mukaan: 13.8. mennessä 

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 16.8. 

Rovaniemi

Kulttuuri

Kurssipäivät: 8.11 - 12.11.

Kellonajat: 8.11. kurssi alkaa 
klo 15.30 ja päättyy 12.11.  
klo 12 

Paikka: Scandic Pohjanhovi, 
Pohjanpuistikko 2, Rovaniemi

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

Muoto: Kurssilla yövytään ja se 
sisältää täysihoidon 

Mukaan mahtuu: 10 

Hae mukaan: 8.10. mennessä 

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 12.10.

Matkakuluista vastaa  
kukin osallistuja itse, mutta 

matkakuluihin voit hakea 
jälkikäteen Kelalta korvausta. 
Omavastuu on 25€ /suunta. 

Matkakorvaushakemusta 
varten tarvitset lääkärin 

vapaamuotoisen  
suosituksen kurssin 

tarpeesta.

Merja

Savonlinna

+65v

Kurssipäivät: 22.11 - 26.11.

Kellonajat: 22.11. kurssi alkaa 
klo 15.30 ja päättyy 26.11. klo 
12

Paikka: Spa Casino, Kylpy-
laitoksentie 7, Savonlinna

Ohjaajat: Merja Smahl ja Isko 
Kantoluoto, Mielenterveyden 
keskusliitto 

Muoto: Kurssilla yövytään ja se 
sisältää täysihoidon 

Mukaan mahtuu: 10 

Hae mukaan: 29.10. mennessä 

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 3.11.

Julia

Terhi Isko

Pirjo Sisältää 
täysihoidon

14



Mielenterveysongelmat omassa arjessa

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

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

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

VERKOSSA 
Miten osallistun ja mitä se 
tarkoittaa?

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

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

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

Mukaan mahtuu: 10

Hae mukaan: 17.9. mennessä 

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 20.9.

Verkossa

Merja

Kenelle?

Muutosta elämäänsä toivoville ja pientä sysäystä 
kaipaaville ihmisille, jotka ovat jättäneet työelämän 
tai eivät ole vielä työelämään koskaan ehtineetkään 
mielenterveydellisten syiden vuoksi.

Ma 4.10. klo 13- 15 
Mitä kuuluu? 
Keitä me olemme? Kiva, kun olet 
täällä! Tutustutaan toisiimme. 

Ma 11.10. klo 13-15 
Arjen rakennuspalikat
Miten pitää arjen rutiineja yllä? 
Mikä on muuttunut? Mikä vie ja 
mikä tuo voimia? Miten 
huolehtia itsestä? 

Ma 18.10. klo 13- 15 
Myötätuntoa itselle arjen 
keskellä 
Miten olen armollinen itselleni ja 
mistä saan myötätuntoa? 
Olenko kriittinen itseäni 
kohtaan? Etsitään sisäistä kriitik-
koa ja keinoja itsemyötätuntoon. 

Ma 25.10. klo 13- 15 
Levon ja rentoutumisen 
keinoja 
Miten lisätä levollista oloa? Voiko 
hukassa olevan unen löytää? 
Jaetaan yhdessä käytännön 
vinkkejä rentoutumiseen. 

Ma 1.11. klo.13-15 
Vertaisiltapäivä vertaisoh-
jaajan kanssa 
Vietetään yhteistä aikaa ja 
vertaisohjaaja kertoo omista 
selviytymiskeinoistaan. 

Ma 8.11. klo 13 - 15 
Kökköuskomukset ja 
voimauskomukset 
Onko sinulla ajatuksia, jotka 
piinaavat ja hankaloittavat arkea? 
Entä ajatuksia, jotka auttavat 
eteenpäin? Etsitään yhdessä 
keinoja, joilla vahvistaa voimaa 
tuovia uskomuksia. 

Ma 15.11. klo 13- 15 
Jos kokemukset ovatkin  
vahvuuksia? 
Millainen olet parhaimmillasi, kun 
kaikki onnistuu ja sujuu hyvin? 
Millainen olet luonteeltasi? Mitä 
vahvuutta tai taitoa haluaisit 
kehittää? Voivatko elämänkoke-
muksesi olla vahvuuksiasi? 

Ma 22.11. klo 13 - 15 
Millä mielellä eteenpäin? 
Mitä sinulle kuuluu nyt?  
Millaisia ajatuksia kurssi herätti? 
Mitä suunnitelmia sinulla on 
loppuvuodelle tai vaikka 
seuraavallekin vuodelle? 

Terhi
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Minä - oman elämäni sankari

Tuntuuko, että olet jo kulkenut toipumisen 
kivikkoista matkaa aika pitkälle? Oppinut niin 
itsestäsi kuin elämästä? Matkaaminen on 
saattanut olla välillä aika yksinäistä puuhaa. 
Olisiko nyt hyvä hetki vaihtaa kokemuksia 
toisten samaa kokeneiden kanssa?

Katsellaan yhdessä tulevaisuuteen. Millaisia haaveita 
sinulla on? Voisivatko kertyneet kokemukset auttaa 
eteenpäin ja ollakin jatkossa vahvuuksia? Uskaltaisitko 

kohti jotain aivan uutta? 
Pohditaan yhteisesti tunteita, hyvinvointia, jaksamista ja 

ihmissuhteiden merkitystä. Elämän hyviä asioita, jotka 
auttavat eteenpäin. 

Tämä kurssi ei todellakaan ole pelkkää pönötystä ja 
luentoa, vaan rentoa yhdessäoloa ja kokemusten jakamista 
pienessä ryhmässä. Laita seikkailukengät jalkaan ja varustau-
du pieniin retkiin ja elämyksiin. 

Kenelle?

Ihmisille, jotka ovat jättäneet työelämän tai eivät ole vielä 
työelämään koskaan ehtineetkään mielenterveydellisten 
syiden vuoksi ja jotka ovat aiemmin osallistuneet 
Mielenterveyden keskusliiton Suuret unelmat, pienet 
askeleet-, Mitä minulle kuuluu? tai Onko tässä 
pimeydessä valoa? -kurssille.

Kalajoki

Kurssilla yövytään

Kurssipäivät: 13.9.- 17.9.

Kellonajat: 13.9. kurssi alkaa 
klo 15.30 ja päättyy 17.9.  
klo 12

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

Ohjaajat: Isko Kantoluoto, Pirjo 
Metsäranta ja vertaisohjaaja, 
Mielenterveyden keskusliitto

Muoto: Kurssilla yövytään ja se 
sisältää täysihoidon

Mukaan mahtuu: 10

Hae mukaan: 20.8. mennessä 

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 26.8.

Matkakulut? 
Matkakuluista vastaa kukin 
osallistuja itse, mutta matkaku-
luihin voit hakea jälkikäteen 
Kelalta korvausta. Omavastuu 
on 25€/suunta. Matkakorvaus-
hakemusta varten tarvitset 
lääkärin vapaamuotoisen 
suosituksen kurssin tarpeesta.

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Sisältää 
täysihoidon

Isko Pirjo
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Vaaditko itseltäsi paljon? Onko sairaudesta 
toipuminenkin suorittamista? Tuntuvatko jopa 
kivat asiat välillä raskailta? Miten kohtelet 
itseäsi vaikeina hetkinä? Moititko itseäsi usein? 
Toivoisitko voivasi olla itsellesi ystävällisempi, 
mutta et pysty tai osaa? 

Myötätunto itseä kohtaan tarkoittaa sitä, että kohtelet 
itseäsi, kuten kohtelisit henkilöä, josta välität. Oma olo 
helpottuu silloin, kun pystyy olemaan itselleen ystävälli-

nen. Myös omia kykyjä ja taitoja on vaikea edes huomata tai 
hyödyntää, jos jatkuvasti soimaa itseään. 

Opetellaan huomaamaan, miten itseäsi oikeastaan kohtelet 
sekä tunnistamaan tunteita, toiveita ja tarpeita. Kurssilla 
harjoitellaan myötätunnon taitoja, joita voi oppia lisää läpi 
elämän. 

Pohdimme yhdessä myötätuntoa eri teemojen kautta, 
teemme myötätuntoa herätteleviä harjoituksia ja jaamme 
kokemuksia pienessä ryhmässä.

Kenelle?

Ihmisille, jotka haluaisivat suhtautua itseensä 
myönteisemmin ja jotka ovat jättäneet työelämän 
tai eivät ole vielä työelämään koskaan ehtineetkään 
mielenterveydellisistä syistä. 

Verkossa
Kurssijaksot

30.11.  Mikä ihmeen  
  myötätunto?

7.12.  Huomaanko tämän  
  hetken?

14.12.  Sisäinen piiskuri puhuu  
  taas?

21.12.  Viha, ilo, suru, häpeä  
  - kaikki tunteet  
  sallittuja!

11.1.  Tulenko kuulluksi ja  
  nähdyksi? 

18.1.  Arjen tekoja minulle  
  itselleni

Kellonajat: 13 – 15 

Paikka: Teams

Ohjaajat: Terhi Kimmelma- 
Paajanen, Päivi Tonteri ja 
vertaisohjaaja, Mielen-
terveyden keksusliitto

Hae mukaan: 21.11.  
mennessä

Mahduinko mukaan?  
Ilmoitamme sinulle 23.11.

Mukaan mahtuu: 10

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

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Terhi Päivi

Suorittajasta itsensä ystäväksi?
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Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Luovuutta  
keskelle viikkoa

Valtaako epämääräinen olo kehon ja mielen? Mielessä aina samat 
ajatukset? Miten rauhoittaa oloa ja saada tauko tunteista? Tai 
kaipaatko piristystä päiviisi? Anna luovuudelle tilaa arjessasi – 
kuvin ja sanoin. Tule mukaan herättelemään luovuutta: piirtämällä, 
maalaamalla, valokuvaamalla sekä kirjoittamalla.
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Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Kurssilla opettelemme erilaisia luovia ilmaisukeinoja, joilla 
vahvistamme mielemme hyvinvointia ja lisäämme 
voimiamme. Ehkäpä huomaamme myös taiteen 

rauhoittavan vaikutuksen ja löydämme uusia tapoja tuoda 
arkeen iloa ja syvyyttä.

Herättelemme yhdessä luovuutta ja lisäksi varaamme 
aikaa omalle harjoittelulle. Älä jätä osallistumatta sen takia, 
ettei kotoa löydy luonnos kirjaa tai akvarellivärejä, saat meiltä 
tarvittavat materiaalit etukäteen. Aiempaa kokemusta luovista 
menetelmistä ei tarvita, innokkuus kokeilla riittää. 

Kenelle? 

Luovasta ilmaisusta kiinnostuneille ihmisille, jotka 
ovat jättäneet työelämän tai eivät ole vielä työelämään 
ehtineetkään mielenterveydellisistä syistä ja jotka 
kaipaavat päiviinsä jotain uutta.

Elokuu - syyskuu

Verkossa

Kurssipäivät: 23.8. / 30.8. / 
6.9. / 13.9. / 20.9. / 27.9.

Kellonajat: 13 – 16.15

Paikka: Teams

Ohjaajat: Wille Härkönen ja 
Ninan Tuittu, Mielenterveyden 
keskusliitto

Mukaan mahtuu: 15

Hae mukaan: 13.8. mennessä

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 16.8.

Marraskuu - joulukuu

Verkossa

Kurssipäivät: 1.11. / 8.11. / 
15.11. / 22.11. / 29.11. / 7.12.

Kellonajat: 13 – 16.15

Paikka: Teams

Ohjaajat: Wille Härkönen ja 
Ninan Tuittu, Mielenterveyden 
keskusliitto

Mukaan mahtuu: 15

Hae mukaan: 21.10. mennessä

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 22.10. 

 Lähetämme 
osallistujille postitse 

kurssimateriaalit 
ennen aloituskertaa.

WilleNina
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Pieni lahjapaja

Kiinnostavatko itsetehdyt korut ja avaimenperät 
tai uuden ilmeen antaminen kuluneille esineille? 
Löytyykö kotoa tavaraa, jota mielelläsi hiukan 
tuunaisit, vaikka lahjaksi toisille? 

Askarrellaan yhdessä kotoa löytyville tavaroille uusi alku 
kierrätysmateriaaleista. Erilaiset paperit, helmet tai 
vaikkapa napit – kaikki käy mitä kotoa sattuu löytymään. 

Askartelun lomassa rupatellaan mielessä olevista asioista ja 
käsillä tekemisen iloista.

Kenelle? 

Askartelusta ja kädentaidoista kiinnostuneille ihmisille, 
jotka kaipaavat uutta tekemistä päiviinsä ja jotka kokevat 
mielenterveyden ongelmia.

Verkossa
Ajankohta: 5.10.

Kellonajat: 13.30 – 15

Paikka: Teams

Ohjaajat: Wille Härkönen ja 
Nina Tuittu, Mielenterveyden 
keskusliitto

Mukaan mahtuu: 50

Hae mukaan: 4.10. klo 10 
mennessä

Huom! Otathan askartelu-
materiaalit valmiiksi esille.

WilleNina

VERKKO- 
PAJA

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Saat ennen kurssin 
alkua sähköpostitse 
listan materiaaleista, 

joita pajassa voi 
hyödyntää.
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Joulukorttipaja

Rakastatko itsetehtyjä kortteja? Haluaisitko 
ilahduttaa ystävää tai sukulaista sellaisella? 
Kaipaatko uusia vinkkejä käsillä tekemiseen?

Askarrellaan yhdessä: piirretään, leikataan, liimataan. 
Askartelun lomassa rupatellaan mielessä olevista 
asioista ja käsillä tekemisen iloista.

Materiaaleiksi käy mitä kotoa sattuu löytymään: kaikenlai-
set paperit, vanhat kirjojen sivut, nuottipaperit, mainosesitteet, 
aikakauslehdet, tulostuspaperi, kartonki tai pahvi. Ota omat 
askartelutarvikkeet esille valmiiksi. Papereiden ja korttipohjien 
lisäksi tarvitset liimapuikon, sakset, mustan tussikynän ja 
muita kyniä.

Kenelle? 

Askartelusta ja kädentaidoista kiinnostuneille ihmisille, 
jotka kaipaavat uutta tekemistä päiviinsä ja jotka kokevat 
mielenterveyden ongelmia.

Verkossa
Ajankohta: 30.11.

Kellonajat: 13.30 – 15

Paikka: Teams

Ohjaajat: Wille Härkönen ja 
Nina Tuittu, Mielenterveyden 
keskusliitto

Mukaan mahtuu: 50

Hae mukaan:  
29.11.  
klo 10  
mennessä.

WilleNina

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Saat ennen kurssin 
alkua sähköpostitse 
listan materiaaleista, 

joita pajassa voi 
hyödyntää.
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Myötätuntotuokioita

Pyöriikö mielessä, mikä kaikki meni pieleen? 
Kyllä olisi pitänyt tajuta, olisi pitänyt tehdä 
toisin. Yrittää enemmän. Ei taaskaan 
onnistunut. Miksi juuri minulle käy näin? 

