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Me kyllä löydämme tavat ja tiet toistemme luo. 

Olavi Sydänmaanlakka

Usein ihmiset jäsentävät 
maailmankuvaansa diagnoosien 
kautta. Se voi olla tuhoisaa, jos se 
vaikuttaa siihen, miten suhtaudut 
ihmiseen. 

OP Heiskanen

Toivoisin että mielenterveysongelmiin 
suhtauduttaisiin inhimillisesti ja 
myötätuntoisesti. Olisi ihanaa, jos 
omakohtaisia kokemuksia voisi jakaa 
avoimesti esimerkiksi työyhteisössä 
tai tuttavapiirissä pelkäämättä 
torjutuksi tai leimatuksi tulemista.

Kielo Reinikainen

Kohdelkaa meitä tavallisina ihmisinä, 
myötätunnolla ja kannustaen. 
Mielenterveyden ongelmia kokeva on 
työ- tai opiskelukaveri tai naapurin äiti 
hiekkalaatikon reunalla. Se sama ja 
tuttu vaikka sairastuikin.

Nina Karjalainen

Ympäristön asenteet vaikuttavat 
oleellisesti mielenterveyshäiriöihin 
sairastuneiden avunsaantiin, 
kuntoutumiseen, elämään. Sanoilla ja 
sanomattomuudella on merkitystä.

Farhia Omer



Miten mukaan kursseille?

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

Miten löydän kursseja?
Voit hakea kursseja 
ajan kohdan, 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. 

Toipuminen on matka,  
jota kuljetaan yhdessä

Kevään auringon pilkistäessä toiveikkaasti taivaanrannassa moni meistä odottaa  
jo tavallisia aikoja. Aikoja, jolloin pieni nuha kuului elämään. Tai konsertteihin ja tapahtu-
miin saattoi lähteä ilman ennakkovalmisteluita. Ystäviä ja läheisiä tapasi huoletta.  

Pitkäksi venähtänyt pandemia-aika on kuitenkin muuttanut meitä kaikkia, sinua ja minua. 
Mielen vakava sairastuminen, samoin kuin pandemia, on elämää mullistava kriisi, josta 

toipuminen voi viedä vuosia. Se on usein myös kokemus, joka muuttaa meitä. Emme toivu 
samanlaisiksi kuin mitä olimme. Moni kertoo sairastumisen myötä elämänsä, arvojensa ja 
olemisensa muuttuneen paremmaksi. Enemmän oman itsensä tuntuiseksi. Toipuminen on 
matka, jota kuljetaan usein yhdessä perheen, ystävien, läheisten ja työkavereiden kanssa.  
Matka, joka vaikuttaa jokaiseen mukanaolijaan. Parhaiten toipuminen kai onnistuu, jos 
ymmärrämme ja kunnioitamme toisiamme sekä hyväksymme toisemme sellaisina kuin  
olemme. 

Voisimmeko palata pandemian jälkeiseen aikaan samalla tavoin kuin toivumme:  
pienin askelein, mieli avoimena, myötätuntoisena ja toista ihmistä arvostaen? Tiedostaen,  
että olemme kaikki muuttuneet, kuka mihinkin suuntaan. Ja hyväksyen sen?

Tänäkin keväänä ohjelmamme on täynnä inhimilliseen kohtaamiseen, mielen hyvinvointiin  
ja toipumiseen liittyviä tapahtumia. Peräti 95 tapahtumaa, joista suurin osa verkossa.  
Kevään uutuuksista odotamme erityisesti toipujille suunniteltua Mikä tässä on niin vaikeaa? 
-verkkokurssia ja uutta joogapainotteista kasvokkaista kurssia. Hyvinvoinnin iltakouluissa 
pohditaan murehtimisen mekaniikkaa, yksinäisyyttä, sukupuoliristiriitaa sekä parisuhteen 
vuorovaikutusta. Mielitekoja -sarjassa taas opettelemme yhdessä arjen helppoja taitoja oman 
mielen tueksi. Ihan uutta on sarja Nepsy-vaikeuksia ja mielen hyvinvointia sekä Onko tätä 
tutkittu? Kurkistuksia tieteen maailmaan. Liiton vertaisohjaajille tuomme uuden kolmen kerran 
valmennuksen täydentämään kohtaamisen ja ohjaamisen taitoja.

Tervetuloa mukaan, juuri sellaisena kuin olet!
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Varautuminen mahdollisiin 
pandemiarajoituksiin

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

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 verkkosi-
vujemme tapahtumakalenterissa sekä jo ilmoittautuneille osallistujille suoraan. 
Maksuttomien tapahtumien muutokset eivät aiheuta osallistujille kustannuksia.

Lähtökohtaisesti noudatamme turvavälejä koulutuksia järjestäessämme ja 
kasvokkain toteutettavissa tapahtumissa oppaassa kulloinkin mainitun osallistuja-
määrän osalta on turvavälit jo huomioitu.
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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 parem-
piin 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 pikkuhiljaa 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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Järvenpää 
Kurssipäivät:  
3.5. / 10.5. / 17.5. /31.5.

Kellonajat: 10–14

Paikka: Louhelankuja 1, Sali, 
Järvenpää

Ohjaajat: Terhi Kimmelma- 
Paajanen, Mielenterveyden 
keskusliitto ja vertaisohjaaja

Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin

Mukaan mahtuu: 14

Hae mukaan: 19.4. mennessä 

Mahduinko? 
Kerromme sinulle 21.4.

Yhteistyössä: Setlementti 
Louhela ry

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Äänekoski

Luontoa ja liikuntaa 

Kurssipäivät:  
10.5–11.5. / 31.5–1.6. 

Kellonajat: 16–20 

Paikka: Ilona ry. 
Kotakennääntie 2, Äänekoski 

Ohjaajat: Henri Savolainen ja 
Kati Rantonen, Mielen-
terveyden keskusliitto  
ja vertaisohjaaja 

Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin 

Mukaan mahtuu:14 

Hae mukaan: 5.4. mennessä 

Mahduinko? 
Kerromme sinulle 11.4. 

Yhteistyössä:  
Ääneseudun Ilona ry 

Helsinki 
Kurssipäivät:  
19.3–20.3. / 2.4. / 7.5.

Kellonajat: 10–14

Paikka: Mielenterveyden 
keskusliitto, Malmin kauppatie 
26, Helsinki

Ohjaajat: Isko Kantoluoto, 
Mielenterveyden keskusliitto  
ja vertaisohjaaja 

Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsin 

Mukaan mahtuu: 14 

Hae mukaan: 4.3. mennessä 

Mahduinko? 
Kerromme sinulle 7.3. 

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

IskoHenriTerhi Kati
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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?

Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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Kotoa käsin

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!

Pohditaan omaa elämää ja sen eri osa-alueita ihmis-
suhteista arvoihin. Tehdään yhdessä kävelyjä, retkiä, 
kuunnellaan kehoa. Ei todellakaan kurssimaista pönötystä 
ja luentoa, vaan rentoa yhdessäoloa ja kokemusten 
jakamista pienessä ryhmässä. 

Kenelle?

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

Mitä  
maksaa? 
Ei mitään!

Tampere 

18–30 v, jooga

Kurssipäivät: 12.5–13.5. / 
19.5–20.5./ 2.6.–3.6. 

Kellonajat: 10–16

Paikka: Taimi ry, Koulukatu 11, 
Tampere.

Ohjaajat: Terhi Kimmelma- 
Paajanen, Julia Sillanpää ja 
vertaisohjaaja, Mielen-
terveyden keskusliitto sekä 
joogaopettaja Lotta Leiwo

Muoto: Kurssilla käydään 
kotoa käsiin 

Mukaan mahtuu: 14 

Hae mukaan: 20.4. 

Mahduinko? 
Kerromme sinulle 22.4.

Yhteistyössä kanssamme: 
Taimi ry

Tarjoamme 
kurssipäivinä 

kahvit ja 
lounaan. 

Korvaamme  
osallistujille kurssi-
päivien matkakulut 

julkisilla kulkuneuvoilla. 
Omavastuu matka-

kuluista on  
5€/suunta/päivä.

Julia LottaTerhi

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Matkalle  
kehon ja mielen 
harmoninaan!
Tällä kurssilla vahviste-
taan kehon ja mielen 
harmoniaa lempeiden 
joogaharjoitteiden ja 
-venyttelyiden sekä 
läsnäoloharjoitusten avul-
la. Sään salliessa myös 
ulkona lähiluonnossa. 
Tervetuloa matkalle kohti 
itseäsi!
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Sotkamo / Vuokatti 

Liikutaan luonnossa

Kurssipäivät: 25.4.–29.4. 

Kellonajat:  
25.4. aloitetaan klo 15.30 ja 
29.4. lopetellaan klo 12.00 

Paikka: Break Sokos  
Hotel Vuokatti, Kidekuja 2, 
Vuokatti 

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

Mukaan mahtuu: 14 

Hae mukaan: 24.3 mennessä 

Mahduinko? 
Kerromme sinulle 25.3. 

Laukaa/Peurunka

Miehille, liikutaan luonnossa

Kurssipäivät: 16.5.–20.5. 

Kellonajat:  
16.5. aloitetaan klo 15.30 ja 
20.5. lopetellaan klo 12:00 

Paikka: Kylpylähotelli 
Peurunka, Peurungantie 85, 
Laukaa 

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

Mukaan mahtuu: 14 

Hae mukaan: 22.4. mennessä 

Mahduinko? 
Kerromme sinulle 26.4. 