Nyt STOP! Kukaan ei ole täydellinen. Kaikki mogailevat 
välillä. Kaikilla on lupa tehdä virheitä ja yrittää uudelleen. 
Kaikilla on lupa sanoa ei. Eikä aina tarvitse tehdä kaikkea 

sataprosenttisesti.
Myötätuntoinen suhtautuminen omaa itseä kohtaan on 

tärkeä taito. Itsemyötätunto ei tarkoita itsesäälissä piehtaroin-
tia, eikä omaa napaa tuijottavaa itsekkyyttä. Vaan ystävälli-
syyttä itselle. Sitä, että kannustat itseäsi syyttelyn sijaan ja 
olet ennemmin itsesi hyvä ystävä kuin kriitikko. 

Itsemyötätunto ei ole aina ihan helppo laji, mutta sitä voi 
harjoitella. Ystävällinen suhtautuminen itseesi lisää hyvinvoin-
tiasi, auttaa katkaisemaan ankeita ajatuksia ja hyväksymään 
hiljalleen vaikeita kokemuksia ja tunteita.

Myötätuntotuokioissa tutustutaan helppoihin keinoihin, 
joita voit ottaa käyttöösi vaikka heti. 

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

Kenelle? 

Mielenterveysongelmia kokeville ihmisille, jotka 
haluaisivat oppia suhtautumaan itseensä myönteisemmin 
ja toivoisivat löytävänsä keinot tukkia oman sisäisen 
kriitikkonsa suun

Verkossa
Teemat:

17.8. Pysähdy hetkeksi  
  – tauko ajatusten  
  myllerryksestä 

24.8.  Arjen tekoja sinulle  
  itsellesi

31.8.  Jämäkästi ei – rajat  
  ovat rakkautta 

Paikka: Teams

Kellonaika 14 - 15 

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

Ilmoittaudu mukaan: 
Viimeistään edellisenä päivänä 
klo 10 mennessä. 

Lähetämme sinulle sähkö-
postitse osallistumislinkin 
tapahtumapäivän aamuna.

Mukaan mahtuu: 100

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Mikä ihme siinä on, että naapurin kissaankin voi 
suhtautua myötätuntoisesti, mutta itseensä ei!

Terhi Päivi
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Hyvän olon hetkiä 

Rauhallinen aamu lehden parissa. Kävelyn 
jälkeinen hiki ja levollinen olo. Suussa rouskuva 
omena. Aamun hiljainen venyttely. Pään 
painaminen omalle tyynylle. Tavallisen elämän 
hyviä hetkiä. Mistä ne on tehty? Ja miten niitä 
saisi lisää? 

Hyvän olon hetkiä -webinaarisarjassa etsimme arjen 
pieniä, joskus huomaamattomia, hyviä hetkiä. Hetkiä, 
jolloin mieli ja keho saavat levätä sopusoinnussa. Hyvää 

oloa haemme unen, ravitsemuksen, seksuaalisuuden ja 
liikkumisen tuttuakin tutummasta perustasta, mutta lempeillä 
näkökulmilla ja konkreettisilla keinoilla. 

Ohjelmassa on paitsi tietoa, myös käytännön vinkkejä ja 
kokemusten jakamista. Jokainen kerta on oma kokonaisuu-
tensa ja voit osallistua yhdelle, kahdelle tai vaikka kaikille 
kerroille.

Kenelle? 

Hyvästä olosta innostuville, mielenterveyden ongelmia 
omassa elämässään kokeville ihmisille.

Verkossa
Paikka: Teams

Kellonaika: 13 – 14

Ilmoittaudu mukaan: Aina 
päivää aikaisemmin maanan-
taina klo 10 mennessä 

Mukaan mahtuu: 100

Ohjaajat: Isko Kantoluoto, 
Paula Paloheimo, Kati 
Rantonen ja Päivi Tonteri, 
Mielenterveyden keskusliitto 

21.9. Hyvän unen jäljillä 
Mikä avuksi, kun nukkumatti 
tekee oharit, eikä uni vaan tule? 
Tai huomaat heräileväsi 
keskellä yötä?

28.9. Hyvä ruoka, hyvä olo 
Kaikkihan ruokailutottumuksis-
ta paasaavat, ei jaksaisi taas. 
Mutta miksi ruualla ja 
ruokarytmillä on väliä?

5.10. Lempeää liikettä vai 
hirveää hikeä? 
Erilaiset liikuntamuodot 
sopivat eri ihmisille. Oletko jo 
löytänyt oman tapasi? Mikä 
sopii sinulle ja miksi?

2.11. Minä – seksuaalinen 
olento 
Mitä on seksuaalisuus? Joka 
tapauksessa paljon muuta kuin 
vain seksiä. Entä mikä on 
seksuaalisuuden merkitys 
hyvinvoinnilleni? Aiheesta ei 
aina ole helppo puhua. Kuinka 
uskaltaisin? 

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

PaulaIsko PäiviKati
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Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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Muutoksen sietämätön vaikeus

Kaipaatko elämään jotain uutta? Tai haluaisitko 
saattaa kesken jääneen asian loppuun? Ehkä 
saada aikaiseksi enemmän? Tavata useammin 
ystäviä? Aloittaa opiskelun? Tai vähän 
liikkumisen täyteisempiä päiviä? Entä jos lukisi 
kesken jääneen kirjan loppuun? 

Tyssäävätkö hyvät suunnitelmasi siihen, että muutos 
tuntuu liian suurelta urakalta? Tai että jaksat vähän aikaa 
ja sitten valahdat taas vanhaan? Kaipaatko pientä 

tuuppausta eteenpäin?
Verkkoryhmässä opettelemme pilkkomaan asioita pieniksi 

konkreettisiksi askeleiksi, harjoittelemme onnistumista ja 
muistutamme itseämme taidoistamme.

Saat eniten ryhmästä irti, jos mielessäsi on asia, jota haluat 
lähteä tavoittelemaan. Asia voi olla pieni tai suuri – tärkeintä 
on, että jaksat tavoitella sitä. Ja että se on sinulle tärkeä. 

Kenelle?

Muutosta toivoville ihmisille, jotka ovat jättäneet 
työelämän tai jotka eivät ole vielä työelämään tai 
opintoihin koskaan ehtineetkään mielenterveydellisten 
syiden vuoksi.

Verkossa
Paikka: Teams

Ohjaaja: Jyrki Rinta-Jouppi, 
Mielenterveyden keskusliitto 

Mukaan mahtuu: 20 

Hae mukaan
• 27.8. mennessä  
 syyskuun ryhmään 

• 8.10. mennessä  
 marraskuun ryhmään

Mahduinko mukaan? 
Kerromme syyskuun ryhmään 
hakeneille 3.9. ja marraskuun 
ryhmään hakijoille 15.10. 
mennessä.

Lisätietoja:  
jyrki.rinta-jouppi@mtkl.fi

Syyskuun ryhmä

Verkkotapaamiset  
maanantaisin 13.9. / 20.9. 
/27.9. /4.10. / 11.10 

Kellonaika: 13 - 15

Marraskuun ryhmä:

Verkkotapaamiset  
maanantaisin 25.10. / 1.11. / 
8.11. / 15.11. /22.11 

Kellonaika: 13 - 15

Jyrki
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Nuorille, opiskeli-
joille ja opinnoista 
haaveileville
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Mistä avaimesta 
aloittaa?

Q-teatterin Tarinateatteri Hyvä Kätilö

Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Tuntuuko elämä epämääräiseltä, sekavalta ja 
hankalalta? Vaikea tarttua mihinkään? Kaikkea 
on liikaa ja samaan aikaan liian vähän? 
Pienetkin asiat herättävät häpeän tunteita? 
Onko vaan huono hetki elämässä? Puretaan 
hahmottomia ja hankalia fiiliksiä kepein keinoin. 

Tarinateatteri on improvisaatioteatteria, joka perustuu 
sinun ja muiden ryhmäläisten kertomiin ajatuksiin, tuntei-
siin ja tarinoihin. Lähdetään yhdessä selvittämään, 

minkä pitäisi muuttua, jotta voisi voida paremmin. Etsitään 
yhdessä keinoja vaikuttaa siihen mihin voi vaikuttaa. Jos ei 
muuta, niin ainakin sinulla on hetki hauskaa!

Tarinoita rakennetaan yhdessä Q-teatterin tarinateatteri-
ryhmä Hyvä Kätilön kanssa. Voit osallistua vain kuuntelemalla 
tai katselemalla, mutta halutessasi pääset vaikuttamaan 
tarinan käänteisiin enemmän.

Tule rohkeasti mukaan etsimään avaimia omaan, parem-
paan vointiin! Et ole yksin, vaan muillakin on samoja ongelmia.

Kenelle?

Pääkaupunkiseudulla asuva 20 - 30-vuotias, joka ei vielä 
ole löytänyt paikkaansa työelämästä tai opiskeluista 
ja mielenterveyden ongelmat syövät voimia. Sinulla on 
kuitenkin pikkiriikkinen toive siitä, että jokin olisi toisin.

Helsinki/Verkossa
Kurssipäivät: 17.8. / 24.8. / 
31.8. / 9.9.

Kellonajat: klo 14 – 16

Paikka:  
Ensimmäinen tapaaminen 
17.8. verkossa: Teams 

Seuraavat tapaamiset: 
Q-teatteri, puoli-Q-näyttämö, 
Tunturikatu 16, Helsinki

Ohjaajat: Jaana Taskinen sekä 
Tarinateatteriryhmä Hyvä 
Kätilö 

Mukaan mahtuu: 30

Hae mukaan viimeistään: 12.8.

Mahduitko mukaan? 
Kerromme sinulle sinulle 13.8.

Mitä maksaa? Osallistuminen 
on maksutonta. Matkakulut 
maksaa osallistuja itse. 

Yhteistyössä kanssamme: 
Q-teatterin Tarinateatteri Hyvä 
Kätilö

Jaana
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Elämäni ohjakset 

Onko sisälläsi vellova olo? Ei oikein tiedä, mistä ottaisi kiinni tai 
mikä mättää? Päivät lipuvat ohi ja elämä ei tunnu omalta. Ja välillä 
kaikki taas on jees. Mistä löytäisi jotain edes vähän kiinnostavaa?
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DISCORDISSA

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Tähän ryhmään voit tulla juuri sellaisena kuin olet: välillä 
jumissa, joskus ahdistunut, toiveikas, ärtynyt, iloinen. Tai 
ehkä mikään ei tunnu oikein miltään. Sekin on ok. 

Pohditaan yhteisesti, mistä kaikesta arkeni rakentuu, miten 
voin olla oma itseni ja mikä auttaa jaksamaan kaiken 
pyörityksessä. 

Mietitään myös sitä, miten elämä voisi tuntua enemmän 
omalta. Mihin kaikkeen voisi vaikuttaa juuri nyt ja mihin taas 
ei.

Kenelle?

20–30-vuotiaille, jotka eivät ole löytäneet paikkaansa 
työelämästä tai opiskeluista ja tykkäävät kirjoitella.

Kurssia ollut 
tekemässä 

joukko nuoria 
aikuisia.

Syyskuu – lokakuu

Tapaamiset torstaisin

9.9. Tutustuminen ja ryhmän  
  aloitus 

16.9. Kaikki vaikuttaa  
  kaikkeen - hyvinvointi 

23.9. Miten lataan akkuni  
  - voimavarat

30.9. Minä tunnen 

7.10. Minä muiden joukossa 

Kellonaika: puhekanavalla 
14:30 - 16:00. 

Discord-alusta auki: 3.9. 
– 8.10. Materiaalit avautuvat ja 
kirjautumaan pääset 3.9.

Ohjaajat: Terhi Kimmelma- 
Paajanen, Esko Poutanen ja 
Kaika Toivanen, Mielen-
terveyden keskusliitto

Mukaan mahtuu: 12

Miten mukaan?  
Hae viimeistään 25.8.

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 26.8.

Marraskuu – joulukuu

Tapaamiset keskiviikkoisin

17.11. Tutustuminen ja  
  ryhmän aloitus 

24.11. Kaikki vaikuttaa  
  kaikkeen - hyvinvointi 

1.12. Miten lataan akkuni  
  - voimavarat

8.12. Minä muiden joukossa

Kellonaika: puhekanavalla 
14:30 - 16:00. 

Discord-alusta auki: 12.11. 
– 10.12. Materiaalit avautuvat 
ja kirjautumaan pääset 12.11.

Ohjaajat: Terhi Kimmelma- 
Paajanen, Esko Poutanen ja 
Kaika Toivanen, Mielen-
terveyden keskusliitto

Mukaan mahtuu: 12

Miten mukaan?  
Hae viimeistään 1.11.

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 3.11.

Terhi Kaika

Esko
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Elefantti palasissa?
Keinoja tahmeisiin opintoihin 
ja velloviin fiiliksiin

30

Tuntuvatko opinnot, ehkä yllättäenkin, tahmealta liisteriltä? Onko 
käynnistysvaikeuksia? Eikö huvita? Stressaa?  
Oma aikaansaamattomuus ahdistaa ja hävettää? 



Et tosiaan ole ainoa. Mitäs jos yhdessä opeteltaisiin 
syömään elefantti palasissa? 

Verkkotyöpajoissa saat konkreettisia keinoja 
kaaoksen hallintaan, asioiden pilkkomiseen ja huonojen 
fiilisten käsittelyyn ja ilmaisuun.

Mikä parasta, työpajat eivät maksa mitään! 

Kenelle? 

Opiskelijoille, jotka kaipaavat keinoja opintojumin 
selvittelyyn, stressin purkuun ja lannistavien ajatusten 
käsittelyyn. Myös opinnoista vielä haaveileville.

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Verkossa
Paikka: Zoom

Mukaan mahtuu: 295

Miten mukaan? 
Ilmoittaudu viimeistään 
tapahtumaa edeltävänä 
perjantaina (8.10. /29.10./ 
10.12.) klo 10 mennessä.  
Saat osallistumislinkin 
sähköpostiisi tapahtuma-
päivän aamuna. 

Yhteistyössä kanssamme 
Nyyti ry, Itä-Helsingin Kulttuuri - 
paja Kupla/Sosped-säätiö ja 
Omat Avaimet-toiminta

Ma 11.10. klo 17 – 19.15
Fiilikset riimeiksi 
Liittyykö opintoihisi vaikeita 
tunteita tai lannistavia ajatuksia? 
Tule rakentamaan yhdessä 
fiiliksistä riimejä ja riimeistä 
rap-lyriikkaa! Rap-lyriikkapajassa 
tehdään yhteinen teksti rennolla 
otteella, ilman suorituspaineita. 
Osallistuminen ei vaadi mitään 
aiempaa kokemusta rap-lyriikan 
tekemisestä.
Shaka Kampara, Itä-Helsingin 
Kulttuuripaja Kupla, Sosped- 
säätiö

17.00 Junnaavatko opinnot? 
Keinoja löytyy, et ole yksin! 
Paula Paloheimo ja kokemus-
asiantuntija Lyyra Virtanen, 
Mielenterveyden keskusliitto, 
Marjo Siltanen, Nyyti ry

17.45 Fiilikset riimeiksi  
- paja

Ti 2.11. klo 17 – 18.15
Selätä stressi!
Stressaako, miten opinnot 
käynnistyvät ja selviätkö 
urakasta? Varmasti tuttuja 
ajatuksia monelle opiskelijalle. 
Stressi on hyvää silloin, kun se 
saa meidät toimimaan ja 
ponnistelemaan jonkin tärkeän 
asian eteen, mutta se muuttuu 
kuormittavaksi, jos se jää päälle 
eikä palautuminen käynnisty. 
Tule kokeilemaan työpajaan 
erilaisia keinoja stressin 
selättämiseen ja jakamaan 
vinkkejä siitä, miten sinä 
palaudut stressistä. 
Tuija Nissinen ja Anna Pöllönen, 
Mielenterveyden keskusliitto /
Omat avaimet -toiminta 

Ma 13.12. klo 17 – 19.15
Kaaos haltuun: helppoa 
tehtävänhallintaa
Opiskelu- ja työelämä voivat 
sisältää paljon päällekkäisiä 
kursseja ja projekteja sekä 
niiden mukanaan tuomia pieniä 
ja isoja hoidettavia asioita. Opi 
selättämään tehtävien asioiden 
kaaos hyödyntämällä yksinker-
taisia menetelmiä. Työpajassa 
tutustutaan tehtävänhallinnan 
maailmaan ja opetellaan 
konkreettisesti, miten tehtävä-
silppu laitetaan järjestykseen ja 
kaikesta voikin suoriutua 
aikataulussa. Työpajassa 
kokeillaan Getting Things Done 
-menetelmää, jonka avulla voi 
laittaa asioita järjestykseen ja 
siirtää ne rasittamasta aivoja 
johonkin luotettavampaan 
systeemiin.
Jaakko Koivula, Operatiivinen 
johtaja, Domo Finland Oy

17.00 Junnaavatko opinnot? 
Keinoja löytyy, et ole yksin! 
Paula Paloheimo ja kokemus-
asiantuntija Tuomo Perälä, 
Mielenterveyden keskusliitto, 
Marjo Siltanen, Nyyti ry

17.45 Kaaos haltuun - pajaTuomo Shaka Marjo Jaakko Paula

AnnaTuijaLyyra
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Mitä muuta olen kuin diagnoosi? 

Pohditko, miten elämäsi on muuttunut ja miten 
tästä eteenpäin? 

Voitko tavoitella edelleen hyvää elämää ja tuntea 
onnellisuutta ja iloa diagnoosista huolimatta? Voiko 
diagnoosi olla jopa helpotus? Tule mukaan ryhmään 

pohtimaan näitä asioita yhdessä. 

Verkossa 
Ajankohta: 2.9.

Kellonajat: 16 -18 

Paikka: Zoom

Kouluttajat: Tuija Nissinen ja 
Anna Pöllönen, Mielentervey-
den keskusliitto /Omat avaimet 
-toiminta 

Ilmoittaudu mukaan: 
Viimeistään 30.8. 

Mukaan mahtuu: 40 

Mitä maksaa? Ei mitään! 

Katso myös:
Vastavirrasta 
myötävirtaan 

s. 36

AnnaTuija

Kenelle? 

18-30-vuotiaille, jotka 
pohtivat hyvää elämää ja 
tavoittelevat iloa.
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Verkkokurssit 
omaan tahtiin

33



Se saattaa iskeä kesken kaiken. Kaupassa, 
kadulla tai kotona. Happivaje. Maa polttaa 
jalkojen alla. Miljoona katsetta, mihinkään ei 
pääse pakoon. Tunne siitä, että on kuin ansassa 
maan alla. Tunnelissa, josta ei löydy ovea. Tai 
yksin usvaisella suolla. 

Ahdistus tulee yhtäkkiä, eikä aina tiedä millä hetkellä. 
Seinät tuntuvan kaatuvan päälle. Elämään astuu helposti 
pelko, joka syrjäyttää kaiken muun. Kuin olisi aivan 

tuntemattomassa maisemassa ilman mitään tietoa, mihin 
suuntaan liikkua. Yksin et kuitenkaan ole. Lukemattomat 
ihmiset selviävät ahdistuksen kanssa päivittäin.

Uudella verkkokurssilla ahdistuneisuushäiriön kanssa 
elävät ihmiset kertovat, miltä ahdistus tuntuu, näyttää ja 
millaista on elää ahdistus- ja paniikkihäiriön kanssa? Miten se 
eroaa monien meistä tuntemasta ahdistuksesta vaikkapa 
stressitilanteessa? Entä millaista on tarpoa pakko-oireiden 
suossa, kun ei tule ymmärretyksi? 

Puhutaan konkreettisista keinoista, jotka ovat auttaneet 
ahdistuksen, pelon tai paniikkikohtauksen iskiessä. Osaa voit 
kokeilla vaikka heti, osa taas vaatii vähän harjoittelua. Mistä 
löydät toivoa ahdistuksen keskelle? Mikä saa tiiviiltä sykkyräl-
tä tuntuvan olon avautumaan? Entä mitä toivoisit toisten 
ihmisten ymmärtävän ahdistuksesta? 

Ahdistus kuin usvainen suo

Mielenterveysongelmat omassa arjessaMielenterveysongelmat omassa arjessa

Verkossa
Paikka: www.hyvakysymys.fi 

Ajankohta: Kurssi aukeaa 
30.11., mutta mukaan voit tulla 
milloin tahansa.

Kellonajat: Sinä päätät!

Tapa: Itseopiskellen

Ilmoittaudu mukaan: Milloin 
vaan haluat. Kun ilmoittaudut, 
saat kurssikoodin sähköpostii-
si ja pääset mukaan.

Toivoa ahdistukseen
Kurssiin liittyy webinaari 
zoomissa, jossa puhutaan ja 
keskustellaan toivosta. Ei vaan 
tarvitse ilmoittautua erikseen, 
vaa lähetämme osallistumis-
linkin kaikille kurssille 
ilmoittautuneille – tervetuloa 
mukaan!

Paikka: Zoom

Ajankohta: 9.12.

Kellonajat: 17 – 18.30

Puhumassa: Merja Matilainen 
ja Päivi Rissanen, Mielen-
terveyden keskusliitto
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Vastavirrasta 
myötävirtaan

Tuntuuko, että opinnot vaan jumittavat, eikä mikään etene? Kuin 
vastavirtaan yrittäisi uida joessa? Mikään ei oikein nappaa ja 
motivaatio on kateissa? Vaikea jaksaa opintostressiä, kun vielä 
mielenterveysongelmat ovat osa arkea?

Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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Kurssilla pohditaan unelmia ja pelkoja, ylisuorittamisen ja 
liikojen vaatimusten kuormitusta, opintostressiä, 
motivaatiota, järkäleiltä tuntuvien asioiden pilkkomista 

pienemmäksi sekä opintojen ja muun arjen kanssa tasapai-
noilua. Millaisia keinoja toisilla opiskelijoilla on ollut käsitellä 
stressiä? Miten muut ovat päässeet jumitilanteesta eteen-
päin?

Aiheita käsitellään videoiden, podcastien, tekstien, kuvien 
ja tarinoiden muodossa. Lisäksi kurssilla on tehtäviä, joiden 
avulla voit pohtia jakson aihetta ja harjoitella taitoja, jotka 
auttava opinnoissa ja jaksamisessa.

Kurssia on ollut mukana suunnittelemassa ja sisältöä 
tuottamassa iso joukko opiskelijoita, joille opintojumi on 
todella tuttu aihe ihan omakohtaisesti.

Osallistua voi omaan tahtiin, itseopiskellen, yöllä tai 
päivällä – mikä vaan sinulle parhaiten sopii.

Kenelle?

Opiskelijoille, jotka haluavat uusia näkökulmia opiskeluun 
ja tukea jaksamiseen.

Verkossa
Jaksot:

• Mitä pelkään, mistä  
 unelmoin?

• Arjesta voimaa

• Miten opinnoissa  
 eteenpäin?

• Mikä riittäisi?

• Miten jaksan jatkossakin?

Paikka: www.hyvakysymys.fi 

Ajankohta: Voit tulla mukaan 
milloin tahansa, vaikka heti.

Kellonajat: Sinä päätät!

Tapa: Itseopiskellen

Ilmoittaudu mukaan: Milloin 
vaan haluat. Kun ilmoittaudut, 
saat kurssikoodin sähkö-
postiisi ja pääset mukaan.

Ilmoittaudu täällä:  
www.mtkl.fi/tapahtuma-
kalenteri (Hae: Vastavirrasta 
myötävirtaan)

Huom!
Tämä kurssi ei ole 
suoritus muiden 

joukossa! Tehtäviä ja 
harjoituksia voit kokeilla, 

jos siltä tuntuu, ja voit 
edetä ihan omaan 

tahtiisi. 
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Muiden ihmisten tarinat ja omat 
kokemukset – vertaistuki välittyi.

Kurssia on ollut 
mukana tekemässä 

suuri joukko opiskeli-
joita, joille opinnoissa 

jaksaminen on vaikeaa.
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Masennus  
kuin ikisade?

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

Musta möykky mahassa. Ikisade. Kuin betonipaaden alla makaisi. 
Varjohahmona maailman ulkopuolella. Kuplan sisällä tai 
pyörremyrskyn sisuksessa. Masennuksesta puhutaan usein 
oirekokoelmana, mutta miltä se näyttää ja tuntuu masennuksen itse 
kokeneiden ihmisten sisimmässä? 

Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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Tarinat, videot ja 
podcastit toivat 
toivoa siitä, että 
masennuksesta 
voi selvitä.

Mitä on kiukun, ärtymyksen, jaksamattomuuden ja 
itkuherkkyyden taustalla? Saako ripsiväriä käyttää tai 
nauraa, jos on masentunut? Entä miksei vaan lähde ulos 

ja tee asioita, joista tykkää? Millaisiin vastaaviin luuloihin 
monet ovat törmänneet? 

Millaista on elää masennusta? Mikä on auttanut, miten 
toivo on herännyt ja toipuminen käynnistynyt? Entä mitä 
masennukseen sairastunut olisi toivonut toisilta ihmisiltä? 
Masennuksen kokeneet kertovat nyt itse. Kurssia on ollut 
suunnittelemassa ja sen sisältöä tuottamassa yli sata 
masennukseen sairastunutta ja siitä toipunutta ihmistä.

Aihetta käsitellään tekstinä, tarinoina, videoina, podcastei-
na, runoina, musiikkina, piirroksina ja sarjakuvana. Jokaisessa 
jaksossa on pieniä tehtäviä, jotka auttavat pohtimaan aihetta.

Voit osallistua vaikka kotisohvalta käsin, minnekään ei 
tarvitse lähteä. Aamulla, päivällä, illalla tai keskiyöllä, 
itseopiskellen – mikä vaan sinulle parhaiten sopii.

Kenelle? 

Ihmisille, jotka pohtivat, mistä oma ilottomuus, 
jaksamattomuus ja ärtymys mahtavat johtua. 
Tervetulleita mukaan ovat myös läheisistään 
huolestuneet ja työssään masentuneita ihmisiä 
kohtaavat ammattilaiset, jotka haluavat laajentaa 
osaamistaan kokemusnäkökulmalla. 

Verkossa
Jaksot

• Onko tämä nyt sitä  
 masennusta?

• Miten kertoa  
 masennuksesta?

• Miten masennukseen  
 suhtaudutaan?

• Mistä apua, mistä toivoa?

Paikka: www.hyvakysymys.fi 

Ajankohta: Voit tulla mukaan 
milloin tahansa, vaikka heti.

Kellonajat: Sinä päätät!

Tapa: Itseopiskellen

Ilmoittaudu mukaan: Milloin 
vaan haluat. Kun ilmoittaudut, 
saat kurssikoodin sähkö-
postiisi ja pääset mukaan.

Ilmoittaudu täällä:  
www.mtkl.fi/ 
tapahtumakalenteri  
(Hae: Masennus kuin 
ikisade?)

Yhteistyössä kanssamme: 
Mieli Maasta ry, Etelän SYLI, 
Omat Avaimet – toiminta, 
Sosped ja monet masennuk-
sen itse kokeneet ihmiset.

Kurssia on ollut 
tekemässä yli 100 
masennuksen itse 
kokenutta ihmistä. 

Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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Läheisen silmin:  
Masennus kuin ikisade?

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

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

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

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

jaksamaan?  
 
Mitä kurssilla 

 Podcasteja ja videoita 
 Keskustelua keskustelupalstalla 

 
Mitä minulta vaaditaan, jos osallistun 

 Pari tuntia aikaa viikossa 
 Halua ja voimia jakaa ja kuulla kokemuksia 
 Nettiyhteys ja laite, jolla pääset nettiin 

Kenelle?  

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

Verkossa
Ajankohta: 14.9. - 28.9.

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

Kellonajat: Sinä päätät! 

Ohjaajat: Paula Paloheimo,  
Esko Poutanen ja vertais
ohjaajat, Mielenterveyden 
keskusliitto 

Kurssille mahtuu: 20 

Hae mukaan viimeistään: 8.9.

Mahduinko mukaan?   
Ilmoitamme sinulle 9.9.  

PaulaEsko
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Ehkä joskus 
vielä töihin

Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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”Missä sä oot nykyisin töissä?”. Usein 
ensimmäinen kysymys vanhalle tutulle, jota ei 
ole pitkään aikaan nähnyt. Entäs jos en 
missään? Pitkään aikaan. Tai koskaan. 
Sairastuminen tipautti työelämästä. Sisällä 
myllertävät häpeä ja huonommuuden tunne. 
Myös ajastus työelämästä pelottaa. Entä jos en 
jaksakaan? Tipahdan taas? 

Työelämä voi pitkän tauon jälkeen tuntua pelottavalta, tai 
tosi kaukaiselta, jos et ole koskaan vielä työelämässä 
ollutkaan. Mitä kaikkea pitää osata ja jaksaa - riitänkö? 

Osaanko rajata ja mitä oikeasti haluan? Jaksanko vielä joskus 
olla töissä? Olenko mitään, jos en ole töissä? Yhteiskunnalle 
vain taakka? 

Entä mistä tiedän, olenko valmis yrittämään? Ja miten 
selitän puuttuvat vuodet? Onko mahdollista, että sairastumi-
nen ja toipuminen ovatkin tuoneet mukanaan uusia taitoja?

Kurssilla pilkotaan jättimäisiksi kasvaneita huonommuu-
den tunteita, tarkastellaan silmästä silmään pelkoja ja 
silputaan uskomuksia. Kaivetaan vahvuuksia naftaliinista ja 
pilkotaan tavoitteita sopiviksi askeliksi. Etsitään yhdessä 
keinoja palautumiseen ja rentoutumiseen. 

Jos työelämäpohdinnat ovat elämässäsi ajankohtaisia, voit 
käsitellä aihetta itseopiskellen tai ohjatussa ryhmässä.

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Ihanaa, että  
tämmöinen kurssi on olemassa! Itse elän 
haastavassa tilanteessa, jossa on 
haaveita ja unelmia työhön paluusta, 
mutta voimat eivät vielä vastaa toiveita.

Ihmisläheisyys, 
aitous, rehelliset ja 
rohkeat kertomukset. 
Kipeät tarinat 
oikeasta elämästä.

Itseopiskeluryhmä
Ajankohta: Milloin vaan sinulle 
parhaiten sopii – mukaan 
pääsee koska tahansa.