Sisältää 
täysihoidon

Kurssilla yövytään

MerjaTerhi Isko

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Luonto kutsuu seikkailuun
Näillä kursseilla liikumme paljon luonnossa. Kurssipäivät 
alkavat aina yhteisellä aamu-ulkoilulla. Kävelemme, 
retkeilemme katsomaan keväisen luonnon heräämistä  
ja nautimme pannukahvit nuotiolla, venyttelemme, 
kokeilemme rentoutusharjoituksia ja aistimme metsän 
ääniä, värejä ja tuoksuja. Mikä on luonnon merkitys 
hyvinvoinnillemme? Lähde mukaan seikkailuun!

Mitä  
maksaa? 
Ei mitään!

Sanna Henri

Matkakuluista voidaan 
korvata kurssin jälkeen, 

kuitteja vastaan, omavastuun 
(25€/suunta) yli menevä osa. 
Omavastuun yli menevä osa 

korvataan hakemusta 
vastaan, halvimman 

kulkuneuvon mukaan. 

Savonlinna

+ 65 v

Kurssipäivät: 25.4–29.4. 

Kellonajat:  
25.4. aloitetaan klo 15.30 ja 
29.4. lopetellaan klo 12.00 

Paikka: Spa Hotel Savonlinna, 
Kylpylaitoksentie 7, Savonlinna 

Ohjaajat: Isko Kantoluoto ja 
Merja Smahl, Mielenterveyden 
keskusliitto 

Mukaan mahtuu: 14 

Hae mukaan: 1.4. mennessä 

Mahduinko? 
Kerromme sinulle 5.4. 

Kenelle? 

Mielenterveyden 
ongelmia kokeville 
65 vuotta täyttäneille, 
jotka ovat eläkkeellä 
ja kaipaavat uutta 
tekemistä, uusia 
kokemuksia ja ajatusten 
vaihtoa samanlaisessa 
elämänvaiheessa olevien 
kanssa. 
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Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Mitä minulle kuuluu? 

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

14

Verkossa

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

Kokoonnumme kerran viikossa juttelemaan verkossa, 
Teams-alustalla. Kullakin kerralla mukana ovat Mielen-
terveyden keskusliiton kuntoutussuunnittelijat ja vertais-
ohjaaja alustamassa päivän aihetta. 

To 3.2. klo 16–18 
Arjen rakennuspalikat 
Miten pitää arjen rutiineja yllä? 
Mikä on muuttunut? Mikä vie ja 
mikä tuo voimia? Miten 
huolehtia itsestä? 

Ti 8.2 klo 16–18 
Myötätuntoa itselle arjen 
keskellä 
Miten olen armollinen itselleni ja 
mistä saan myötätuntoa? 
Olenko kriittinen itseäni 
kohtaan? Etsitään sisäistä kriitik-
koa ja keinoja itsemyötätuntoon. 

To 10.2. klo 16–18 
Levon ja rentoutumisen 
keinoja 
Miten lisätä levollista oloa? 
Voiko hukassa olevan unen 
löytää? Jaetaan yhdessä 
käytännön vinkkejä rentoutumi-
seen. 

Ti 15.2. klo 16–18 
Vertaisiltapäivä  
vertaisohjaajan kanssa 
Vietetään yhteistä aikaa ja 
vertaisohjaaja kertoo omista 
selviytymiskeinoistaan. 

To 17.2. klo 16–18 
Kökköuskomukset ja 
voimauskomukset 
Onko sinulla ajatuksia, jotka 
piinaavat ja hankaloittavat arkea? 
Entä ajatuksia, jotka auttavat 
eteenpäin? Etsitään yhdessä 
keinoja, joilla vahvistaa voimaa 
tuovia uskomuksia. 

Ti 22.2. klo 16–18 
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? 

To 24.2. klo 16–18 
Millä mielellä eteenpäin? 
Mitä sinulle kuuluu nyt? Millaisia 
ajatuksia kurssi herätti? Mitä 
suunnitelmia sinulla on 
loppuvuodelle tai vaikka 
seuraavallekin vuodelle? 

Verkossa 
Ajankohta: Ti 1.2. klo 16–18 

Mitä kuuluu? Keitä me 
olemme? Kiva, kun olet täällä! 
Tutustutaan toisiimme.

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

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

Mukaan mahtuu: 10 

Hae mukaan: 14.1. mennessä 

Mahduinko? 
Ilmoitamme sinulle 18.1. 

Mitä maksaa? Ei mitään!

Isko Pirjo

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Kenelle? 

Muutosta elämäänsä toi-
voville ja pientä sysäystä 
kaipaaville ihmisille, 
jotka ovat jättäneet työ-
elämän tai eivät ole vielä 
työelämään koskaan  
ehtineetkään mielen-
terveydellisten syiden 
vuoksi.
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Luonnosta hyvää mieltä

Kaipaatko vertaisryhmän tukea ja rupatteluhetkeä kotisohvalla? 
Ehkä pientä rohkaisua lähteä liikkeelle? Kannustusta lähteä 
ihailemaan luontoa omalle pihalle, lähipuistoon, metsään tai 
rantaan? Palautella mieleen luonnon tuomaa rauhoittumista ja 
hyvää oloa yhteisesti? Tutustua samalla uusiin ihmisiin? 

16
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Ryhmä pysyy joka kerralla samana eli samalla tutus-
tumme toisiimme. Rupatellaan yhdessä kuulumisia, 
keskustellaan luonnon merkityksestä, hyvistä asioista 

elämässä, tehdään pieniä hyvinvointiharjoituksia sekä 
mahdollisuuksien mukaan piipahduksia omaan lähiluon-
toon. Keskustelua on ohjaamassa vertaisohjaaja sekä 
kuntoutussuunnittelija.

Isko Pirjo

Verkossa

Toukokuun ryhmä 

Kurssipäivät: 9.5. / 16.5./ 
23.5./30.5. 

Kellonajat: 12–13.30 

Paikka: Teams

Ohjaajat: Henri Savolainen, 
Kati Rantonen ja 
vertaisohjaaja, 
Mielenterveyden keskusliitto 

Mukaan mahtuu: 10 

Mitä maksaa? Ei mitään!

Hae mukaan: 8.4. mennessä 

Mahduinko? Kerromme sinulle 
viimeistään 14.4. 

Kesäkuun ryhmä 

Kurssipäivät: 13.6. / 15.6./ 
17.6. / 29.6. 

Kellonajat: 10–11.30 

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

Mukaan mahtuu: 10 

Mitä maksaa? Ei mitään!

Hae mukaan: 30.5. mennessä 

Mahduinko? Kerromme sinulle 
viimeistään 1.6.

Kenelle?

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

Puhelinryhmä
Kurssipäivät:  
26.4–28.4. ja 10.5. 

Kellonajat: 10–12 

Paikka: Mistä tahansa haluat 

Ohjaajat: Pirjo Metsäranta ja 
vertaisohjaaja, Mielen-
terveyden keskusliitto 

Muoto:  
Puhelinkurssi. Voit osallistua 
yhtä hyvin lankapuhelimella  
kuin kännykällä. 

Mukaan mahtuu: 12 

Miten osallistun?  
Sinun täytyy osata vain vastata 
puhelimeen, tapaamiset 
järjestetään ryhmäpuheluina. 
Ohjaaja soittaa sinulle, kun 
tapaaminen alkaa. 

Mitä maksaa?  
Ryhmäpuhelun hinta 
osallistujalle on 0,086 €/min  
ja mahdolliset oman 
puhelinliittymän mukaiset 
kulut. 

Hae mukaan: 20.4. mennessä.  
Ilmoitathan hakiessasi myös 
puhelinnumerosi! 

Mahduinko? Kerromme sinulle  
viimeistään 21.4. 

Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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Kipinää liikkumiseen

Huomenna lähden kävelylle! Tai ehkä 
ylihuomenna. Jaksanko sittenkään? Entä jos 
sataa? Jos vaikka ensi viikolla sitten…

Montako kertaa olet luvannut itsellesi liikkuvasi enem-
män? Oletko onnistunut?

Tiedämme kaikki, että liikkuminen tekee hyvää. Miksi 
kuitenkin sen aloittaminen on niin vaikeaa? Mitä tehdä, jos 
mieli haraa vastaan ja sohva houkuttelee uumeniinsa? Miten 
suostuttelet itseäsi? Kuinka ylläpitää arjen liikkumista?

Tule mukaan sytyttelemään kipinää liikkumiseen!

Kenelle? 

Ihmisille, joiden liikkumisen kipinä on sammuksissa, 
mutta jotka haluaisivat saada sen taas syttymään ja joilla 
on mielenterveyden haasteita arjessaan.

Verkossa
Ajankohta: 31.5.

Kellonaika: 13–14 

Paikka: Teams

Ohjaajat: Kati Rantonen ja 
Henri Savolainen, 
Mielenterveyden keskusliitto

Mukaan mahtuu: 50

Ilmoittaudu mukaan: 30.5.  
klo 10 mennessä

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Mitä  
maksaa? 
Ei mitään!

Kati Henri
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Luovuutta  
keskelle 
viikkoa

Kaipaisitko keskittymistä ja rentoutumista luovan toiminnan 
avulla? Onko mielessäsi aina samat ajatukset? Miten rauhoittaa 
oloa ja saada tauko tunteista? Tai haluaisitko piristystä päiviisi? 
Anna luovuudelle tilaa arjessasi – kuvin ja sanoin. Tule mukaan 
herättelemään luovuutta: piirtämällä, maalaamalla, 
valokuvaamalla sekä kirjoittamalla.

Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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Kurssilla opettelemme erilaisia luovia ilmaisukeinoja 
vahvistamaan mielenhyvinvointia ja voimavaroja. 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 luonnoskirjaa 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. 

Tammikuu – Maaliskuu

Verkossa

Kurssipäivät: 31.1. / 7.2. / 
14.2. / 21.2. / 28.2. / 7.3.