Paikka: www.hyvakysymys.fi 

Miten? Itseopiskellen, omaan 
tahtiisi. Voit käyttää kurssiin 
niin paljon aikaa kuin itse 
haluat.

Ilmoittautuminen: Kun 
ilmoittaudut, saat sähköpostii-
si salasanan, jolla pääset 
kurssialustalle

Jaksot

• Tunnemöykyt työn tiellä

• Onko minulla arvo(j)a

• Jos kokemukset ovatkin  
 vahvuuksia

• Tavoitteena työ – kuoppia ja  
 kiertoteitä

• Pingottamisesta puhalteluun

Huom! Myös läheisille ja 
ammattilaisille, jotka haluavat 
laajentaa osaamistaan 
kokemusnäkökulmalla.

Kenelle?

Ihmisille, jotka 
haaveilevat työelämästä, 
mutta ajatus tuntuu 
kaukaiselta ja 
pelottavalta.
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Elokuu – syyskuu

Ajankohta: 31.8. – 28.9.

Kellonaika: Sinä päätät!

Ohjaajat: Tarja Tikkanen, Päivi 
Tonteri ja vertaisohjaaja, 
Mielenterveyden keskusliitto

Hae mukaan: Viimeistään 
25.8. 

Mukaan mahtuu: 20

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 27.8.

Jaksot

31.8.  Tunnemöykyt työn tiellä

7.9.  Onko minulla arvo(j)a

14.9.  Jos kokemukset ovatkin  
  vahvuuksia

21.9.  Tavoitteena työ  
  – kuoppia ja kiertoteitä

Kurssialusta on auki 28.9. 
saakka.

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Marraskuu

Ajankohta: 2.11. – 30.11.

Kellonaika: Sinä päätät!

Ohjaajat: Paula Paloheimo, 
Esko Poutanen ja vertais-
ohjaaja, Mielenterveyden 
keskusliitto

Hae mukaan: Viimeistään 
27.10.

Mukaan mahtuu: 20

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 28.10.

Jaksot

2.11. Tunnemöykyt työn tiellä

9.11.  Onko minulla arvo(j)a

16.11.  Jos kokemukset  
  ovatkin vahvuuksia

23.11.  Tavoitteena työ  
 – kuoppia ja kiertoteitä

Kurssialusta on auki 30.11. 
saakka.

Kenelle?

Mielenterveydellisten 
syiden takia työelämän 
jättäneille tai ihmisille, 
jotka eivät vielä ole 
työelämään ehtineet, 
mutta kuitenkin siitä 
haaveilevat.

Ohjatut ryhmät
Miten? 

Edetään jakso kerrallaan.  
Aiheita käydään läpi ammatti-
laisen ja vertaisohjaajan 
kanssa. Vaihdamme ajatuksia 
keskustelupalstalla, kirjoitam-
me aiheiden herättämistä 
ajatuksista ja tunteista.  
Kurssi ei sisällä kasvokkaisia 
kohtaamisia. Saat sähkö-
postitse ohjeet, kuinka pääset 
mukaan kurssialustalle.

On ollut mukavaa tuntea aitoa 
innostusta ja jopa odotusta 
aina aamuisin, että pääsee 
tutustumaan uusiin sisältöihin 
ja muiden viesteihin.

Oli lohdullista lukea ja kuulla 
muiden kokemuksista ja  
ammentaa niistä omaan elämään.

Päivi Tarja

Ehkä joskus vielä töihin

Paula Esko
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Kaipaatko suoraa puhetta siitä, kun mieli ei jaksa? Häpeätkö 
sairastumistasi? Ja sitä millainen nyt olet? Pinna palaa herkästi, 
itku tulee yllättäen, mitään ei saa aikaiseksi, eikä oikein mitään 
jaksaisi tehdäkään. Kuin olisi seinä sinun ja maailman välissä? 

Onko tässä  
pimeydessä valoa? 

Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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Tunnen etten ole 
tarpeeksi hyvä: en 
itselleni, en puolisolleni, 
en kenellekään. Häpesin 
masentunutta itseäni ja 
omaa vaativuuttani. 
Tuntui siltä, että toivo oli 
mennyt kokonaan.



Entä toivo? Tuntuuko se kaukaiselta? Voisiko pientä 
muutosta tuoda ystävällisempi ja myötätuntoisempi 
suhtautuminen itseesi?

Kurssilla keskustellaan sairastumisen mukanaan tuomista 
tunteista ja siitä, miltä tuntuu, kun entinen elämä on muisto 
vain. Ei kuitenkaan jäädä kiinni menneisyyteen, vaan pohdi-
taan yhdessä keinoja suhtautua itseen ja tämänhetkiseen 
tilanteeseen. Ja mietitään mitä tulevaisuus voi tuoda 
tullessaan. 

Kurssilla ei ole tapaamisia kasvotusten, vaan keskustelut 
käydään kirjoittamalla. Voit osallistua keskusteluihin silloin, 
kun sinulle parhaiten sopii.

Kurssia on ollut 
tekemässä joukko 

ihmisiä, jotka omasta 
kokemuksestaan 

tietävät, miltä tuntuu, 
kun mieli ei jaksa.

Kenelle? 

Ihmisille, jotka ovat jättäneet työelämän tai eivät ole vielä 
työelämään koskaan ehtineetkään mielenterveydellisten 
syiden vuoksi ja jotka kaipaavat tekemistä ja jotain 
uutta päiviinsä. Sinulla on riittävästi voimia vaikeidenkin 
aiheiden pohtimiseen, tykkäät toimia nettimaailmassa ja 
käsitellä asioita kirjoittamalla. 

Päivi

Mitä kurssilla?
 Videoita ja podcasteja
 Pieniä tehtäviä
 Ajankohtaista tietoa mm 

lääkkeettömistä 
itsehoitokeinoista

 Ajatusten vaihtoa 
keskustelupalstalla

Verkossa

Syyskuu - lokakuu

Ajankohta: 21.9. – 25.10.

Kurssijaksot

21.9.  Toivo - Se oli hirveää,  
  mutta selvisin 

28.9.  Häpeä - Hävetti niin,  
  että meinasin kuolla 

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

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

19.10.  Rohkeus - Lennä jo!

Paikka: Ihan missä vaan, 
kunhan nettiyhteys toimii. 

Kellonajat: Sinä päätät! 

Keskustelu jatkuu: 25.10. 
saakka. 

Ohjaajat: Sanna Hyry, Päivi 
Tonteri ja vertaisohjaajat, 
Mielenterveyden keskusliitto

Kurssille mahtuu: 20 

Hae mukaan: 15.9. mennessä

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 17.9. 

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

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

Mitä osallistuminen vaatii 
minulta?

 Pari tuntia aikaa viikossa
 Pienikin halu ja toive 

tehdä jotain uutta 
elämässä

 Nettiyhteys ja laite, jolla 
pääset nettiin

 Riittävästi jaksamista, 
että voit käsitellä 
vaikeitakin aiheita 
kirjoittamalla

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Sanna
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Diabetes ja mieli -kurssit tarjoavat mahdollisuuden 
kartoittaa voimavarojasi ja hankkia hyvinvointia 
elämääsi. Pääset keskustelemaan ja jakamaan 

kokemuksia muiden, samassa elämäntilanteessa olevien ja 
saman kokeneiden ihmisten kanssa. 

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Kenelle? 

Kurssi sopii sinulle, 
jos koet mielen-
terveydenongelmia  
ja sinulla on diabetes 
sekä olet tällä hetkellä 
psyykkisistä syistä  
poissa työelämästä  
tai opinnoista. Lisäksi 
sinulla on halu löytää  
uusia näkökulmia  
arkeesi.

Yhteistyössä kanssamme: 
Suomen Diabetesliitto ry 

Kotoa 
käsin

Imatra
Kurssipäivät: 12.10. - 14.10. 
/26.10. - 28.10. / 9.11. - 11.11.

Kellonajat: 9 – 15

Paikka: Imatran Monikulttuuri-
nen toimintakeskus Kipinä ry. 
Tainionkoskentie 10, Imatra

Ohjaajat: Pirjo Metsäranta ja 
vertaisohjaaja, Mielen-
terveyden keskusliitto  
sekä Kati Hannukainen 
Diabetesliitto 

Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin

Mukaan mahtuu: 16 

Hae mukaan: 11.9. mennessä. 

Haku Diabetesliiton verkko-
sivuilta www.diabetes.fi 

Hae: Kurssit / Tyypin 1 
diabeetikoille / Diabetestä 
sairastaville mielenterveys-
kuntoutujille

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 24.9. 

Pori, Yyteri

Luonto ja liikunta 

Kurssipäivät: 16.11. - 18.11.

Kellonajat: 16.11. aloitetaan 
klo 15.00 ja kurssi päättyy 
18.11. klo 12. 

Paikka : Virkistyshotelli Yyteri, 
Sipitie 1, Pori 

Ohjaajat: Pirjo Metsäranta ja 
vertaisohjaaja, Mielen-
terveyden keskusliitto  
sekä Kati Hannukainen 
Diabetesliitto 

Muoto: Kurssilla yövytään ja se 
sisältää täysihoidon. 

Mukaan mahtuu: 16 

Hae mukaan: 11.10.  
mennessä. 

Haku Diabetesliiton verkko-
sivuilta www.diabetes.fi 

Hae: Kurssit / Tyypin 1 
diabeetikoille / Diabetestä 
sairastaville mielenterveys-
kuntoutujille

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 20.10. 

Huom! Osallistuminen ei 
maksa mitään. Sisältää 
majoituksen ja täysihoidon. 

Kurssilla 
yövytään

Pirjo Kati
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Voimavaroja  
työssä jaksamiseen

Sairastatko essentiaalista vapinaa?  
Haluaisitko lisää tietoa aiheesta ja tukea  
työssä jaksamiseen? 

Kurssi auttaa auttaa sinua löytämään uusia keinoja työssä 
jaksamiseen asiantuntijoiden ja vertaiskeskusteluiden 
avulla. Käsitellään yhdessä sairauteen liittyviä häpeän 

tunteita ja pohditaan työn merkitystä sekä omia voimavaroja. 
Mistä lisää voimia?

Kenelle? 

Työikäisille essentiaalista vapinaa sairastaville

Tampere
Ajankohta: 12.11. - 13.11. ja 
10. 12. -11.12.

Kellonajat: 
12.11. klo 16 - 20
13.11.  klo 9 - 17 
10.12.  klo 16 - 20
11.12 . klo 9 - 15.30

Paikka:  
12.11. - 13.11: Parkinsonliitto, 
Aleksanterinkatu 21, Tampere

10.12. - 11.12: Scandic 
Tampere City, Hämeenkatu 1, 
Tampere.

Mukaan mahtuu: 10

Hae mukaan:  
viimeistään 11.10.

www.parkinson.fi/palvelut/
voimavaroja-tyossa- 
jaksamiseen

Mahduinko mukaan?  
Ilmoitamme kaikille 13.10.

Mitä maksaa? Ei mitään. 
Osallistuminen sisältää 
ruokailut ja 10.12. - 11.12. 
sisältää myös yhden yön 
majoituksen. Matkakuluista 
vastaa osallistuja itse. 

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

Lisätietoja:  
marjo.lehtinen@parkinson.fi
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Mitä 
mielen 
päällä? 
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Keskusteluja 
kaipaaville



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

Keskustelua on luotsaamassa kullakin kerralla Mielen-
terveyden keskusliiton ammattilainen. Mukaan voi 
liittyä pelkällä nimimerkillä eikä ennakkoilmoittautu-

mista tarvita. 

Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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Ke 11.8. klo 18 – 20
Seksitön elämä - miten 
tässä näin kävi?
Kadotitko seksuaaliset halut? 
Tai haluatko enemmän kuin 
kumppanisi? Entäpä miten 
onnistuisi kuivan kauden 
katkaiseminen? Luovitaan 
yhdessä halun ja haluttomuuden 
maastoissa ja mietitään keinoja 
löytää sopusointuinen 
seksielämä.

Ke 8.9. klo 18 – 20
Tunnelmia poikkeusajasta
Miten voit juuri nyt? Poikkeus-
aika on koetellut meidän 
kaikkien mieltä ja tuonut 
uudenlaista kuormitusta 
elämään. Kotona oleminen, 
kaventunut elinpiiri ja epä-
varmuuden tunne. Entä jos 
mielenterveysongelmat näkyivät 
elämässä jo ennen tätä kaikkea? 
Keskustellaan ja jaetaan 
kokemuksia tämän erikoisen 
ajan vaikutuksista vointiimme. 
Millaisin ajatuksin lähdemme 
tästä eteenpäin? 

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

Ke 13.10. klo 18 – 20
Työhön paluu – unelma vai 
painajainen? 
Onko edessä töihin paluu pitkän 
poissaolon jälkeen ja pelottaa? 
Vai haaveiletko työstä, mutta et 
luota taitoihisi tai jaksamiseesi? 
Mikä työssä ahdistaa, mikä 
innostaa? Pohditaan yhdessä 
työhön liittyvien tunteiden kirjoa 
ja sitä, millainen työelämä voisi 
tukea hyvinvointiasi. 

Ke 10.11. klo 18 – 20
Mies, osaatko puhua? 
Tervetuloa miehille suunnattuun 
chattiin. Puhutaan puhumisesta. 
Miksi väitetään, että mies ei 
osaa puhua? Pitääkö se 
paikkaansa ja miten voisimme 
murtaa stereotypiaa? Joskus on 
helpompi puhua autoista kuin 
tunteista. Joskus toisin päin. 
Kehtaako kaverille kertoa, jos 
menee huonosti? Onko aina 
pakko olla vahva? Jaetaan 
kokemuksia, murretaan myyttejä 
ja ollaan yhdessä avoimia 
anonyymisti. Chattia ohjaamas-
sa miehet, jotka omasta 
mielestään osaavat nykyään 
puhua.

Ke 8.12. klo 18 – 20
Yksinäisyys ympärillä
Entä jos joulu ei ole iloista 
perheen kanssa oleilua? Onko 
tulossa monta yksinäistä 
päivää? Tuntuuko yksinäisyys 
entistäkin kipeämmin jouluisin? 
Kohdataan vaikeita tunteita, 
etsitään toivoa ja ideoidaan juuri 
sinulle sopivaa joulun ajan 
toimintaa.

Ke 12.1. klo 18 – 20
Myötätuntoa etsimässä 
Vaaditko itseltäsi paljon? 
Tuntuuko siltä, että kadotit itsesi 
sairauden myötä? Vai oletko 
aina tuntenut olevasi huonompi 
kuin muut? Olisiko itsemyötä-
tunnosta apua? Tule mukaan 
keskustelemaan ankaruudesta 
itseä kohtaan ja etsitään 
yhdessä keinoja suhtautua 
itseen hyväksyvämmin ja 
lempeämmin. Ehkä voisit alkaa 
ystäväksesi? 
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Vertaiset 
verkossa

Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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Voimaa 
vertaisuudesta



Kaipaatko ideoita ja uusia tekemisen tapoja 
omaan elämääsi tai vertaisryhmän toimintaan? 
Tietoa erilaisista ajankohtaisista aiheista? Ja 
mahdollisuutta samalla vaihtaa ajatuksia 
muiden mielenterveyden ongelmia kokevien 
kanssa?

Vertaiset verkossa -tapaamisilla olet samoja asioita 
pohtivien joukossa: kokeilemme yhdessä uusia asioita, 
ihmettelemme ajankohtaisia aiheita ja jaamme koke-

muksiamme keskustelun lomassa. Mukana on aina Mielen-
terveyden keskusliiton kouluttaja alustamassa päivän aihetta 
ja yhteistä keskustelua.

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

Kenelle?

Mielenterveysyhdistysten vertaisille ja muille 
verkkotapaamisia ja vertaistukea kaipaaville.

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Verkossa
Paikka: Teams

Ilmoittaudu mukaan:  
Aina edellisenä päivänä  
klo 10 mennessä

Merja M.

Tarja

Wille

Kati Nina

Riitta Olavi

Paula

Teija

Sanna

Esko
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To 12.8. klo 14 – 15.15 
Tutustutaan metsäkävelyyn
Tervetuloa metsäkävelylle 
etäyhteydellä! Voit osallistua 
omasta lähimetsästäsi puheli-
meesi ladatun Teams-sovelluksen 
kautta. Tai kotoa koneen ääreltä 
katsoen, kuunnellen ja keskuste-
luun osallistuen. Jo kasvien ja 
puiden näkeminen, luonnon 
äänien kuuleminen ja liikkuminen 
luonnossa parantavat terveyttä ja 
hyvinvointia sekä alentavat 
stressitasoja. Tehdään yhdessä 
tietoisia harjoituksia kävelyn 
lomassa ja jaetaan kokemuksia 
luonnon vaikutuksista hyvinvoin-
tiin.
Ohjaajina: Sanna Hyry ja Tarja 
Tikkanen

To 26.8. klo 14 – 15.15 
50 ideaa kesältä 
Jaetaan kokemuksia 50 ideaa 
kesäksi -aiheista. Miten on kesä 
sujunut ja mitä kesään on 
kuulunut itse kullakin? Entä mitä 
on olohuoneeseen perustettu 
nurkkateatteri? 
Ohjaajina: Kati Rantonen ja Nina 
Tuittu sekä Hilkka Niskanen

To 9.9. klo 14 – 15.15 
Vinkkejä velkojen kanssa 
taisteleville
Voiko veloista päästä ikinä eroon? 
Kauan maksuhäiriömerkintä on 
voimassa? Kestääkö ulosotto ikui-
sesti? Entä mistä tukea ja apua?
Ohjaajina: Paula Paloheimo ja 
Tarja Tikkanen

To 23.9. klo 14 – 15.15  
Piirustelua piristykseksi 
Piirtely pitää vireystilaa yllä, eikä 
mieli pääse tylsistymään. Piirtely 
auttaa myös käsittelemään tietoa, 
ja saattaapa syntyä uusia ideoita 
ja keksintöjäkin. Parhaimmillaan 
piirtely on luovaa ongelmanratkai-
sua. Tule mukaan helppojen 
piirtelyharjoitusten äärelle. 
Aiempaa osaamista piirtämiseen 
sinulla ei tarvitse olla.
Ohjaajina: Wille Härkönen ja Nina 
Tuittu

To 7.10. klo 14 – 15.15.  
Voimavaroja etsimässä 
Miten huolehtia omista 
voimavaroista ja jaksamisesta? 
Mitkä asiat voisivat tuoda sinulle 
vielä lisää voimavaroja? Tule 
mukaan jakamaan omia 
kokemuksiasi ja tekemään 
pieniä harjoituksia. 
Ohjaajina: Teija Eskola ja Merja 
Matilainen

To 21.10. klo 14 – 15.15. 
Suuri tietovisa 
Ovatko kaikki mahdolliset tv:n 
tietovisat lempiohjelmiasi ja 
Trivial Pursuit ei todellakaan 
pölyty laatikossa? Nyt pidetään 
suuri, leikkimielinen tietovisa 
verkossa. Voit osallistua yksin, 
kaksin, kolmin tai koota vaikka 
kokonaisen joukkueen 
yhdistyksestänne. 
Ohjaajina: Riitta Hämäläinen ja 
Tarja Tikkanen

To 4.11. klo 14 – 15.15 
Sinustako kokemusasian-
tuntija tai vertaisohjaaja?
Haluaisitko tuoda toivoa toisille 
mielenterveysongelmia 
kokeville? Voisiko
omilla vaikeilla kokemuksilla olla 
merkitystä toisille? Kertoisitko 
mielelläsi omaa tarinaasi ja
sen, että vaikeistakin asioista 
selviää? Olisitko toiselle kuuleva 
korva ja lempeä tuki?
Jos kokemusasiantuntijana tai 
vertaisohjaajana toimiminen 
kiinnostaa, mutta et oikein ole
ihan varma, mitä se käytännössä 
tarkoittaa tai osaisitko, tule 
ottamaan selvää.
Ohjaajina: Tarja Tikkanen sekä 
vertaisohjaaja ja kokemusasian-
tuntija

To 18.11. klo 14 – 15.15 
Miten vältän yksinpuhelun 
verkossa?
Tuntuvatko verkkotapaamiset tai 
-kokoukset yksinpuhelulta? 
Kaipaatko konsteja saada 
osallistujien ajatuksia tai fiiliksiä 
selville? Harjoitellaan yhdessä 
erilaisten helppojen kyselyiden ja 
äänestysten tekemistä ja 
testataan niitä toisillamme. 
Aiempaa osaamista ei tarvita, 
innokkuus kokeilla riittää.
Ohjaajina: Paula Paloheimo ja 
Esko Poutanen

To 2.12. klo 14 – 15.15. 
Jouluaskartelua 
Askarrellaan kierrätysmateriaa-
leista jouluista tunnelmaa. 
Materiaaleiksi käyvät vanhat 
kirjojen sivut, nuottipaperit, 
mainosesitteet tai vaikka 
tulostuspaperi tms. Ota omat 
askartelutarvikkeet esille 
valmiiksi.
Ohjaajina: Wille Härkönen ja Nina 
Tuittu

To 16.12. klo 14 – 15.15 
Joulunajan etäglögit
Nyt on aika kuulla toiminnanjoh-
tajan joulutervehdys ja pysähtyä 
hetkeksi elävän musiikin ja 
höyryävän glögilasin äärelle. 
Omat glögit ruudun äärelle!
Ohjaajina: Olavi Sydänmaanlakka, 
Riitta Hämäläinen ja Tarja 
Tikkanen

Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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Sinustako  
vertaisohjaaja?  
Kajaanin alueella asuville

Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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Voimaa 
vertaisuudesta

Sain tarvitsemaani 
toivoa. Minun 
kokemuksillani on 
merkitystä. Minulla 
on merkitystä.
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Kajaani / Verkossa
Kurssipäivät
Osa 1 
Kajaanissa 31.8. – 1.9.
klo 9 - 16 

Osa 2 
Verkossa 15.9. 
klo 14-16 

Osa 3 
Verkossa 6.10.
klo 14 - 16
 
Osa 4
Kajaanissa 16.11. – 17.11. 
klo 9 - 16

Paikka:  
Kartanohotelli Karolineburg, 
Karoliinantie 8, Kajaani

Verkkopäivät: Teams

Muoto: Kotoa käsin

Kouluttajat: Tuula Laitinen, 
Tarja Tikkanen ja vertaisohjaa-
ja, Mielenterveyden keskusliitto

Hae mukaan: 15.8. mennessä 

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle  
viimeistään 20.8.

Mukaan mahtuu: 16

Mitä maksaa?

Ei mitään! Korvaamme myös 
osallistujien matkakulut 
Kajaanin alueella, halvimman 
kulkuneuvon mukaan. 
Kurssipäivinä Kajaanissa 
tarjoamme lounaan ja kahvit.

Haluaisitko tuoda toivoa toisille 
mielenterveysongelmia kokeville ihmisille? 
Tukea toisten toipumista kertomalla omista 
kokemuksistasi, kuuntelemalla ja 
keskustelemalla? Haluaisitko toimia 
vertaisohjaajana?

Jos haaveilet vertaisryhmän ohjaamisesta ja toisten 
tukemisesta, mutta mietityttää vähän uskallatko, 
osaatko tai jaksatko: Sinun ei todellakaan tarvitse olla 

täydellinen ja osata mitään ennakkoon! Riittää, että sinulla on 
omakohtaista kokemusta mielenterveyden ongelmista, halu 
kannustaa toisia ja olla ihminen ihmiselle. Jos sinulla on vielä 
ripaus rohkeutta sekä sopivasti herkkyyttä ymmärtää erilaisia 
tapoja olla, toimia ja toipua, olet juuri sopiva henkilö kurssille. 

Tuemme sinua käyttämään omaa elettyä elämääsi kaikkine 
kipukohtineen, rosoineen ja haurauksineen vahvuutena ja 
työkaluna toisten tukemisessa. Opit ryhmänohjaajan perus-
valmiuksia, ryhmän perustamista ja pelisääntöjen laatimista. 
Harjoittelemme yhdessä sitä, miten välitämme toivoa, 
ohjaamme toisia löytämään voimia tuovia asioita elämäänsä, 
miten selvitä haastavista tilanteista ja kuinka huolehtia 
omasta jaksamisesta ohjaajana. Lisäksi saat perustietoa 
Mielenterveyden keskusliitosta ja tutustut toisiin, tuleviin 
vertaisohjaajiin.

Kerro meille hakemuksessasi itsestäsi: Miksi innostuit 
kurssista, haluaisitko toimia vertaisohjaajana ja onko sinulla 
jotain aiempaa kokemusta vertaistuki- tai kokemusasian-
tuntijatoiminnasta. Ei tarvitse olla, vaan pelkkä into ja asenne 
riittävät, mutta ei siitä aiemmasta kokemuksesta haittaakaan 
ole!

Kenelle? 

Kajaanin alueella asuville, mielenterveyden ongelmia 
kokeneille ihmisille, jotka haluavat tuoda toivoa toisille ja 
toimia vertaisena. Tarja Tuula
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Sinustako  
kokemusasiantuntija? 
Pääkaupunkiseutu

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

Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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Helsinki / Verkkossa
Kurssipäivät: 

Osa 1 
Helsingissä 10.11. – 11.11.
klo 10 - 16
 
Osa 2 
Verkossa 13.1.2022  
klo 10 – 12 

Osa 3 
Verkossa 10.2.2022
klo 10 – 12
 
Osa 4
Helsingissä 16.3. – 17.3. 
klo 10 - 16

Paikka:  
Taiteen Sulattamo, Malmin 
raitti 17 C, Helsinki

Verkkotapaamiset  
Teams-alustalla

Kouluttajat:  
Teija Eskola, Tuula Laitinen, 
Tarja Tikkanen ja vertaisohjaaja, 
Mielenterveyden keskusliitto

Hae mukaan: 
19.10. mennessä

Mahduinko mukaan? 
Ilmoitamme sinulle 29.10.

Mukaan mahtuu: 16 

Mitä maksaa? Osallistuminen 
on maksutonta. Tarjoamme 
lounaan ja kahvit lähikoulutus-
päivinä. Matkakulut pää-
kaupunkiseudulla korvataan 
edullisimman kulkuneuvon 
mukaan.

Tipahditko yllättäen pois työelämästä tai 
opinnoista mielenterveyden ongelmien vuoksi? 
Jouduitko rakentamaan kaiken uudelleen ja nyt 
elämä on taas löytänyt uomansa? Olet ehkä 
palannut töihin tai opiskelemaan tai pian 
palaamassa? Haluaisitko tuoda toivoa toisille ja 
rohkaista omalla esimerkilläsi? Miten toivo 
palasi ja toipuminen alkoi? 

Haluaisitko kertoa toisille, että vaikeistakin asioista 
selviää ja sairauden kanssa voi elää iloineen ja surui-
neen? Sinun kokemuksillasi ja tarinallasi on merkitystä. 

Vaikeat kokemukset voivat kääntyä vahvuudeksesi, jolla autat 
toisia.

Koulutuksessa harjoittelemme kokemusasiantuntijana 
toimimista niin kasvotusten kuin verkossa. Opettelemme, 
kuinka hyödyntää sinun kokemuksiasi sairastumisesta, 
toipumisesta ja sen vaiheista, kun kerrot aiheesta muille. 
Kuinka jäsentää omaa elämää tarinaksi? 

Harjoittelemme yhdessä oman tarinan rakentamista, 
jakamista ja rajaamista pienessä, tutussa ryhmässä.  
Työstämme kunkin tarinoita ja tutkailemme yhteisesti jaettuja 
kokemuksia.

Harjoittelemme vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja ja 
pohdimme, millainen on sujuva yhteistyö ammattilaisen ja 
kokemusasiantuntijan välillä.

Koulutuksessa on tapaamisia niin kasvotusten kuin 
verkossa. Lisäksi tehdään välitehtäviä tapaamisten välillä. 
Yksi välitehtävistä on oman elämäntarinan kirjoittaminen. 
Tarinat esitetään toisille kurssilaisille.

Kurssilla tutustut toisiin tuleviin kokemusasiantuntijoihin ja 
pääset vaihtamaan ajatuksia ja ideoita.

Kenelle? 

Ihmisille, jotka haluavat toimia toivon 
tuojina ja kertoa omia kokemuksiaan 
sairastumisesta, toivon heräämisestä, 
toipumisesta ja paluusta työelämään/
opintoihin.

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Tarja TuulaTeija

56



Mielenterveysongelmat 
läheisen elämässä



Mitä meille  
kahdelle kuuluu?

Mielenterveysongelmat läheisen elämässä

58



Mihin katosi se kumppani, johon aikoinaan 
rakastuin? Ja yhteiset hetket, kun juteltiin ja 
nautittiin toisistamme? Mitä meille matkan 
varrella tapahtui? 

Puolison sairastuminen voi muuttaa parisuhdetta monella 
tavalla: ehkä juttelette vähemmän, kosketatte harvem-
min ja etäännytte hiljalleen toisistanne. 

Miten löytää takaisin toisen luo? Oppia ymmärtämään 
puolisoa, hänen sairastumistaan ja siihen liittyviä tunteita: 
häpeä aikaansaamattomuudesta, kiukku elämän muuttumi-
sesta, epätoivo toipumisen hitaudesta. Mutta myös toisinpäin: 
miltä sairastuneen puolisosta tuntuu? Voiko omasta turhautu-
misesta puhua, saako suuttua? Saanko iloita ystävien 
seurasta ja onnistumisista töissä, jos toinen ei jaksa edes 
lähteä kotoa? Entä miten tukea puolisoa toipumisessa ja pitää 
huoli itsestä?

Kurssilla puramme yhdessä parisuhteen erilaisia odotuksia 
ja ongelmakohtia, harjoittelemme omista tunteista kertomista 
ja etsimme polkuja toisen luo.

Kenelle?

Pareille, jotka toivovat löytävänsä läheisyyden uudelleen 
ja joissa toinen tai molemmat ovat jättäneet työelämän 
mielenterveydellisten syiden vuoksi.