Kellonajat: 13–16.15

Paikka: Teams 

Ohjaajat: Nina Tuittu ja  
Wille Härkönen, 
Mielenterveyden keskusliitto

Mukaan mahtuu: 15

Hae mukaan:  
17.1. klo 15 mennessä 

Mahduinko? 
Kerromme sinulle 18.1. 

WilleNina

Huhtikuu - Toukokuu

Verkossa

Kurssipäivät: 11.4./19.4./ 
25.4./ 2.5. / 9.5./ 16.5.

Kellonajat: 13–16.15

Paikka: Teams 

Ohjaajat: Nina Tuittu ja  
Wille Härkönen, 
Mielenterveyden keskusliitto

Mukaan mahtuu: 15

Hae mukaan:  
31.3. klo 15 mennessä 

Mahduinko? 
Kerromme sinulle 1.4.

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Mitä  
maksaa? 
Ei mitään!
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WilleNina

Leikitellään luovuudella

Mielessä taas samat ankeat ajatukset? 
Kaipaatko hetken taukoa ja käsillä tekemistä? 
Piristystä päivään ja mielelle virkistystä?

Päästetään hetkeksi irti ajatuksista ja keskitytään käsillä 
tekemiseen. Huomataan yhdessä, miten luovuuden 
herättely tekee mielelle hyvää.

Voit tulla mukaan tekemään itse tai vain seuraamaan ja 
vaihtamaan ajatuksia käsillä tekemisestä.

Verkossa
Ajankohta: 3.2.

Kellonajat: 13.30–15

Paikka: Teams

Ohjaajat: Esko Poutanen ja 
Nina Tuittu, Mielenterveyden 
keskusliitto

Mukaan mahtuu: 50

Ilmoittaudu mukaan:  
1.2. klo 15 mennessä.

Verkossa
Ajankohta: 12.4.

Kellonajat: 13.30–15

Paikka: Teams

Ohjaajat: Nina Tuittu ja  
Wille Härkönen, 
Mielenterveyden keskusliitto

Mukaan mahtuu: 50

Ilmoittaudu mukaan:  
11.4. klo 15 mennessä.

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Virkeyttä  
virkkaamalla 

Tule mukaan virkkaamaan! 
Lähdetään yhdessä 
virkkauksen monipuoli-
seen maailmaan. Unohda 
vanhat patalappu tekeleet, 
sillä nyt saadaan langoista 
aikaan jotakin ihan muuta, 
mielikuvituksellisia 
luomuksia.

Saat kivoja vinkkejä ja 
käytännönopastusta 
aloitukseen. Samalla 
tapaat verkossa myös mui-
ta käsitöistä ja askartelus-
ta kiinnostuneita. 

Askartelua  
kierrätys- ja luonnon-
materiaaleista
Tule mukaan askartelemaan 
iloa keväiseen arkeen!

Materiaaleiksi käyvät 
erilaiset kierrätys- ja 
luonnon materiaalit. Kun 
ilmoittaudut mukaan, saat 
sähköpostitse idealistan 
materiaaleista, joita voit 
käyttää pajassa.

Saat kivoja vinkkejä ja 
helppoja ohjeita askarte-
luun. Samalla tapaat 
verkossa myös muita 
kädentaidoista ja askarte-
lusta kiinnostuneita.

Mitä  
maksaa? 
Ei mitään!

Kenelle?

Kädentaidoista 
kiinnostuneille ihmisille, 
jotka kaipaavat taukoa 
ajatuksista, uutta 
tekemistä päiviinsä 
ja jotka kokevat 
mielenterveyden 
ongelmia. Sopii myös 
vasta-alkajille. 

Esko
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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 
• 31.1. mennessä helmikuun 
ryhmään 

• 21.3. mennessä huhtikuun 
ryhmään

Mahduinko? 
Kerromme helmikuun ryhmään 
hakeneille viimeistään 4.2. ja 
huhtikuun ryhmään hakijoille 
25.3. mennessä.

Mitä maksaa?  
Ei mitään!

Helmikuun ryhmä

Verkkotapaamiset 
maanantaisin 7.2. / 14.2 ./ 
21.2. / 28.2. / 7.3.  

Kellonaika: 13–15

Huhtikuun ryhmä

Verkkotapaamiset 
maanantaisin 28.3. / 4.4. / 
11.4. / 18.4. / 25.4.

Kellonaika: 13–15

Jyrki
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Salpaako ahdistus hengityksen? Pyörryttää ja 
heikottaa? Lukitseeko ahdistuksen pelko kodin 
oven, etkä pääse ulos? Tuntuuko, että mikään ei 
auta tai olosi jopa pahenee, kun yrität etsiä 
helpotusta?

Et ole yksin! Ahdistuksen kanssa kamppailu on hyvin 
tavallista ja luonnollinen seuraus pitkään jatkuneesta 
stressistä. Ahdistusta voi kuitenkin lievittää tietoisen 

hyväksyvän läsnäolon avulla: kohtaamalla ahdistavat 
ajatukset, tunteet ja kehon tuntemukset tässä hetkessä, 
myötätuntoisesti ja hyväksyen.

Teemme yhdessä helppoja harjoituksia, joista voit poimia 
itsellesi sopivat mukaan arkeesi. Keskitymme erityisesti 
kehollisiin menetelmiin, joiden avulla voi oppia tunnistamaan, 
mikä pahentaa ja mikä helpottaa ahdistuneisuutta.

Verkossa
Ajankohta: 22.3.

Kellonajat: 13–14.15 

Paikka: Teams

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

Ilmoittaudu mukaan:  
21.3. klo 10 mennessä

Saat osallistumislinkin 
sähköpostiisi tapahtuma-
aamuna.

Mukaan mahtuu: 100

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

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Rintaa puristaa, kaikki 
ahdistaa – mikä auttaa?

Kenelle?

Mielenterveyden ongelmia kokoeville ihmisille, 
jotka haluaisivat oppia kohtaamaan ja lievittämään 
ahdistuneisuutta.

TerhiPäivi
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Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Irtiotto 
arjesta

Olisi mukava lomailla hetki arjen pyörteistä ja 
huolista. Vaihtaa kokonaan maisemaa. Viettää 
kesälomaa, piristää syksyä, virittäytyä joulun 
tunnelmaan tai pitää vaan pientä taukoa 
tavallisesta mukavassa ympäristössä, 
vaivattomasti, ilman kiireitä ja hässäköitä.  
Istua valmiiseen pöytään. Mutta ei varaa.  
Jos taloustilanteesi on tiukka, sinulla voi silti 
olla mahdollisuus lomaan.

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

Lomiin sisältyvät majoitus, ruokailut ja monipuoliset harras-
tusmahdollisuudet. Upeasta luonnosta nauttiminen, kylpyläs-
sä rentoutuminen, lukuisat liikuntamahdollisuudet tai ihan 
vaan kiireetön oleilu – sinä valitset mukavimman tavan viettää 
lomaasi.

Jos taas toivot juttuseuraa ja haluat päästä vaihtamaan 
ajatuksia ja kokemuksia toisten samanlaisessa elämäntilan-
teessa olevien kanssa, sekin onnistuu tällä lomalla. Koko 
ryhmälle on yhteistä ohjelmaa, ja osallistuminen on vapaa-
ehtoista. Mukana matkassa on aina kaksi Mielenterveyden 
keskusliiton vertaislomaohjaajaa.
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Miten mukaan?
Lomatukea myönnetään 
taloudellisin, terveydellisin ja 
sosiaalisin perustein. Tukea 
haetaan viimeistään 3 
kuukautta ennen loman 
alkamispäivää.

Mistä tiedän, pääsenkö 
mukaan? 
Myönnetystä lomatuesta 
ilmoitetaan hakijalle n. 2 kk 
ennen loman alkua. 

Mitä maksan itse? 
Loman omavastuuosuus on  
10 €/vuorokausi aikuisilta ja  
17 vuotta täyttäneiltä. Matkat 
osallistuja maksaa itse.

Lisätiedot: 
tietopalvelu@mtkl.fi  
tai 0203 91920  
www.mtkl.fi 

Hae sähköisesti: http://mtlh.fi/
lomatarjonta/erityisryhmille/
hae-oman-kohderyhmasi-
lomaa/mielenterveyden-
keskusliitto-ry/ (Voimaa 
vertaisuudesta)

Kenelle? 

Lapsiperheille, joissa ainakin toinen vanhemmista kokee 
mielenterveysongelmia

Kenelle? 

Aikuisille, jotka kokevat arjessaan mielenterveysongelmia

Kannonkoski
Ajankohta: 17.7.–22.7.

Paikka: Nuorisokeskus Piispala, 
Kurssitie 40, Kannonkoski

Hae mukaan viimeistään: 
17.4.2022

Savonlinna
Ajankohta: 4.9.–9.9.

Paikka: Tanhuvaaran 
urheiluopisto, Moinsalmentie 
1042, Savonlinna

Hae mukaan viimeistään: 
4.6.2022

Ylihärmä
Ajankohta: 25.9.–30.9.

Paikka: Härmän kylpylä, 
Vaasantie 22, Ylihärmä

Hae mukaan viimeistään: 
25.6.2022

Saariselkä
Ajankohta: 30.10.–4.11.

Paikka: Suomen Latu Kiilopää, 
Kiilopääntie 620, Saariselkä

Hae mukaan viimeistään: 
30.7.2022

Leppävirta
Ajankohta: 22.12.–27.12.

Paikka: Sport & Spa Hotel 
Vesileppis, Vokkolantie 1, 
Leppävirta

Hae mukaan viimeistään: 
22.9.2020
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Nuorille, 
opiskelijoille 
ja opinnoista 
haaveileville

27

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

2727



Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Elämäni ohjakset 

Tuntuuko ettet tiedä, mistä ottaisit kiinni? Päivät lipuvat ohi ja 
elämä ei tunnu omalta. Mistä löytäisit arkeen sisältöä?
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KaikaEsko

TerhiSanna

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 arki rakentuu. Miten  
voi olla oma itsensä ja mikä auttaa jaksamaan arjen  
pyörityksessä?