Espoo
Kurssipäivät: 1.10. - 3.10. ja 
20.11.2021

Kellonajat: 10 – 16

Paikka: Hotelli Nuuksio, 
Naruportintie 68, Espoo

Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin 

Ohjaajat: Terhi Kimmelma- 
Paajanen ja Merja Smahl, 
Mielenterveyden keskusliitto 

Mukaan mahtuu: 5 paria 

Hae mukaan: 8.9. mennessä 

Mahduinko mukaan?  
Ilmoitamme sinulle 13.9.

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

Mielenterveysongelmat läheisen elämässä

Kotoa 
käsin

MerjaTerhi
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Meidän arki, 
hyvä arki

Joskus elämässä käy niin, ettei voi olla sellainen vanhempi kuin 
oli ajatellut. Vaikeinakin aikoina haluaa kuitenkin olla paras 
mahdollinen vanhempi lapselleen. Miten kertoa omasta 
sairastumisesta sopivasti ja lasta huolestuttamatta?  
Mikä auttaisi lasta?

Mielenterveysongelmat läheisen elämässäMielenterveysongelmat läheisen elämässä

”Toivoin, ettei lapsi 
huomaisi pahaa 
oloani. Halusin kertoa 
siitä ja sanoa, ettei se 
liity häneen, mutta en 
löytänyt sanoja.”
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Mielenterveysongelmat läheisen elämässä

MerjaSanna

Kotoa 
käsin

Joensuu 
Kurssipäivät: 26.10. - 27.10.

Kellonajat: 10 – 14

Paikka: Scandic Joensuu, 
Kirkkokatu 20, Joensuu

Ohjaajat: Sanna Hyry ja Merja 
Smahl, Mielenterveyden 
keskusliitto 

Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin 

Mukaan mahtuu: 5 perhettä 

Hae mukaan: 17.9. mennessä 

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 23.9.

Kenelle?

Lapsiperheiden vanhemmille, joissa jaksaminen on 
vähissä vanhemman/vanhempien mielenterveys-
ongelmien myötä. Kurssille voi osallistua myös yksi 
vanhempi perheestä.

Oulu 
Kurssipäivät: 24.11. - 25.11.

Kellonajat: 10 – 14

Paikka: Scandic Oulu City, 
Saaristonkatu 4, Oulu 

Ohjaajat: Sanna Hyry ja Pirjo 
Metsäranta, Mielenterveyden 
keskusliitto 

Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin 

Mukaan mahtuu: 5 perhettä 

Hae mukaan: 29.10. mennessä 

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 5.11.

Huom! Tarvittaessa on 
mahdollisuus järjestää 
lastenhoitoa kurssi-
tapaamisten ajaksi.

Korvaamme  
matkakulut kurssin 
jälkeen halvimman 

kulkuneuvon mukaisesti, 
kuitteja vastaan. 

Omavastuu  
5e/suunta/hlö.

Pirjo

Kun vanhempi sairastuu, lapsen voi olla vaikea ymmärtää, 
mistä on kyse. Miksi tuttu äiti tai isä on jatkuvasti 
pahalla mielellä ja itkee enemmän kuin nauraa? Lapsi 

alkaa helposti kantaa paitsi huolta, myös enemmän vastuuta 
perheessä ja patoaa usein omat tunteensa taka-alalle. 

Kurssilla jutellaan siitä, miten puhua lapselle sairastumi-
sesta ja siitä, mihin kaikkeen sairaus perheenne arjessa 
vaikuttaa. Etsitään yhdessä käytännön keinoja ja tukea niihin 
hetkiin, kun jaksaminen vanhempana tuntuu erityisen 
vaikealta. Muitakin ihmisiä on kuin pelkkä perhe. Löytyisikö 
lapselle tukea isovanhemmista, kummeista, naapurista, 
harrastuksista tai tukiperheestä? 

Puhutaan tunteiden näyttämisestä ja keskustelun 
keinoista. Vaikka perheessä toisella vanhemmista tai 
molemmilla on mielenterveyden ongelmia, kaikenlaiset tunteet 
suuttumuksesta iloon, niiden näyttäminen ja niistä puhuminen 
ovat sallittuja. 

Pohditaan riittävän hyvää vanhemmuutta. Entä kuinka olla 
tukena puolisolle ja lapselle silloinkin, kun omat voivat ovat 
vähissä? 

Huom! 
Kurssipäiviin 

sisältyvät kahvit 
ja lounas
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Mielenterveysongelmat läheisen elämässä

Sanna Tarja Piia

Tuntuuko siltä, että sinä itse, hyvinvointisi ja 
tarpeesi ovat unohtuneet kokonaan, kun huoli ja 
huolehtiminen läheisestä täyttää arjen? Onko 
jaksamisesi koetuksella? Kun perheenjäsen 
sairastuu, se vaikuttaa väistämättä myös 
läheisten arkeen. Uupuminen hiipii huomaamat-
ta elämään. Entäpä jos viikonlopun verran 
keskittyisit itseesi ja omaan hyvinvointiisi?

Läheisten viikonloppu on tauko arjesta. Elämyksiä, iloa, 
kulttuurinautintoja, toisten kanssa asioiden jakamista 
kepein keinoin. Tutustumme taiteen ja kulttuurin hyvää 

tekevään voimaan ja mahdollisuuksiin käsitellä hankalia 
tunteita ja kokemuksia taiteen avulla.

Viikonloppu tarjoaa myös tilaisuuden puhua luottamuksella 
muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa vaikeista-
kin ajatuksista ja tunteista.

Kenelle?

Pohjois-Suomen ja Lapin alueella asuville ihmisille, 
joiden arjessa läheisen mielenterveysongelmat ovat 
ajankohtaisia ja jotka toivovat tukea ja tunteiden purkua.

Oulu
Kurssipäivät: 8.10. - 10.10. 

Kellonajat: 8.10. aloitamme  
klo 17 ja 10.10. lopetamme  
klo 14

Paikka: Scandic Oulu City, 
Saaristonkatu 4, Oulu

Ohjaajat: Sanna Hyry ja Tarja 
Tikkanen, Mielenterveyden 
keskusliitto, Piia Saraspää,  
Hyvän mielen talo ry sekä 
vertaisohjaaja

Muoto: Kurssilla yövytään

Mitä maksaa? Ei mitään. 
Osallistuminen sisältää 
täysihoidon. Matka-
kustannuksista osallistujat 
vastaavat itse.

Mukaan mahtuu: 16

Hae mukaan: 16.9. mennessä

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 23.9.

Yhteistyössä kanssamme: 
Mielenterveysyhdistys Hyvän 
mielen talo ry

Viikonloppu läheisille:  
Hyvinvointia kulttuurin keinoin
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Mielenterveysongelmat 
asiakkaiden elämässä



Toivo  
ammattilaisen 
työvälineenä

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Kaipaatko uusia välineitä työhösi? Miten tukea toivon 
heräämistä tai voimien löytämistä? Haluaisitko pysähtyä 
pohtimaan, mitä se toivo lopulta tarkoittaa? Entä mitä kaikkea 
on arkisissa käytännön tilanteissa toipumisorientaatio, 
toipumisen näkökulma? Miltä se tuntuu itse 
mielenterveysongelmia kokevasta ihmisestä?
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Perehdymme toipumiseen vaikuttaviin tekijöihin ja 
kohtaamisiin. Kuinka kohdata toinen arvostavasti 
silloinkin, kun se ei aina tunnu helpolta ja kuinka tukea 

tuiki tärkeää tunnetta kuulluksi tulemisesta? Entä miten 
vahvistaa itsemyötätuntoa, kun negatiivinen sisäinen puhe ja 
haitalliset uskomukset uhkaavat nakertaa sitä? 

Pohdimme myös, miten auttaa asiakasta löytämään 
kadoksissa olevia voimiaan sekä motivaatiota ja miten ne 
tukisivat hän tavoitteitaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

Miltä tuki ja palvelut näyttävät mielenterveysongelmia itse 
kokeneen ihmisen silmissä? Mikä tuki toipumista ja toivoa? 
Mukana kouluttamassa, kertomassa kokemuksistaan ja 
keskustelemassa on kokemusasiantuntija.

Teemme koulutuksessa useita ryhmätöitä ja tutustumme 
erilaisiin harjoituksiin, jotka sopivat niin yksilö- kuin ryhmä-
työskentelyynkin. Kokeilemme harjoituksia ihan konkreettises-
ti itse. Harjoituksia ovat olleet mukana kehittämässä 
mielenterveysongelmia itse kokeneet ihmiset.

Sisältö perustuu Mielenterveyden keskusliitossa yli kahden-
kymmenen vuoden ajan kehiteltyyn voimavarapohjaiseen 
työotteeseen asiakastyössä, toivon herättelyyn työvälineenä, 
toipumislähtöiseen näkökulmaan ja järjestökentän pitkäaikai-
seen kokemustietoon mielenterveysongelmia kokevien 
ihmisten arjesta.

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Vaihdamme ajatuksia 
ja ideoita jo tutun 
ryhmän kanssa.

Jatkot 
verkossa,

Teamsissä!

Parasta oli yhteinen 
ajatusten jakaminen ja 
käytännön työkalujen 
löytyminen omaan 
työhön.

Kenelle? 

Mielenterveys-
kysymyksiä työssään 
kohtaaville ammattilais-
ille ja alan opiskelijoille, 
jotka kaipaavat uusia 
työvälineitä ja näkökul-
mia sekä ajatustenvaih-
toa toisten ammattilais-
ten kanssa.

Koulutuksen aiheet
 Näkökulmana toipuminen – mitä käytännössä?
 Toivon merkitys, toivon vahvistaminen
 Arvostava kohtaaminen asiakastyössä
 Minun kokemukseni: Kokemusasiantuntija kertoo 

toivon heräämisestä ja toipumisesta
 Arvojen merkitys
 Mitkä asiat tuovat voimia?
 Miten vahvistaa itsemyötätuntoa?
 Ammattilaisten vertaisuus ja voimien riittävyys
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Kuopio
Ajankohta: 7.9. – 8.9.

Jatkopäivä verkossa: 
18.11. klo 9 -10

Paikka: Kylpylähotelli 
Rauhalahti, Katiskaniementie 
8, Kuopio

Kellonajat: 9 – 16

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

Ilmoittaudu viimeistään: 31.8.

Mukaan mahtuu: 15

Kajaani
Ajankohta: 15.9. – 16.9.

Jatkopäivä verkossa: 14.10. 
klo 14 -15 

Paikka: Original Sokos Hotel 
Valjuksessa, Kauppakatu 20, 
Kajaani

Kellonajat: 9 – 16

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

Ilmoittaudu viimeistään: 8.9.

Mukaan mahtuu: 25

Hämeenlinna
Ajankohta: 14.10. – 15.10.

Jatkopäivä verkossa:  
3.12. klo 14 -15 

Paikka: Wetterhoffin talo, 
kokoustila Wanha kutomo, 
Palokunnankatu 9,  
Hämeenlinna 

Kellonajat: 9 – 16

Kouluttajat: Wille Härkönen ja 
Jyrki Rinta-Jouppi, Mielen-
terveyden keskusliitto

Ilmoittaudu viimeistään: 7.10.

Mukaan mahtuu: 25

Helsinki
Ajankohta: 21.10. – 22.10.

Jatkopäivä verkossa: 
13.12. klo 14 - 15

Paikka: Vanhustyön  
keskusliitto, Malmin kauppatie 
26, 3. krs, Helsinki

Kellonajat: 9 – 16

Kouluttajat: Wille Härkönen ja 
Jyrki Rinta-Jouppi, Mielen-
terveyden keskusliitto

Ilmoittaudu viimeistään: 
14.10.

Mukaan mahtuu: 25

Verkossa 
Ajankohta: 3.11. - 4.11.

Jatkopäivä verkossa:  
2.12. klo 14 - 15

Paikka: Zoom

Kellonajat: klo 12 - 15.30 

Kouluttajat: 

Teija Eskola, Merja Matilainen 
ja Jyrki Rinta-Jouppi, 
Mielenterveyden keskusliitto

Ilmoittaudu viimeistään: 2.11. 
klo 10 mennessä

Mukaan mahtuu: 25

Pyrpylä: Toivoa verkossa.

Oulu
Ajankohta: 1.12. – 2.12.

Jatkopäivä verkossa: 
22.2.2022 klo 14 -15 

Paikka: Radisson Blu, 
Hallituskatu 1, Oulu

Kellonajat: 9 – 16

Kouluttajat: Sanna Hyry ja 
Merja Tarja Tikkanen, 
Mielenterveyden keskusliitto

Ilmoittaudu viimeistään: 
24.11. 

Mukaan mahtuu: 20

Jos koronatilanne 
estää toteutuksen 
kasvotusten, sama 

koulutus toteutetaan 
suunniteltuina 

päivinä verkossa. 

Koulutuksissa 
tehdään harjoituksia 

ja keskusteluja 
pienryhmissä, myös 
verkkototeutuksissa.

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Sanna

Merja M.Tarja

Wille Jyrki

Teija
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Valitse yksi, 
kaksi tai kaikki!

Verkossa
Paikka: Zoom

Kouluttajat: Teija Eskola,  
Merja Matilainen, Jyrki 
Rinta-Jouppi, Mielenterveyden 
keskusliitto sekä kokemus-
asiantuntijat.

Mukaan mahtuu: 60

Miten mukaan? Kukin kerta on 
oma kokonaisuutensa, johon 
ilmoittaudutaan ennakkoon.

Ilmoittauduhan viimeistään 
koulutusta edeltävänä päivänä 
klo 10 mennessä.

Lähetämme sinulle sähkö-
postitse osallistumislinkin 
koulutuspäivän aamuna.

Toivo ammattilaisen työvälineenä
Verkossa

Ke 22.9. klo 13.00 – 15.00
Toipumisorientaatio ja toivo
Ei oireita vastaan vaan elämän 
puolesta. Miten säilyttää toivo 
myös haasteellisissa tilanteis-
sa? Mikä on toivon merkitys 
toipumisessa? Miten voit 
vahvistaa omaa toivoasi ja tukea 
toisia toivon löytämisessä? 
Tutkittua tietoa toivosta sekä 
toimintaamme osallistuneiden 
kokemuksia siitä, mikä on tuonut 
heille toivoa.

Ke 29.9. klo 13.00 – 15.00
Arvostava kohtaaminen
Arvostava toisen ihmisen 
kohtaaminen on taito, jota voi 
vaalia ja ylläpitää.
Kuinka saada toiselle kokemus 
kuulluksi tulemisesta ja 
kunnioituksesta silloinkin, kun se 
ei tunnu helpolta? Kuullaan ja 
keskustellaan ihmisten välisten 
kohtaamisten kokemuksista.

Ke 6.10. klo 13.00 – 15.00
Motivaatio ja tavoitteet
Motivaatio-osassa kerrotaan, 
miten päästä motivaation jäljille 
ja miten hyödyntää sisäisen 
motivaation tekijöitä elämässä. 
Motivaatio on suuri suojaava 
tekijä. Motivaatio usein ratkaisee 
työllistymisen tai kuntoutumisen 
onnistumisen. Millaisia ovat 
tunteet motivaation takana? 