Kenelle? 

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

Huom! 
Valitsemme osallistujat 

kurssille hakulomakkeen 
tietojen perusteella. 
Kerrothan meille siis 

vähän itsestäsi ja muistat 
täyttää kaikki tarvitut 

kohdat!

Maaliskuun ryhmä 

Teamsissä

Tapaamiset torstaisin  
klo 14–16

3.3.  Alkujargonit ja arki –  
 Mitä se onkaan?

10.3  Kyl jaksaa, vai jaksaako?

17.3.  Tunnen ja se on ok!

24.3.  Sosiaalisuutta somessa  
 – vai missä?

31.3.  Loppujargonit

Paikka: Teams, materiaalit 
Discordissa

Kellonaika: 14–16

Ohjaajat: Sanna Hyry, Terhi 
Kimmelma-Paajanen ja Kaika 
Toivanen, sekä vertaisohjaaja 
Mielenterveyden keskusliitto

Mukaan mahtuu: 12

Miten mukaan?  
Hae viimeistään 15.2.

Mahduinko? 
Kerromme sinulle 16.2.

Toukokuun ryhmä 

Discordissa

Tapaamiset tiistaisin ja 
torstaisin klo 13–15 

Discord-alusta auki: 6.5.–3.6.

Ti 10.5. ja To 12.5.  
Arki – mitä se onkaan? 

Ti 17.5. ja To 19.5.  
Kyl jaksaa, vai jaksaako?

Ti 24.5. Tunnen ja se on ok!

Ti 31.5. ja To 2.6.  
Sosiaalisuutta somessa- vai 
missä?

Muoto: Kurssille osallistutaan 
kirjoittamalla Discordissa

Ohjaajat: Sanna Hyry, Esko 
Poutanen ja Kaika Toivanen, 
sekä vertaisohjaaja, 
Mielenterveyden keskusliitto

Mukaan mahtuu: 20 

Miten mukaan?  
Hae viimeistään 21.4.

Mahduinko? 
Kerromme sinulle 22.4. 

Mitä  
maksaa? 
Ei mitään!

29



Mielenterveysongelmat omassa arjessa

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. 

Kenelle? 

18–30-vuotiaille, jotka pohtivat hyvää elämää ja 
tavoittelevat iloa.

Verkossa 
Ajankohta: 16.3.

Kellonajat: 15–17 

Paikka: Zoom

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

Ilmoittaudu mukaan:  
15.3. klo 10 mennessä 

Mukaan mahtuu: 40 

Mitä maksaa? Ei mitään! 

Katso myös:
Vastavirrasta 
myötävirtaan 

s. 35

AnnaTuija

Ryhmässä tuli hyvän 
olon tunne; minun 
identiteettini ei riipu 
diagnooseistani, 
vaan minä olen 
minä ja se riittää.

Tärkein oli vertaistuki. 
Tämä oli ensimmäinen 
kerta, kun kuulin muita 
samanlaisten asioiden 
kanssa kamppailevia 
livenä. Se oli minulle 
todella tärkeää.
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Elefantti palasissa?
Keinoja opintoahdistukseen ja 
opintojen yksinäisyyteen

31

Odotitko innolla opiskeluelämän alkua? Ja sitten huomaatkin,  
että päivät täyttyvät useammin stressistä, ahdistuksesta ja 
yksinäisyydestä kuin opiskelijabileistä ja uusiin ihmisiin 
tutustumisesta. Miksi opiskelu tuntuu niin yksinäiseltä?

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Ahdistusta lisää vielä se, että opinnot tuntuvat olevan ihan jumissa. Mikään ei 
etene. Luku- ja kirjoitusurakat uuvuttavat. Eikä oikein tiedä, miten jumia lähtisi 
purkamaan.

Et tosiaan ole ainoa, josta tuntuu siltä!
Elefantti palasissa? -verkkotapahtuma tarjoaa konkreettisia keinoja ja uusia 

näkökulmia tilanteisiin, joissa opinnot tuntuvat elefantin kokoiselta möhkäleeltä,  
josta ei saa millään kiinni.



Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Verkossa
Ajankohta: Ke 20.4.

Kellonajat: 17–19

Paikka: Zoom

Ilmoittaudu mukaan: Viimeistään ti 19.4. klo 10 mennessä.

Mukaan mahtuu: 290

Yhteistyössä kanssamme: 
Nyyti ry ja Omat Avaimet -toiminta/Mielenterveyden keskusliitto

17.00–17.05 Tervetuloa mukaan!

17.05–18.00 Keinoja opiskelun yksinäisyyteen: Miten löytää oma porukkansa? 
  Opiskeluaika saattaa yllättäen tuntua yksinäiseltä, vaikka ympärillä on paljon uusia 

ihmisiä. Ehkä muutit uudelle paikkakunnalle, sosiaaliset verkostot jäivät kotipaikka-
kunnalle ja kaikki on vähän uutta ja vierasta. Varsinkin ujon ihmisen voi olla vaikea 
löytää omaa porukkaansa.

  Pandemia-aika ja etäopinnot eivät myöskään ole helpottaneet tunnetta opiskelun 
yksinäisyydestä. Erilaiset mielenterveysongelmat kuten masennus, ahdistuneisuus 
tai paniikkihäiriö saattavat osaltaan vaikeuttaa tutustumista, jopa kotoa lähtemistä. 
Ymmärtäisivätkö toiset opiskelijat, miksi luentosaliin on vaikea astua?  
Mikä avuksi?

  Keskustelemassa: 
  Päivi Kohta Nyyti ry:stä, Anna Pöllönen Mielenterveyden keskusliitosta/ 

Omat Avaimet -toiminnasta sekä kokemusasiantuntijat Maija ja Matias.

18.00–18.05 Pieni tauko

18.05–19.00 Keinoja opintojumiin – onko niitä?
  Tenttikirjat tuijottavat syyttävästi pöydän nurkalta. Pitäisi lukea yli satoja sivuja. 

Miten ihmeessä sen ehtii? Stressaa. Kuinka selättää aloittamisen vaikeus, 
aikatauluttaa opiskelua? Miten lukea niin, että ehtii kaiken ja jotain jäisi vielä 
muistiinkin?

  Mitä on kerroksellinen lukeminen? Ja miten opeteltu tieto pysyisi päässä?  
Kuinka lähestyä ulkoa opeteltavia listoja, vaikkapa kielten sanoja?

  Lopputyön kirjoittaminen vasta ahdistaakin. Pää tuntuu ihan tyhjältä, ja tietokoneen 
ruudulle ei ilmesty yhtään sanaa. Miten eroon ”valkoisen paperin kammosta”?

  Joskus opiskelu on täynnä kysymyksiä, joihin vastausten löytäminen  
tuntuu elefantin syömiseltä. Niin ei tarvitse olla, jos sinulla on muutama  
opiskelun perustekniikka hallussasi. 

  Arja Koponen, erityisopettaja

Ohjelma Ke 20.4.2022

Kenelle? 

Opiskelijoille, jotka 
kaipaavat keinoja ja 
näkökulmia opintojumiin, 
opintojen yksinäisyyteen 
ja ahdistukseen.

Mitä  
maksaa? 
Ei mitään!

Arja

Päivi
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Verkkokurssit 
omaan tahtiin
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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.

Ahdistuneisuushäiriön kanssa elävät ihmiset kertovat, 
miltä ahdistus tuntuu ja näyttää. Millaista on arki ahdistus- tai 
paniikkihäiriön tai pelkojen kanssa? Miten se eroaa monien 
meistä tuntemasta ahdistuksesta vaikkapa stressitilanteessa? 
Entä millaista on tarpoa pakko-oireiden suossa, kun ei tule 
ymmärretyksi? 

Mikä on auttanut ahdistukseen nopeasti, entä mikä 
pysyvämmin? Monia keinoja voit kokeilla vaikka heti, osa taas 
vaatii vähän harjoittelua. Mistä löydät toivoa ahdistuksen 
keskelle? Mikä saa tiiviiltä sykkyrältä tuntuvan olon 
avautumaan? Entä mitä toivoisit toisten ihmisten ymmärtävän 
ahdistuksesta? 

Kenelle?

Juuri sinulle, jolla on jokin ahdistuneisuushäiriö tai sinulle, 
joka et ole siitä aivan varma. Tai sinulle, joka autat ja tuet 
työssäsi ihmisiä, joilla on jokin ahdistuneisuushäiriö sekä 
sinulle, jonka läheisellä on ahdistuneisuushäiriö. 

Ahdistus kuin usvainen suo

Mielenterveysongelmat omassa arjessaMielenterveysongelmat omassa arjessa

Verkossa
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 salasanan sähköpostiisi 
ja pääset mukaan.

Ilmoittaudu täällä:  
www.mtkl.fi/
tapahtumakalenteri  
(Hae: Ahdistus kuin  
usvainen suo)

Mitä maksaa? Ei mitään!

Kurssia on ollut 
mukana tekemässä 
suuri joukko ihmisiä, 

joiden elämässä 
ahdistus on tuttu 

juttu.
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Vastavirrasta 
myötävirtaan

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

Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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Kurssilla pohditaan unelmia ja pelkoja, ylisuorittamisen 
kuormitusta, stressiä, motivaatiota, järkäleiltä tuntuvien 
asioiden pilkkomista pienemmäksi sekä opintojen ja 

muun arjen kanssa tasapainoilua. Millaisia keinoja toisilla 
opiskelijoilla on ollut käsitellä stressiä? Miten muut ovat 
päässeet jumitilanteesta eteenpäin?

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

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 salasanan sähköpostiisi 
ja pääset mukaan.