Ke 13.10. klo 13.00 – 15.00
Itsemyötätunto ja sisäinen 
puhe
Monien meistä on helpompi 
suhtautua myötätuntoisesti 
toisiin kuin itseemme. 
Itsemyötätunto on kuitenkin 
taito, jota voi kehittää. Miten olla 
itsensä paras ystävä? Miten 
puhutella itseään lempeästi ja 
kannustavasti? Itsemyötätunnol-
la on monia myönteisiä 
vaikutuksia hyvinvointiin. 

Ke 20.10. klo 13.00 – 15.00
Arjen kokeminen
Ihminen voi valita, mitkä 
kokemuksensa hän ottaa omaan 
tarinaansa. Mistä hän kertoo 
itselleen ja läheisilleen. 
Positiivisten kokemusten valinta 
tukee voimavaroja ja motivaatio-
ta. Negatiivisten kokemusten 
valinta tekee elämästä helposti 
raskasta ja vaikeaa. Tutustum-
me arjen kokemiseen myös 
vahvuuksien hyödyntämisen ja 
voimavarojen säätelyn 
näkökulmasta.

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Koulutuksessa 
tehdään harjoituksia 

ja keskusteluja 
pienryhmissä.

Merja M. JyrkiTeija
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Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Ryhmä toivon tukijana

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä
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Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Porukkaan kuuluminen, ajatusten vaihto, kokemus siitä, 
että toisilla ihmisillä on samankaltaisia vaikeuksia kuin 
itsellä ja toisten tarinoiden kuuleminen ovat suurimpia 

toivoa herättäviä ja toipumista tukevia asioita. Koulutus 
rohkaise ammatillisesti ohjatun ryhmätoiminnan aloittami-
seen. 

Voimavararyhmiä, arkivinkkiryhmiä, tapaamisryhmiä… 
Tutustumme yhdessä erilaisiin ryhmämuotoihin, mahdolli-
suuksiin ohjata ryhmiä yksilötyön rinnalla sekä aihepiireihin, 
jonka ympärille toiminta voisi rakentua. 

Ryhmän ohjaamiseen liittyy monenlaisia haasteita.  
Miten sitouttaa ihmisiä mukaan? Miten tukea keskustelun 
syntymistä? Kuinka saada mukaan myös kaikkein hiljaisim-
mat tai rohkaista heitä, joille sosiaaliset tilanteet ovat 
ahdistavia ja tunteista puhuminen on vaikeaa? Kuinka hillitä 
ryhmän äänekkäintä, että toisetkin saavat tilaa? Mikä on 
ryhmää koossa pitävä tunnetavoite? Mitkä ovat ryhmän  
rakenteet ja rajat? 

Opettelemme ryhmänohjauksen perusvalmiuksia ja 
tutustumme helppoihin, toiminnallisiin työvälineisiin,  
joita käyttää keskustelun avauksiin ja yhteiseen ryhmä-
työskentelyyn.

Kenelle? 

Mielenterveyskysymyksiä työssään kohtaaville 
ammattilaisille, jotka kaipaavat uusia työvälineitä  
ja ryhmämuotoista toimintaa.

Kokkola 
Ajankohta: 28.9.

Kellonajat: 9 – 16

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

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

Ilmoittaudu viimeistään: 21.9.

Koulutukseen mahtuu: 20

Kuopio
Ajankohta: 28.10.

Kellonajat: 9 – 16

Paikka: Original Sokos Hotel 
Puijonsarvi, Minna Canthin 
katu 16, Kuopio

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

Ilmoittaudu viimeistään: 
21.10.

Koulutukseen mahtuu: 20

Kaipaatko uusia keinoja tukea asiakkaitasi? 
Oletteko kokeilleet ryhmätapaamisia 
toiminnassanne? Tuntuuko ryhmän ohjaaminen 
kiinnostavalta, mutta myös vähän työläältä? 
Mitä se vaatisi minulta? Osaankohan?  
Ja onko niistä ryhmistä osallistujille oikeasti 
hyötyä? Entä kuinka toimisi työparimalli 
ammattilainen – vertaisohjaaja?

SannaTarja
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Ei vois vähempää 
kiinnostaa?! 
Motivaation herättely työvälineenä

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä
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Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

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

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

Miten voisin tukea asiakastani silloin, kun mikään ei 
kiinnosta? Miten lähestyä tilannetta vahvuuksien ja motivoivan 
vuorovaikutuksen keinoin? Mikä sytyttää innostuksen roihuun? 
Kuinka palauttaa usko osaamiseen, onnistumiseen ja 
mahdollisuuksiin negatiivisista kokemuksista huolimatta, 
pienin askelin?

Kenelle?

Mielenterveyskysymyksiä työssään kohtaaville 
ammattilaisille ja alan opiskelijoille, joita motivaatio 
mietityttää. 

Verkossa
Paikka: Zoom

Ajankohta: 29.10.

Kellonajat: 12 - 15

Kouluttajat: Jyrki Rinta- 
Jouppi ja Päivi Rissanen, 
Mielenterveyden keskusliitto

Mukaan mahtuu: 295

Ilmoittaudu viimeistään:  
28.10. klo 10 mennessä

Saat osallistumislinkin 
sähköpostiisi koulutuspäivän 
aamuna.

JyrkiPäivi

Motivaation herättely työvälineenä

Ei tullut taaskaan ajoissa. Jätti tapaamisen 
kokonaan väliin. Ei täyttänyt lomaketta.  
Ei motivoitunut hoitoon? Tuntuuko 
”epämotivoitunut” asiakas tutulta? Motivaatiota 
vaan joko on tai ei. Vaan onko asia ihan niin 
yksinkertainen? Monet asiat voivat hiljalleen 
nakertaa intoamme ja haluamme tehdä asioita. 
Mutta mikä avuksi, jos ei vaan yhtään kiinnosta 
eikä innosta? Kuinka tukea kadonneen 
motivaation löytymistä? 
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Toipumisen polulla  
– merkityksellisyyttä etsimässä

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

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

osa yhteiskuntaa ja merkityksellinen – silloinkin kun psyykki-
sen sairastumisen takia on pois työelämästä ja elämä saattaa 
hetkellisesti kaventua kodin tai psykiatrisen osaston seinien 
sisälle. Kuinka tukea merkityksellisyyden kokemusta ja 
motivaation syttymistä silloin? 

Pohdimme yhdessä toipumista ja sen tukea. Mitä lopulta 
ovat mielenterveystyössä käytetyt termit ”toipumisorientaatio” 
tai ”Recovery” arkisissa tilanteissa. Mitä tarkoittaa toipumis-
lähtöinen ajattelutapa ja miten voin soveltaa sitä työssäni?

Millaisia esteitä toipumisen ja merkityksellisyyden tiellä voi 
olla ja miten päästä eteenpäin niistä? Saat konkreettisia 
välineitä, joita voit hyödyntää asiakastyössäsi.

Kenelle? 

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

Kajaani
Ajankohta: 11.11.

Paikka: Original Sokos Hotel 
Valjus, Kauppakatu 20, Kajaani

Kellonajat: 9 –16 

Kouluttajat: 

Merja Matilainen ja Päivi 
Rissanen, Mielenterveyden 
keskusliitto

Ilmoittaudu viimeistään: 4.11.

Koulutukseen mahtuu: 25

Merja M. Päivi

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä
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Haluaisitko tutustua luoviin menetelmiin 
työvälineenä? Kuinka käsitellä ja tehdä 
näkyväksi asioita, jotka tuntuvat vaikeilta ja 
joille ei meinaa löytyä sanoja? Kuinka kertoa 
kuvalla, tai kirjoittaa, jos puhuminen tuntuu 
hankalalta? Kuinka saada sanat liikkeelle? 

Koulutuksessa tutustumme soveltavaan taiteeseen 
vaikeiden aiheiden käsittelyssä. Kokeilemme käytännös-
sä erilaisia helposti toteutettavia harjoituksia, joita voit 

hyödyntää asiakastyössäsi. Pohdimme yhteisesti, miksi luovia 
menetelmiä tarvitaan. Entä mikä on taiteen merkitys ihmisen 
hyvinvoinnille?

Luovuuden ja flow-tilan löytämisen voima on valtava. Miten 
vapauttaisimme myös oman arkisen luovuutemme? 

Kenelle? 

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

Hämeenlinna
Ajankohta: 26.10.

Kellonaika: 9 – 16

Paikka: Wetterhoffin talo, 
kokoustila Wanha Kutomo, 
Palokunnankatu 9,  
Hämeenlinna

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

Mukaan mahtuu: 25

Ilmoittaudu viimeistään: 
19.10.

Yhteistyössä kassamme: 
Kulttuurin Verso- hanke/
Taiteen Sulattamo

So
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ava
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työvälineenä

Wille Nina

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä
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Luova kirjoittaminen 
toivon välineenä

Haluisitko tarjota asiakkaillesi uusia 
ilmaisukeinoja keskustelun sijaan, jos 
puhuminen tuntuu vaikealta? Kirjoittaminen voi 
olla hyvä tapa jäsentää asioita tai kertoa 
hankalista tunteista ja kokemuksista. 

Miten ja mihin kaikkeen voisimme käyttää luovaa 
kirjoittamista? Mitä voisimme ilmaista kirjoittamalla?

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

Kenelle? 

Mielenterveyskysymyksiä työssään kohtaaville 
ammattilaisille ja alan opiskelijoille, jotka kaipaavat uusia 
ideoita ja työkaluja.

Verkossa
Paikka: Zoom

Ajankohta: 4.11.

Kellonajat: 13 - 15

Kouluttajat: Wille Härkönen ja 
Nina Tuittu, Mielenterveyden 
keskusliitto

Mukaan mahtuu: 295

Ilmoittaudu viimeistään: 

3.11. klo 10 mennessä

Saat osallistumislinkin 
sähköpostiisi koulutuspäivän 
aamuna.

Wille Nina

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä
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Valokuva toivon välineenä

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

Käymme kurssilla läpi osallistavan valokuvauksen keinoja, 
tavoitteita ja mahdollisuuksia. 

Arkisen valokuvauksen ei tarvitse olla monimutkaista, 
vaan välineeksi riittää mainiosti kännykkäkamera. Tutustum-
me myös sen käyttömahdollisuuksiin asiakastyössä. 

Kenelle? 

Mielenterveyskysymyksiä työssään kohtaaville 
ammattilaisille ja alan opiskelijoille, jotka kaipaavat uusia 
ideoita ja työkaluja. 

Verkossa
Paikka: Zoom

Ajankohta: 18.11.

Kellonajat: 13 - 15

Kouluttajat: Wille Härkönen ja 
Nina Tuittu, Mielenterveyden 
keskusliitto

Mukaan mahtuu: 295

Ilmoittaudu viimeistään: 

17.11. klo 10 mennessä

Saat osallistumislinkin 
sähköpostiisi koulutuspäivän 
aamuna.

Wille Nina

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä
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HEVARI – henkilökeskeinen 
voimavaravalmennus

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

Hevari-koulutuksessa perehdymme siihen, millä tavalla 
ryhmässä voidaan käsitellä arvoja, ystävyyttä, unelmia ja 
kökköuskomuksia. Tutustumme konkreettisesti erilaisiin 

harjoitteisiin ja luoviin työmenetelmiin, joita voi käyttää 
ryhmässä nuorten kanssa. 

Hevari-valmennuksen avulla nuori voi itse oppia löytämään 
voimia tuovia asioita ja kehittämään tunnetaitojaan. 

Hevari-menetelmä on kehitetty Omat avaimet -projektissa 
yhteistyössä ammattilaisten ja nuorten kanssa. Menetelmän 
sisällöt perustuvat Aspa-säätiön henkilökeskeiseen työ-
otteeseen sekä Mielenterveyden keskusliiton voimavara-
valmennukseen.

Verkossa
Ajankohta: 30.9.

Kellonajat: 9 – 15

Paikka: Zoom

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

Ilmoittaudu viimeistään: 20.9.

Mukaan mahtuu: 40

Mitä maksaa? Ei mitään!

Anne AnnaTuija

Kenelle? 

Nuorten kanssa työskenteleville 
ammattilaisille

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä
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Juuri sinulle ja 
aivan kaikille
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Hyvinvoinnin 
iltakoulu
Luentosarjalla sukelletaan mielen 
moninaisuuteen sekä hyvinvointiin.  
Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan.

Juuri sinulle
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Kenelle? 

Mielen hyvinvoinnista, itsetuntemuksesta ja 
ajankohtaisista teemoista kiinnostuneille.

Juuri sinulle

Ti 14.9. klo 18 - 19.30
Mentalisaatio – mieli 
mielessä
Toimiva mentalisaatiokyky on 
hyvän vuorovaikutuksen 
edellytys. Tutustutaan 
maanläheisesti mielen ja 
mentalisaatiokyvyn kehittymi-
seen vuorovaikutuksessa lapsen 
ja aikuisen välillä sekä 
vuorovaikutuksen solmukohtiin. 
Pohditaan riittävän hyvää 
vanhemmuutta sekä vanhem-
man oman taustan vaikutusta 
ihmissuhteissa. Vain turvallisis-
sa olosuhteissa mieli toimii 
optimaalisesti.
Anu Rönnqvist, psykologi, 
psykoterapeutti ja työnohjaaja, 
Syvaanpaahan.fi 

Ti 12.10. klo 18 - 19.30
Mitä on läheisriippuvuus?
Miten toimii läheisriippuvaisen 
mieli ja ajattelu? Kaikkia 
läheisriippuvaisia yhdistää 
suhde muihin ihmisiin, reagointi 
ja tapa toimia itseään vastaan. 
Toimintaa ohjaa usein myös 
pelko tai muu negatiivinen tunne, 
jota läheisriippuvainen ihminen 
yrittää toiminnallaan tai 
toimimattomuudellaan välttää. 
Pyritään ymmärtämään aihetta 
tarkemmin konkreettisten työssä 
koottujen esimerkkien ja 
materiaalien kautta. 
Jenna Takatalo, läheisohjaaja, 
sairaanhoitaja AMK, erikoistumis-
alana riippuvuudet ja riippuvuuk-
sien psykososiaalinen hoito

Kasvotusten ja Facebookissa

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

Huom! Mukaan mahtuu 
turvamääräysten mukainen 
määrä osallistujia. 

Verkossa: Facebook Live: 
Hyvinvoinnin iltakoulu  
(Hae otsikon nimellä)

Pääset seuraamaan  
streamausta Facebook- 
tapahtuman kautta.