Ilmoittaudu täällä:  
www.mtkl.fi/
tapahtumakalenteri  
(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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Se helppous – sai edetä 
omaan tahtiin.

Kurssia on ollut mukana 
tekemässä suuri joukko 

opiskelijoita, 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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Aiemmin olen vähän 
vierastanut vertaistukea. 
Nyt yllätyin sen 
koskettavuudesta.

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, podcasteina,  
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 masennuksen 
itse kokeneet ihmiset.

Kurssia on ollut 
tekemässä yli 100 
masennuksen itse 
kokenutta ihmistä. 

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Mitä  
maksaa? 
Ei mitään!
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Ohjattu kurssi. 
Vuorovaikutus 

tapahtuu 
kirjoittamalla. 

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

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 masennuk-
sen 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 

Verkossa
Ajankohta: 29.3. - 12.4.

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

Kellonajat: Sinä päätät! 

Ohjaajat: Paula Paloheimo, 
Tarja Tikkanen ja 
vertaisohjaajat, 
Mielenterveyden keskusliitto 

Kurssille mahtuu: 20 

Hae mukaan viimeistään:  
23.3.

Mahduinko? 
Ilmoitamme sinulle 24.3.

Mitä maksaa? Ei mitään!

Paula

Kenelle? 

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

Tarja
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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 pelottaval-
ta, 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 
sairastuminen ja toipuminen ovatkin tuoneet mukanaan 
uusia taitoja?

Kurssilla pilkotaan jättimäisiksi kasvaneita 
huonommuuden 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 ajankohtai-
sia, voit käsitellä aihetta itseopiskellen tai ohjatussa 
ryhmässä.

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Pelkään etten pärjää. Työelämä näyttää vähän kuin 
taistelutantereelta, jossa yritän pysyä. Unelmana on, 
että voin tehdä työtä, josta pidän ja jossa voin käyttää 
vahvuuksiani. Askel kerrallaan kohti unelmaa.

Verkossa
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 
sähköpostiisi 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.

Mitä maksaa? Ei mitään!

Kenelle?

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

Itseopiskelu 
ryhmä
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Verkossa
Ajankohta: 17.5.–14.6.

Uusi jakso ilmestyy aina tiistaisin 17.5. / 24.5. / 31.5./7.6.

Keskustelu jatkuu aina 14.6. asti.

Kellonaika: Sinä päätät!

Miten? 
Käymme kurssin teemoja läpi yhdessä ammattilaisen ja 
vertaisohjaajan kanssa. Etenemme jakso kerrallaan ja 
kirjoitamme kurssin keskustelupalstalla kurssin sisällön 
herättämistä ajatuksista ja tunteista. Pohdimme muun 
muassa sitä mikä juuri sinua voi auttaa nykyisessä 
tilanteessasi. Et ole yksin ja yhdessä olemme enemmän. 
Toisten kertomuksista ja ajatuksista voit saada tukea ja 
ideoita oman polkusi hahmottamiseen. Ohjattu ryhmä kestää 
viisi viikkoa ja vuorovaikutus tapahtuu kirjoittamalla. 

Ohjaajat: Esko Poutanen, Kaika Toivanen ja Sanna Hyry, 
Mielenterveyden keskusliitto

Mukaan mahtuu: 20

Hae mukaan: Viimeistään 11.5. 

Mahduinko? 
Kerromme sinulle 13.5.

Jaksot

17.5.  Tunnemöykyt työn tiellä

24.5.  Onko minulla arvo(j)a

31.5. Jos kokemukset ovatkin vahvuuksia

7.6.  Tavoitteena työ – kuoppia ja kiertoteitä

Kurssialusta on auki 14.6. saakka.

Mitä maksaa? Ei mitään!

Kenelle?

Ihmisille, jotka 
unelmoivat työelämästä, 
kaipaavat elämäänsä 
uusia tuulia, toivovat 
tukea ja keinoja lähestyä 
unelmaansa ja käsitellä 
aiheeseen liittyviä 
pelkoja ja jotka ovat 
mielenterveydellisten 
syiden takia jättäneet 
työelämän jättäneille 
tai eivät vielä ole 
työelämään ehtineet. 

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.

Ohjattu ryhmä 

KaikaEsko

Vuorovaikutus 
tapahtuu 

kirjoittamalla. 

Sanna
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Mikä tässä 
on niin 
vaikeaa?
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Taas tässä samassa kuopassa. Taas 
pyörimässä tällä samalla kehällä. Yrität 
punnertaa muutosta, mutta mikään ei tunnu 
auttavan. Elämäsi tuntuu menevän aina samaa 
syvään kaivautunutta rataa. Uuvuttaa ja 
turhauttaa! Samat kelat pyörivät päivästä 
toiseen: et pysty, et jaksa, muutkin osaa, 
selviytyy ja toipuu, miksi et sinä… V**uttaa, 
itkettää, pelottaa. Miten täältä noustaan ylös? 

Jonkin pitää muuttua, näin ei voi jatkaa eikä jaksaa.  
Mutta minkä? Ja miten? Miten oppia sietämään 
sietämättömiä tunteita? Miten olla uskomatta kiduttavaa 

mieltä? Ja miten taas kerran jaksaisi tehdä tärkeitä ja hyvää 
tekeviä juttuja, kun on niin monta kertaa epäonnistunut ja 
romahtanut?

Pysähdytäänkö hetkeksi yhdessä pohtimaan: Mikä on 
sinulle tärkeää? Mikä on sinun juttusi? Mitä jos ei ole 
hajuakaan omasta jutusta ja kaikki muut tuntuvat tietävän 
mitä tekevät?

Kuulet kurssilla toisten ihmisten kokemuksia ja tarinoita: 
Miltä on tuntunut, kun elämä on pelkkää mustaa? Onko sieltä 
päässyt pois? Entä millaista on elämä oireiden kanssa, jotka 
eivät ehkä kokonaan poistu? Kurssilta saat tietoa ja työkaluja, 
jotka auttavat kohtaamaan vaikeita ajatuksia ja tunteita, ja 
tunnistamaan ja käsittelemään omaa sisäistä puhetta. Saat 
keinoja huomata itsellesi aidosti tärkeitä asioita – vaikeista 
olotiloista huolimatta. 

Kurssilla ei ole tapaamisia kasvotusten vaan keskustelut 
käydään kirjoittamalla keskustelupalstalla, sinulle parhaiten 
sopivana aikana, nimimerkillä. Ja jos haluat, kerran viikossa 
tavataan myös reaaliaikaisesti Hereillä? -chatissa.

Mitä maksaa? Ei 
mitään! Tarvitset vain 
toimivan verkkoyhtey-

den ja laitteen, jolla 
pääset verkkoon.
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Kenelle?

Ihmisille, jotka ovat 
jättäneet työelämän 
tai eivät ole vielä 
työelämään koskaan 
ehtineetkään 
mielenterveydellisistä 
syistä. Sinulla on 
riittävästi voimia 
vaikeidenkin asioiden 
pohtimiseen ja tykkäät 
käsitellä asioita 
kirjoittamalla.

Toukokuun - kesäkuun ryhmä

Ajankohta: 31.5.–21.6.

Paikka: Ihan missä vaan, 
kunhan nettiyhteys toimii. 

Kurssi pidetään 
verkkokurssialustalla, ja saat 
tarkemmat ohjeet sähkö-
postiisi ennen kurssin alkua.

Kellonaika: Sinä päätät!  
Vain chateissä tavataan 
reaaliaikaisesti maanantaisin 
klo 13.

Kurssijaksot

31.5.  Kuuntele nyt kerrankin! 
 Mitä kuuluu juuri nyt?

7.6.  Saisinko edes  
 hetken rauhaa?  
 Tutustu sisäiseen  
 piiskuriin ja muihin pään  
 asukkeihin. Kannattaako  
 niitä uskoa? 

14.6. Kenen elämää elän? 
 Miten mennä kohti itselle  
 tärkeitä asioita?  
 Osaanko, jaksanko?

Hereillä? -chat
Tule hölisemään joutavia tai 
purkamaan arjen ahdistusta.

Maanantaisin 6.6. / 13.6 / 
20.6. klo 13–14.30 

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

Mukaan mahtuu: 22

Hae mukaan: 23.5. mennessä

Mahduinko? 
Ilmoitamme sinulle 25.5.

Huhtikuun – toukokuun ryhmä

Ajankohta: 26.4.–17.5.

Paikka: Ihan missä vaan, 
kunhan nettiyhteys toimii. 

Kurssi pidetään 
verkkokurssialustalla, ja saat 
tarkemmat ohjeet sähkö-
postiisi ennen kurssin alkua.

Kellonaika: Sinä päätät!  
Vain chateissä tavataan 
reaaliaikaisesti maanantaisin 
klo 13.

Kurssijaksot

26.4. Kuuntele nyt kerrankin! 
 Mitä kuuluu juuri nyt?

3.5.  Saisinko edes  
 hetken rauhaa? 
 Tutustu sisäiseen  
 piiskuriin ja muihin pään  
 asukkeihin. Kannattaako  
 niitä uskoa? 

10.5. Kenen elämää elän? 
 Miten mennä kohti itselle  
 tärkeitä asioita?  
 Osaanko, jaksanko?

Hereillä? -chat
Tule hölisemään joutavia tai 
purkamaan arjen ahdistusta.

Maanantaisin 2.5. / 9.5. / 16.5. 
klo 13–14. 30

Ohjaajat: Päivi Tonteri, 
Sanna-Maria Railas, Tuomo 
Perälä ja vertaisohjaajat, 
Mielenterveyden keskusliitto

Mukaan mahtuu: 22

Hae mukaan: 18.4. mennessä

Mahduinko? 
Ilmoitamme sinulle 20.4.

Verkossa

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Sanna-Maria Tuomo

TerhiPäivi
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Pirjo Kati

Diabetes ja mieli

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?

Tule ja hae kurssilta vertaistukea, voimia ja keinoja 
hankkia hyvää oloa elämään - nähdään kurssilla! 

Kurssi järjestetään Mielenterveyden keskusliiton ja 
Diabetesliiton yhteistyönä ja sitä vetävät vertaisohjaaja, 
kuntoutussuunnittelija ja diabeteshoitaja

Kenelle? 

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

Imatra
Kurssipäivät: 17.5.–19.5. sekä 
9.8.–11.8.

Kellonajat: 17.5. aloitetaan  
klo 15.00 ja 19.5. kurssi 
päättyy klo 14

Paikka: Imatran Valtionhotelli, 
Torkkelinkatu 2, Imatra

Muoto: Kurssilla yövytään  
ja se sisältää täysihoidon

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

Hae mukaan: 8.4. mennessä 
Diabetesliiton verkkosivuilta: 
www.diabetes.fi 

Hae: Kurssit /  
Tyypin 1 diabeetikoille / 
Diabetesta sairastaville 
mielenterveyskuntoutujille

Yhteistyössä: Suomen 
Diabetesliitto ry

Kurssilla 
yövytään
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Keskusteluja 
kaipaaville

Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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Helmikuu 
Pohditaan omien voimien 
tunnistamista, myötätuntoisen 
suhtautumisen merkitystä ja 
rajojen asettamisen vaikeutta 
– ja sitä, mikä merkitys näillä 
on omalle voinnille.

9.2. Voimia – onko niitä? 
Tuntuuko siltä, ettet saa mitään 
aikaiseksi? Tiskit lojuvat 
pöydällä ja ystävällekin 
soittaminen jää? Mihin voimasi 
tällä hetkellä riittävät? Entä 
huomaatko arjen pienet, hyvät 
hetket, ne, jotka tuovat sinulle 
kaiken keskellä voimaa: oman 
lemmikin läsnäolon, kauniisti 
katetun aamiaispöydän? 

16.2. Osaisipa sanoa ei
Lipsahti suusta taas ”Joo”? 
Tuntuuko, että aika kuluu 
muiden toiveita ja tarpeita 
täyttäessä ja itselle ei jää aikaa? 
Miksi ein sanominen ja omien 
puolien pitäminen pelottaa?

23.2. Kissaa osaat silittää, 
entäs itseäsi? 
Oletko itsesi kovin kriitikko? 
Julma tuomari, joka tuomitsee 
pienetkin virheet? Tai piiskaa 
aina parempiin suorituksiin? 
Miten löytää lempeä suhtautumi-
nen itseen, olla itselle kiltti?  
Ja mitä hyötyä lempeästä 
suhtautumisesta oikeasti on?

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

Mielenterveyden ongelmien kokeminen on 
lähes kaikille meistä valtava kriisi: mitä 
minulle tapahtui, miksi juuri minä sairastuin 
ja miten tästä kaikesta oikein selviää? 
Sairastumista voi olla vaikea puhua tai 
hyväksyä sitä. Miten elämän saisi 
asettumaan uomiinsa, löytäisi oman 
paikkansa ja osaisi taas olla itsensä kanssa?

Ryhmächatissä pääset samoja kokeneiden ihmisten 
seuraan keskiviikkoisin. Ihmisten, jotka ymmärtävät 
puolesta sanasta, miltä kokemasi asiat tuntuvat tai 

minkälaisten asioiden kanssa painit. Tule mukaan 
kuulemaan ja jakamaan kokemuksia ihan vaan itsenäsi. 
Juuri sinun kokemuksesi saattavat auttaa jotain toista.

Keskustelussa ovat mukana vertaisohjaajat, joita illan 
aihe koskettaa omakohtaisesti. 

Turvallista keskustelua illoissa on tukemassa  
Mielenterveyden keskusliiton ammattilainen. 

Keskusteluun voit liittyä pelkällä nimimerkillä,  
eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Kellonajat: 
Ryhmächat aina 

klo 18-20.
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Maaliskuu
Miten erilaisia tunteita voi 
oppia tuntemaan, mistä 
tunteet kertovat, miten niistä 
puhuisi toiselle? Entä jos ilon 
tunteet ovat kaikonneet 
elämästä? Tai tunteiden 
myrsky uuvuttaa?

9.3. Kadonneen ilon jäljillä
Veikö masennus värit elämästä-
si? Täyttyvätkö päivät harmau-
desta? Lipuvatko päivät 
samanlaisina ohi, vailla 
merkitystä? Miten oppia taas 
huomaamaan pienet hyvät 
hetket? Löytää ilon pisaroita 
arkisista puuhista?
Ilon pieniä pisaroita kanssasi 
etsivät vertaisohjaajat, jotka 
tietävät miltä masennus tuntuu

16.3. Häpeän hämärässä?
Saako häpeä omasta tilanteesta-
si tai elämästäsi käpertymään 
sinut kotiin? Tuntuuko 
helpommalta jättäytyä pois 
menoista, jäädä ulkopuoliseksi? 
Mistä keinoja häpeän hiljentämi-
seen ja uskallusta olla oma 
itsensä säröineen kaikkineen?

23.3. Hyvä, paha jännitys
Hakkaako sydän rinnassa 
holtittomasti? Kädet hikoavat, 
ajatus lamaantuu? Kuinka 
jännityksen kanssa oppisi 
elämään? Miten rauhoittaa 
itseään jännityksen hyökyessä 
yli? 

30.3. Tunteiden viemää
Uuvutko omiin tunteisiisi? Onko 
sinun vaikea sietää voimakkaita 
tunteitasi? Mitä vatsassa 
tuntuva iso möykky merkitsee? 
Tunnistatko ilonläikähdykset 
rinnassa? Mistä tunteet haluavat 
kertoa?

Huhtikuu
Arki - tuo jokapäiväinen elämä 
iloine, suruine ja rutiineineen. 
Millaista elämä on 
pakkoajatusten ja -toimintojen 
kanssa? Entä jos arkea täyttää 
yksinäisyys? Millainen on 
mielen ja kehon yhteys – ja 
miksi sen havaitseminen on 
tärkeää?

13.4. Rutiinien ja ajatusten 
pyörteissä 
Mitä jos pakonomaiset rutiinit 
hallitsevat elämää? Kotoa lähtö 
kestää tunnin? Kahvinkeitin pitää 
tarkistaa kolme kertaa, muuten 
läheiset ovat vaarassa? Miten 
pärjätä pakkoajatusten ja 
-rutiinien kanssa?

20.4. Ulos yksinäisyydestä 
Puristaako yksinäisyys rintaa? 
Kietoo ympärille harson, jonka 
läpi ei pääse? Miten löytää 
rohkeus etsiä uusia ihmisiä 
ympärille? Mistä lähtisi liikkeelle, 
etenkin jos mieli haraa vastaan?

27.4. Keho kertoo,  
kuunteletko?
Tuntuuko mielen synkkyys 
painona kehossa? Entä miten 
mieleen voi vaikuttaa kehon 
kautta? Huomaatko liikkeen 
rauhoittavan vaikutuksen? Tai 
monipuolisen ruoan tuoman 
virkeyden?

Toukokuu
Miten tuntea olevansa riittävä 
työelämässä, kun sairaus 
vaikuttaa jaksamiseen, miten 
ottaa puheeksi asioita, joista 
helposti vaietaan? Entä mihin 
diagnoosi päättyy ja ihminen 
alkaa? 

11.5. Työelämä – jaksanko, 
riitänkö? 
Onko töihin palaaminen tai 
töissä jaksaminen tauon jälkeen 
haaveenasi? Miten luottaa 
siihen, että riität, vaikka sairaus 
vaikuttaakin vielä elämässä? 
Uskallatko olla sellainen kuin 
olet? Riittäisikö vähempi?

18.5. Puhuminen kannattaa 
aina? 
Mielenterveydestään puhuminen 
voi tuntua vaikealta, joissain 
tilanteissa jopa mahdottomalta. 
Milloin ja kenelle haluaisit 
kertoa, että välillä on vaikeaa ja 
jaksaminen koetuksella? Oletko 
joutunut salaamaan sairauttasi? 
Miksi? 

25.5. Kaappasiko diagnoosi 
vallan?
Täyttyykö elämä mielentervey-
destä, sairaudesta ja toipumi-
sesta? Niin paljon, ettei näe enää 
itseään sen takaa. Mihin kaikki 
muu jäi? Sairaus on vain yksi 
osa elämää. Miten erottaa 
itsensä diagnoosistaan? 

Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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Voimaa 
vertaisuudesta



Sinustako 
kokemusasiantuntija 
tai vertaisohjaaja?

Voisikohan omilla vaikeilla kokemuksilla ja 
synkillä ajoilla olla jotain merkitystä toisille? 
Voisiko minun tarinani ja tietoni toipumisesta 
auttaa toisia, joilla on mielenterveyden 
ongelmia? Voisinko tuoda muille toivoa?

Kertoisitko mielelläsi oman tarinasi siitä, että vaikeistakin 
asioista selviää? Olisitko toisille kuuleva korva ja lempeä 
tuki, kasvotusten tai verkossa? 

Jos kokemusasiantuntijana tai vertaisohjaajana toimimi-
nen kiinnostaa, mutta et ole ihan varma, mitä se käytännössä 
tarkoittaa ja osaisitko, tule mukaan tietoiskuun ottamaan 
selvää ja kyselemään lisää!

Kenelle?

Ihmisille, joita kiinnostaa omien kokemusten 
kääntäminen toisten avuksi ja toivon tuominen toisille. 

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Verkossa 
Ajankohta: 17.2.

Kellonaika: 14–15

Paikka: Teams

Mukaan mahtuu: 100

Miten mukaan?