Yhteistyössä kanssamme:  
Varsinais-Suomen mielen-
terveysomaiset FinFami ry ja 
Turun kaupunginkirjaston 
erityis palvelut

JennaAnu
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Juuri sinulle

Ti 31.8. klo 18 - 19.30
Uskaltaisinko kertoa, ettei 
keho tunnu omalta?
Oletko pisteessä, että haluaisit 
kertoa läheiselle kokemuksesta-
si väärästä sukupuolesta - mutta 
pelottaa? Mitenhän vanhemmat 
suhtautuvat? Mitä sanovat 
ystävät? Koetko tarvetta saada 
tukea ja jakaa ajatuksiasi  
toisen kanssa?  Tule mukaan 
kuuntelemaan ja  
keskustelemaan. 
Miina Melasuo-Hiltunen, 
psykologi, TAYS/Aikuispsykiatria 
ja SETAn kokemuskouluttaja

Ti 28.9. klo 18 - 19.30
Kurittaako korona myös 
mielenterveyttä?
Koronapandemia ja siihen 
liittyvät rajoitukset ovat olleet 
monille kovaa aikaa. Sairauden-
pelot, huolet tulevaisuudesta ja 
ihmisiä eristävät toimet 
kuormittavat meistä kaikkia, 
puhumattakaan niistä, joiden 
mielenterveys on jo muutenkin 
ollut koetuksella. Mitä kaikkea 
korona meille aiheuttaa ja miten 
siitä selvitään?
Sami Pirkola, sosiaalipsykiatrian 
professori, Tampereen yliopisto

Ti 26.10. klo 18 - 19.30
Mitä masennus haluaa 
sanoa?
Masennus on kokonaisvaltainen 
sairaus: ei ole yhtä masennusta 
vaan monenlaista masennusta. 
Masennus haluaa aina kertoa 
jotain, sillä on oma sanomansa. 
Hyvinvoinnin iltakoulussa 
lähestytään masennusta monesta 
näkökulmasta käsin ja pohditaan 
esimerkiksi sitä, millainen 
masentuneen mielenmaisema on 
ja mitä vastalääkkeitä masennuk-
selle voi tarjota. 
Miia Moisio, terapeutti, pappi, 
tietokirjailija

Ti 30.11. klo 18 - 19.30
Oman itsensä arvostava 
kohtaaminen
Haluaisitko suhtautua itseesi 
myötätuntoisemmin - lempeästi ja  
ymmärtävästi? Itsemyötätunto on 
taito, jota voi kehittää. Tule 
tutustumaan siihen, mitä 
itsemyötätunto on ja kuinka  
sitä voi harjoittaa omassa 
elämässään.
Ulla Varis, hankekoordinaattori ja 
Tytti-Marjukka Metsänhele, 
kokemusasiantuntija, Rakentava 
vuorovaikutus mielenterveyden 
tukena -hanke, Suomen  
Moniääniset ry

Verkossa

Ti 14.12. klo 18 - 19.30
Toisen arvostava  
kohtaaminen
Mitä toisen arvostava kohtaami-
nen todella on ja miksi se on niin 
tärkeää? Mitä täytyy tapahtua, 
että toinen ihminen voi kokea 
tulleensa  kohdatuksi arvostaval-
la tavalla - myös haasteellisissa 
tilanteissa? Tule kuulemaan, 
miten kohtaamisen taidoissa voi 
kehittyä.
Ulla Varis, hankekoordinaattori ja 
Tytti-Marjukka Metsänhele,  
kokemusasiantuntija, Rakentava 
vuorovaikutus mielenterveyden 
tukena -hanke, Suomen  
Moniääniset ry

Sami

Miina

Miia

Tytti
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Verkossa
Paikka: Zoom

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

Saat osallistumislinkin 
sähköpostiisi tapahtumapäi-
vän aamuna.

Mukaan mahtuu: 295
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Juuri sinulle

Huolien hetki 

Miten asumistukea haetaan? Entä toimeen-
tulotuki, voinko hakea sitä? Mikä kumman 
vammaistuki – koskeeko se minua? Miten 
löytää tukea tai väylä työelämään paluuseen? 
Apua, en löydä mitään! 

Rahahuolien, tukimuotojen, sosiaalietuuksien ja palvelui-
den viidakossa voi tulla epätoivoinen, neuvoton ja 
eksynyt olo. Huolien hetkessä pilkotaan sosiaali-

työntekijän kanssa huolia pienemmiksi, etsitään keinoja ja 
ratkaisuja. 

Tule mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan verkossa 
vaihtuvien aiheiden parissa.

Verkossa 
Paikka: Zoom

Mukaan mahtuu: 295

Miten mukaan?

Ilmoittaudu viimeistään 
tapahtumaa edeltävänä 
päivänä klo 10 mennessä. 

Saat osallistumislinkin 
sähköpostiisi tapahtuma-
päivän aamuna.

Huolia pilkkomassa: Riikka 
Mettälä ja Teija Eskola, 
Mielenterveyden keskusliitto

Ma 20.9. klo 13 – 14.30
Millä maksan laskuni, jos 
sairastun?
Mitä teen, kun sairastaminen 
pitkittyy? Laskut tipahtelevat 
luukusta, mutta millä ne 
maksan? Voinko hakea 
toimeentulotukea? Mitä muita 
vaihtoehtoja on?

Ma 27.9. klo 13 – 14.30
Kuntoutuksen sekava 
maailma
KELA? Työeläkelaitos? 
Sosiaalinen kuntoutus? Mitä 
näissä on tarjolla? Mikä sopisi 
minulle? Ja mistä saan lisää 
tietoa, kun kaikki tuntuu 
sekavalta?

Kenelle?

Ihmisille, jotka etsivät apua arkeensa ja sekavaan 
palveluviidakkoon. Tervetulleita ovat myös 
läheiset ja ammattilaiset, joiden asiakkaiden arkea 
mielenterveysongelmat hankaloittavat.

Ma 4.10. klo 13 – 14.30
Arki ei suju – mistä apua?
Tuntuuko, että arki ei suju? 
Tiskivuori ja pyykkikasa 
kasvavat, raha-asiatkin ovat 
retuperällä? Miten askareissa 
pääsisi alkuun? Mikä oloa 
helpottaisi? Tiesitkö, että tukea 
on tarjolla?

Riikka Teija
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Minun kokemukseni

Juuri sinulle

Lotta

Kuva: Raisa Kyllikki Ranta
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Juuri sinulle

Verkossa 
Paikka: Zoom

Mukaan mahtuu: 295

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

Saat osallistumislinkin 
sähköpostiisi tapahtumapäi-
vän aamuna.

Millaista on elää vakavan mielenterveyden 
ongelman kanssa? Millaisen myllerryksen se 
aiheutti elämässä? Entä kuinka selvitä vaikeassa 
elämäntilanteessa? Miten alkoi toipuminen? 
Kuinka selvitä ja löytää tasapaino elämään?

Minun kokemukseni -sarja tarjoaa aitoja tarinoita oikeasta 
elämästä ihmisen itsensä kertomana. 

Tule mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan! 

Kenelle? 

Kaikille tiedonjanoisille, mutta varsinkin mielenterveyden 
ongelmia itse kokeville ja heidän kanssaan työskenteleville.

Ke 29.9. klo 18 - 19 
Eksyksissä oman elämän 
metsässä
Miten toistuva masennus, 
elämän suorittaminen ja omien 
vaatimusten alle uupuminen on 
auttanut hyväksymään elämän 
keskeneräisyyden? Miten etsiä ja 
löytää oman polkunsa? Mikä 
merkitys on luonnosta 
ammennetuilla voimavaroilla? 
Puhutaan lempeästä arjesta ja 
itsemyötätunnosta, joka on 
välillä todella vaikeaa. 
Lotta, kokemusasiantuntija 

Ke 27.10. klo 18 - 19
Kaksi suuntaa elämässä – 
kaapissa tai ulos?
Millaista on elämä kaksisuuntai-
sen mielialahäiriön kanssa 
työmaailmassa ja työyhteisös-
sä? Ajatuksia työssä jaksami-
sesta, sairauden salaamisesta ja 
myös siitä kertomisesta sekä 
kuntoutuksesta ja kuntoutumi-
sesta. Vakava psyykkinen 
diagnoosi ei sulje mielekästä 
työelämää pois laskuista. 
Laura, kokemusasiantuntija

Laura
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Iisalmessa, liiton synnyinsijoilla, kokoonnutaan elokuun 
päätteeksi yhteiseen liikuntatapahtumaan. Ohjelmassa 
on yleisurheilukisat monine lajeineen, 1200 metrin 

yhteiskävely, erilaisia toimintarasteja sekä hyvinvointivinkkejä. 
Tule, näe ja koe ikimuistoinen tapahtuma liikuntaelämyksi-

neen hyvässä seurassa! 

Iisalmi
Ajankohta: 28.8.

Kellonajat: Tapahtuma alkaa 
klo 10 ja päättyy n. klo 16

Paikka: Sankariniemen 
stadion, Asevelikatu 2, Iisalmi

Osallistumismaksu? 
10 €/osallistuja yleisurheilu-
kisaan osallistuvilta

Ilmoittautuminen alkaa: 10.5.

Ilmoittautuminen päättyy: 
10.8.

Kysy lisää: Kati Rantonen, 
Mielenterveyden keskusliitto, 
kati.rantonen@mtkl.fi 

Yhteistyössä kanssamme: 
Iisalmen Visa ry

Kenelle?

Liikunnasta innostuville, hyvää tunnelmaa hakeville 
ja äänekkääseen kannustukseen kykeneville 
Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistysten ihmisille. 

Yhdistysten liikuntapäivä: 
Innostutaan Iisalmessa!

Noudatamme 
ajankohtaisia 

koronarajoituksia. 
Harmillista kyllä, 

tapahtuma voidaan myös 
joutua perumaan, jos 

rajoitukset elokuussa niin 
vaativat.
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Liikettä palloon!

Onko palo pelikentille kova? Kaipaatko 
kisaamista oman jengin kanssa? Palloilulajien 
perinteisessä viikonlopputapahtumassa 
ratkaistaan jälleen mestaruusmitalien kohtalo 
salibandyssa ja kävelyfutiksessa. Hiki pintaan ja 
pallo liikkeelle!

Lajeina Tampereen turnauksessa on leppoisempi 
kävelyfutis, jossa palloa syötellään ja maalipaikkoja 
haetaan rauhallisesti kävellen sekä vauhdikkaampi, 

taatusti hien pintaan nostattava salibandy.
Tapahtumassa pääset taatusti kokemaan liikunnan iloa, 

onnistumisia ja mukavaa yhdessäoloa sekä tapaamaan 
toisten joukkueiden porukkaa Otteluiden lomassa voit myös 
kuunnella tietoiskuja liikunnan ja terveiden elintapojen 
merkityksestä hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Tampere
Ajankohta: 9.10. - 10.10.

Paikka: Kauppi Sports Center 
ja Kaupin nurmikenttä, 
Kuntokatu 17, Tampere

Yhteistyökumppanimme 
turnauksessa: Tampereen 
Ilves

Osallistumismaksu? 
Mielenterveyden keskusliiton 
jäsenyhdistykset 50€/laji/
joukkue

Muut joukkueet: 150€/laji/ 
joukkue

Ilmoittautuminen alkaa: 16.8.

Ilmoita joukkueenne mukaan: 
6.9. mennessä

Lue lisää: www.mtkl.fi/
toimintamme/liikettapalloon  

Kysy lisää: Kati Rantonen, 
Mielenterveyden keskusliitto, 
kati.rantonen@mtkl.fi 

Kenelle?

Palloilulajeista innostuville Mielenterveyden keskusliiton 
jäsenyhdistysten joukkueille ja muille mielenterveysalan 
joukkueille.

Lauantai 9.10.
Salibandy, jossa kaksi 
sarjaa:
• Kilpasarja, jonka 

joukkueessa saa olla 
kaksi lisenssipelaajaa/
joukkue

• Harrastesarja

Sunnuntai 10.10.
Kävelyfutis 
– vain yksi sarja
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Tule rakentamaan 
kanssamme Suomen 

ymmärtäväisintä 
vapaaehtoisten 

yhteisöä!

Etsimme vapaaehtoiseksi sinua, joka olet itse kokenut 
mielenterveyden ongelmia ja haluat valjastaa kokemuksesi 
auttavaksi voimavaraksi.

Vapaaehtoisena voit toimia oman aikataulusi mukaan vertaistukena 
kaikille heille, jotka kaipaavat tukea omassa elämässään juuri 
mielenterveyden haasteiden tai niiden herättämien ajatustensa 
kanssa. Vertaistukena toimiminen on ihmisten välistä kohtaamista 
yhteisten asioiden äärellä, jonka mahdollistamme  
Valoa-chatissa ja teemoitetuissa ryhmächateissamme.

Lue lisää nettisivuiltamme ja ilmoittaudu mukaan!

SINUSTAKO  
VAPAAEHTOINEN? 

Rakennamme 
vapaaehtoistoimintaa 

syksyllä 2021.

www.mtkl.fi/ajankohtaista/vapaaehtoiseksi

http://www.mtkl.fi/ajankohtaista/vapaaehtoiseksi


MIELENTERVEYS- 
NEUVONTAA 

puhuen ja chattaillen

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

läheisiä ja mielenterveysongelmia työssään kohtaavia. 

Valtakunnallinen mielenterveysneuvonta

0203 91920  Arkisin klo 10–15

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

Kysy sosiaali - 
etuuksista

  040 756 0578  Arkisin klo 12–14 

Riikka Mettälä, sosiaalityön asiantuntija

Kysy oikeus- ja  
lakiasioista

  040 843 2104  

Oskari Korhonen, lakimies

Valon- 
pilkahduksia 

hetkeesi!

 
Valoa-chat
Valoa-chat on Mielenterveyden 
keskusliiton oma chat-palvelu, joka 
tuo valoa juuri siihen tilanteeseen, 
jossa olet. Chatissa tavoitat 
mielenterveysalan ammattilaiset 
aina arkisin klo 12-15.

Luottamuksellinen keskustelupaikka 
kaikista mielen asioista 



TAVATAAN MIELENTERVEYSMESSUILLA!
Mielenterveysmessut 2021 kokoaa eri kansalais- ja
ammattiryhmät vuosittaiseen suurtapahtumaan.
Messut järjestetään jo toisen kerran verkkotapahtumana.

Alan ammattilainen, kaipaatko uutta tietoa ja
tukea työhösi sekä asiakkaiden kohtaamiseen?

Mielenterveysmessujen seminaareissa tiistaina
23.11. ja keskiviikkona 24.11. pääset kuuntelemaan
paitsi alan asiantuntijoita, myös aitoja arkielämän
selviytyjiä. Luvassa on tuhti tietopaketti muun muassa
persoonallisuushäiriöistä, pakko-oireisesta häiriöstä
sekä masennuksen eri puolista. Lisäksi saat työkaluja
sukupuoliristiriitaa kokevan nuoren ja eri kulttuurista
tulevien asiakkaiden kohtaamiseen.

Seminaarin aiheita tänä vuonna
 Mielenterveysbarometri 2021: 

miten palvelut toimivat?
 Maahanmuuttajat ja mielen-

terveyden moninaisuus
 Digiauttajan työkalupakki
 Mitä teen, kun nuoren sukupuolen 

kokemus ei osu normiin?
 Pakko-oireinen häiriö
 Persoonallisuushäiriöt:  

myytit ja todellisuus
 Parisuhde mielenterveyden tukena
 ADHD ja mielenterveys

www.mielenterveysmessut.fi

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan

MIELENTERVEYS-
MESSUT 2021
Mielen hyvinvointia kokemuksella

23.–28.11.2021

Messujen virtuaalinäyttelyssä tutustut 
alan järjestöihin, palveluntuottajiin sekä 
mielenhyvinvointia tukeviin tahoihin ja toimijoihin.

Early bird 
-hinnat 

voimassa 
31.8. saakka! 

http://www.mielenterveysmessut.fi