Ilmoittaudu viimeistään 
tapahtumaa edeltävänä 
päivänä klo 10 mennessä. 

Saat osallistumislinkin 
sähköpostiisi tapahtuma-
päivän aamuna.

Aiheesta kertomassa:  
Tarja Tikkanen ja Päivi 
Rissanen, Mielenterveyden 
keskusliitto, vertaisohjaaja ja 
kokemusasiantuntija

Tarja

Mitä  
maksaa? 
Ei mitään!

Päivi
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Sinustako  
verkkovertaisohjaaja?  

Voimaa 
vertaisuudesta
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Kenelle? 

Kaikille, jotka haluavat 
tuoda toivoa toisille 
mielenterveysongelmia 
kokeville ja toimia 
vertaisena verkossa.

Verkossa
Ajankohta: 1.2.–8.3.

Kellonajat: 12–15

Paikka: Teams

Kouluttajat: Tarja Tikkanen ja 
Päivi Tonteri, Mielenterveyden 
keskusliitto

Kurssijaksot: 

Ti 1.2.  Vertaisohjauksen  
 perusteet. Miksi  
 haluan vertaiseksi?

Ti 8.2. Arvostava  
 kohtaaminen  
 ja toivon tuominen 

Ti 15.2. Vuorovaikutusta  
 Verkossa

Ti 1.3. Haastavia tilanteita?

Ti 8.3.  Kuinka huolehdin  
 omasta  
 hyvinvoinnistani?

Mukaan mahtuu: 15

Hae mukaan: 23.1. mennessä

Mahduinko? 
Kerromme sinulle 24.1.

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

Haluaisitko tuoda toivoa toisille 
mielenterveysongelmia kokeville? Kertoa 
omalla esimerkilläsi, että vaikeistakin asioista 
selviää? Tukea toisten toipumista ja toimia 
vertaisena verkossa?

Jos haaveilet toisten tukemisesta ja olet nettimaailmassa 
kuin kotonasi – tule mukaan! Riittää, että sinulla on 
omakohtaista kokemusta mielenterveyden ongelmista, 

halu kannustaa toisia ja olla ihminen ihmiselle. Jos sinulla 
on vielä ripaus rohkeutta sekä sopivasti herkkyyttä ymmär-
tää erilaisia tapoja olla, toimia ja toipua, olet juuri sopiva 
henkilö kurssille.

Kurssilla tuemme sinua käyttämään omaa elettyä 
elämääsi kaikkine kipukohtineen ja rosoineen vahvuutena ja 
työkaluna toisten tukemisessa. Opit vertaisohjaajan 
perusvalmiuksia ja saat tietoa toivon välittämisestä, 
haastavista tilanteista selviytymisestä ja keinoja omaan 
jaksamiseen. Harjoittelemme miten olla läsnä etänä ja luoda 
yhteyttä muihin kirjoittamalla ja puhumalla eri alustoilla. 
Lisäksi saat tietoa Mielenterveyden keskusliitosta.

Verkkovertaisohjaajia tarvitaan Mielenterveyden 
keskusliiton chatissa, kursseilla, tapahtumissa ja jäsen-
yhdistyksissä. 

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Huom!
Kun haet mukaan, kerro meille 

hieman itsestäsi. Tämä auttaa meitä 
tekemään kurssivalintoja. Miksi 
innostuit kurssista? Onko sinulla 

aiempaa kokemusta vertaistuki- tai 
kokemusasiantuntijat oiminnasta?  
Ei tarvitse olla, vaan pelkkä into ja 

asenne riittävät, mutta ei siitä 
aiemmasta kokemuksesta 

haittaakaan ole!

Päivi Tarja
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Hyvän ohjaajan 
työkalupakki

Joskus löytää itsensä tilanteesta, jossa ei tiedä, 
miten ohjata keskustelua eteenpäin. Mitä sanoa 
ihmiselle, joka murehtii tai moittii itseään 
jatkuvasti? Miten huomaan omat ja toisen 
vahvuudet? Miten kannustan vertaisena toista 
eteenpäin niin, etten aiheuta hänelle lisää 
suorituspaineita? Miten pidän huolta omasta 
jaksamisestani?

Tällä kurssilla opit konkreettisi menetelmiä, joiden avulla 
voit ohjata keskustelua ryhmässä. Kurssin päätteeksi 
sinulla on käytössäsi työkalupakki, jota voit hyödyntää 

omissa tehtävissäsi vertaisohjaajana ja omassa elämässäsi.
Koulutus sisältää kolme kokoontumista ja on tärkeää, että 

pääset mukaan kaikille kerroille.

Kenelle?

Oletko osallistunut aikaisemmin Mielenterveyden 
keskusliiton vertaisohjaaja-koulutukseen? Jos kaipaat 
uusia tuulia ja työkaluja tehtäviisi, tämä jatkokoulutus on 
sinulle. 

Verkossa
Ajankohta: 5.5–19.5. 

Kellonajat: 14–16

Kurssijaksot

5.5. Mistä voimaa, miten 
huomata hyvä? 

12.5. Tunnista uskomukset, 
kuule kehon viestit 

19.5. Hyvä, huono tavoite? 

Paikka: Teams

Ohjaajat: Tarja Tikkanen ja 
Päivi Tonteri, Mielenterveyden 
keskusliitto

Hae mukaan: 19.4.

Mahduinko mukaan? 
Kerromme sinulle 22.4. 

Mukaan mahtuu: 15

Mitä maksaa? Ei mitään! 

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Päivi Tarja

Voimaa 
vertaisuudesta
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Vertaiset Verkossa

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?

Mielenterveysongelmat omassa arjessa
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Vertaiset verkossa -tapaamisilla olet samoja asioita pohtivien joukossa: 
kokeilemme yhdessä uusia asioita, ihmettelemme ajankohtaisia aiheita ja 
jaamme kokemuksiamme keskustelun lomassa. Mukana on aina 

Mielenterveyden keskusliiton kouluttaja alustamassa päivän aihetta ja yhteistä 
keskustelua.

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

Voimaa 
vertaisuudesta



Tarja

Mielenterveysongelmat omassa arjessa

Verkossa
Paikka: Teams

Ilmoittaudu mukaan: Aina edellisenä päivänä klo 10 mennessä

To 31.3. klo 14–15.15  
Valokuvia ja kevään 
heräämistä 
Kevätauringon kirkkaus ja 
luonnon hiljainen herääminen. 
Valo on valokuvaamisen ydintä. 
Miten vangita tunnelma ja mikä 
on valon merkitys? Herätellään 
valonpilkahduksia kuvaamalla.

Ohjaajina: Wille Härkönen ja 
Nina Tuittu

To 28.4. klo 14–15.15.  
Suuri tietovisa 
Ovatko tv:n tietovisat lempi-
ohjelmiasi, eikä Trivial Pursuit 
todellakaan pölyty laatikossa? 
Suuri, leikkimielinen tietovisa 
verkossa, johon voit osallistua 
yksin, kaksin tai koota vaikka 
kokonaisen joukkueen 
yhdistyksestänne.

Visan vetäjinä: Riitta 
Hämäläinen, Paula Paloheimo  
ja Tarja Tikkanen

To 5.5. klo 14–15.15 
Rahahuolia ja 
penninvenytystä 
Rahahuolet painavat mieltä ja 
voivat valvottaa öisinkin. Miten 
selvitä? Voisiko jostain saada 
taloudellista tukea? Voisiko 
ammattilainen kartoittaa 
tilanteen?

Moni on hankalassa tilanteessa 
keksinyt keinoja pärjätä, kun on 
pakko. Tule jakamaan omat 
vinkkisi toisten kanssa.

Ohjaajina: Riikka Mettälä ja 
Paula Paloheimo

To 16.6. klo 14–15.15 
Kesäluonto läheisen 
voimavarana 
Puut ovat täydessä lehdessä, 
auringonvalo siivilöityy 
kuusenoksien lomasta, lintujen 
konsertti kaikuu kaikkialla ja 
kukkien väriloisto hehkuu 
alkukesää. 

Kun läheinen sairastuu, myös 
oma jaksaminen voi olla 
koetuksella. Moni löytää voimia 
ja rauhaa luonnosta, sen 
tuoksuista, äänistä, väreistä, 
puista, pienistä kauniista 
asioista. Lähdetään yhdessä 
luontoon!

Ohjaajina: Sanna Hyry ja Tarja 
Tikkanen

Kenelle?

Mielenterveys yhdistysten 
vertaisille ja muille  
verkkotapaamisia ja  
vertaistukea kaipaaville.

WilleNina Riitta Paula SannaEija Riikka

To 27.1. klo 14–15.15  
Ystävänpäivän askartelua 
Olisiko mukava muistaa ystävää 
omatekemälläkortilla? Kertoa 
kuinka tärkeä hän on? Askarrel-
laan yhdessä korttitervehdyksiä 
paperista lähestyvän ystävänpäi-
vän iloksi. 

Ohjaajina: Tarja Tikkanen ja Nina 
Tuittu

To 24.2. klo 14–15.15 
Luovaa kirjoittamista ja 
kynärohkeutta
Haetaan yhdessä rohkeutta 
tarttua kynään ja kokeillaan 
käytännössä luovan kirjoittami-
sen harjoituksia. Tule mukaan 
kirjoittamaan!

Ohjaajina: Eija Toiviala ja Tarja 
Tikkanen
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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.

Laukaa/ Peurunka 
Kurssipäivät: 1.4. – 3.4. ja 7.5.

Kellonajat: Aloitamme 1.4.  
klo 15 ja lopettelemme  
3.4. klo 15

Paikka: Kylpylähotelli 
Peurunka, Peurungantie 85, 
Laukaa

Muoto: Kurssilla yövytään ja  
se sisältää täysihoidon 

Ohjaajat: Isko Kantoluoto ja 
Merja Smahl, Mielenterveyden 
keskusliitto 

Mukaan mahtuu: 8 paria 

Hae mukaan: 4.3. mennessä 

Mahduinko? 
Ilmoitamme sinulle  
viimeistään 8.3. 

Mitä maksaa?  
Kurssi on osallistujille 
maksuton. Korvaamme 
osallistujille kurssipäivien 
matkakulut halvimman 
kulkuneuvon mukaan. 
Omavastuu matkakuluista on 
10 €/suunta/hlö. 

Kurssilla 
yövytään

MerjaIsko

Mielenterveysongelmat läheisen elämässä
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Meidän arki, 
hyvä arki

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

Mielenterveysongelmat läheisen elämässä

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?

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? 
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Mielenterveysongelmat läheisen elämässä

Verkossa

Alakouluikäisten lasten vanhemmille.

Ajankohta: Verkkoalusta on auki 5.4.–3.5. ja 
pääset silloin tutustumaan materiaaleihin omaan 
tahtiisi ja kirjoittamaan keskustelupalstalle.

Viikoittaiset tapaamiset verkossa tiistaisin 12.4. 
/ 19.4. / 26.4./ 3.5. 

Kellonaika: 17–18.30

Paikka: Teams

Miten? Edetään jakso kerrallaan. Aiheita 
käydään läpi ammattilaisen ja vertaisohjaajan 
kanssa. Vaihdamme ajatuksia 
keskustelupalstalla, kirjoitamme aiheiden 
herättämistä ajatuksista ja tunteista. Lisäksi 
kurssilla tavataan verkossa tiistaisin. Saat 
sähköpostitse ohjeet, kuinka pääset mukaan 
kurssialustalle. 

Jaksot 

12.4. Kyllin hyvä vanhemmuus – mitä se on?

19.4. Tukena lapselleni – mutta miten?

26.4. Kuuntele silmillä, kerro katseella  
 – läsnäolon monet tavat

3.5. Meidän arjen iloja

Ohjaajat: Merja Smahl, Pirjo Metsäranta ja 
vertaisohjaajat, Mielenterveyden keskusliitto

Mukaan mahtuu: 12 perhettä 

Hae mukaan: viimeistään 25.3.

Mahduinko? Kerromme sinulle 29.3.

Mitä maksaa? Ei mitään!

Verkossa

Kenelle? 

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

Kenelle?

Lapsiperheiden vanhemmille, joiden 
jaksaminen on vähissä vanhemman/
vanhempien mielenterveysongelmien 
myötä. Kurssille voi osallistua myös yksi 
vanhempi perheestä.

Laukaa/ Peurunka

Koko perheelle

Kurssipäivät: 7.6–10.6. 

Kellonajat: Kurssi alkaa 7.6. klo 15 ja päättyy 
10.6. klo 12

Paikka: Kylpylähotelli Peurunka, Peurungantie 
85, Laukaa

Ohjaajat: Pirjo Metsäranta ja Merja Smahl, 
Mielenterveyden keskusliitto 

Muoto: Kurssilla yövytään ja se sisältää 
täysihoidon

Mukaan mahtuu: 8 perhettä 

Hae mukaan: 6.5. mennessä 

Mahduinko? 
Kerromme sinulle viimeistään 10.5. 

Mitä maksaa? Kurssi on osallistujille maksuton. 
Matkakulut korvataan kurssin jälkeen, kuitteja 
vastaan, halvimman kulkuneuvon mukaan. Ei 
omavastuuta.

Kurssilla yövytään 

Huom!
Kurssipäiviin 

sisältyvät kahvit 
ja lounas

MerjaPirjo
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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 kielteinen sisäinen puhe ja 
toiminta uhkaavat nakertaa sitä? 

Pohdimme myös, miten auttaa asiakasta löytämään 
kadoksissa olevia voimiaan sekä motivaatiota. 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.

Tutustumme erilaisiin harjoituksiin, jotka sopivat niin 
yksilö- kuin ryhmätyöskentelyynkin. 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 pitkä-
aikaiseen kokemustietoon mielenterveysongelmia kokevien 
ihmisten arjesta.

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Vaihdamme ajatuksia 
ja ideoita jo tutun 
ryhmän kanssa.

Jatkot 
verkossa,

Teamsissä!

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

toivon heräämisestä ja toipumisesta
 Arvojen merkitys omannäköiselle elämälle
 Voimavarat, taidot ja motivaatio
 Miten vahvistaa itsemyötätuntoa?

Kokemusasiantuntija 
sai teorian elämään! 
Kokemukset kertoivat 
todellisesta elämästä 
ja antoivat toivoa.
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Verkossa

Toivoa verkossa

Ajankohta: 10.2.–11.2.

Jatkopäivä verkossa:  
5.4. klo 14–15

Paikka: Zoom (Verkossa)

Kellonajat: 12–15

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

Ilmoittaudu viimeistään: 3.2.

Mukaan mahtuu: 30

Verkossa 

Toivoa verkossa

Ajankohta: 23.3–24.3.

Kellonajat: klo 12–15

Paikka: Zoom (Verkossa)

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

Ilmoittaudu viimeistään: 22.3. 
klo 10 mennessä

Mukaan mahtuu: 30

Jos koronatilanne 
estää toteutuksen 
kasvotusten, sama 

koulutus toteutetaan 
suunniteltuina päivinä 

verkossa. 

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Sanna

Merja M.Tarja

Wille Jyrki

Teija

Mitä  
maksaa? 
Ei mitään!

Kenelle? 

Mielenterveys kysymyksiä työssään kohtaaville ammattilaisille ja 
alan opiskelijoille, jotka kaipaavat uusia työvälineitä ja näkö kulmia 
sekä ajatustenvaihtoa toisten ammattilaisten kanssa.

Sodankylä
Ajankohta: 29.3.–30.3.

Kellonajat: 9–16

Jatkopäivä verkossa:  
4.5. klo 14–15

Paikka: Hyvinvointikeskus 
Sopukka, Kokoushuone Taiga, 
Karistamontie 3, Sodankylä

Kouluttajat: Sanna Hyry ja 
Tarja Tikkanen, 
Mielenterveyden keskusliitto

Ilmoittaudu viimeistään: 22.3.

Mukaan mahtuu: 20

Pori
Ajankohta: 6.4.–7.4.

Kellonajat: 9–16

Jatkopäivä verkossa:  
19.5. klo 14–15

Paikka: Porin 
kaupunginkirjasto, Gallen-
Kallelankatu 12, Pori

Kouluttajat: Teija Eskola ja 
Merja Matilainen, 
Mielenterveyden keskusliitto

Ilmoittaudu viimeistään: 30.3.

Mukaan mahtuu: 20
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Valitse yksi, 
kaksi tai kaikki!

Verkossa
Paikka: Zoom

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

Mukaan mahtuu: 100

Miten mukaan? 

Kukin kerta on oma 
kokonaisuutensa, johon 
ilmoittaudutaan ennakkoon.

Ilmoittauduhan viimeistään 
koulutusta edeltävänä päivänä 
klo 10 mennessä.

Lähetämme sinulle 
sähköpostitse 
osallistumislinkin 
koulutuspäivän aamuna.

Mitä maksaa? Ei mitään!

Toivo ammattilaisen työvälineenä
Verkossa

Ke 27.4. klo 13–15
Toipumisorientaatio ja toivo
Hyvä elämä oireista huolimatta. 
Miten säilyttää toivo myös 
haasteellisissa tilanteissa? Mikä 
on toivon merkitys toipumises-
sa? Miten voit vahvistaa omaa 
toivoasi ja tukea toisia toivon 
löytämisessä? Tutkittua tietoa 
toivosta sekä toimintaamme 
osallistuneiden kokemuksia 
siitä, mikä on tuonut heille 
toivoa.

Ke 4.5. klo 13–15
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 11.5 klo 13–15
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 18.5. klo 13–15
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 25.5. klo 13–15
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

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 
aloittamiseen. 

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

Ryhmiin liittyy monenlaisia haasteita. Miten sitouttaa 
ihmisiä mukaan? Miten tukea keskustelun syntymistä? 
Kuinka saada mukaan myös kaikkein hiljaisimmat tai 
rohkaista heitä, joille sosiaaliset tilanteet ovat ahdistavia ja 
tunteista puhuminen on vaikeaa? Kuinka hillitä 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? 

Mielenterveys-
kysymyksiä työssään 
kohtaaville ammattilaisil-
le, jotka kaipaavat uusia 
työvälineitä ja ryhmä-
muotoista toimintaa.

Oulu 
Ajankohta: 11.5.

Kellonajat: 9–16

Paikka: Scandic Oulu Station, 
Kajaaninkatu 17, Oulu

Kouluttajat: Sanna Hyry ja 
Tarja Tikkanen, 
Mielenterveyden keskusliitto

Ilmoittaudu viimeistään: 4.5.

Koulutukseen mahtuu: 20

Kaipaatko uusia keinoja tukea asiakkaitasi? 
Oletteko kokeilleet ryhmätapaamisia? 
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

Mitä  
maksaa? 
Ei mitään!

Ryhmä toivon 
tukijana

69



Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässäMielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

7070



Ei vois vähempää 
kiinnostaa?! 
Motivaation herättely työvälineenä

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?

Mielenterveys-
kysymyksiä työssään 
kohtaaville ammattilai-
sille ja alan opiskelijoille, 
joita motivaatio  
mietityttää. 

Verkossa
Paikka: Zoom

Ajankohta: 8.4.

Kellonajat: 12–15

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

Mukaan mahtuu: 295

Ilmoittaudu viimeistään: 7.4. 
klo 10 mennessä

Saat osallistumislinkin 
sähköpostiisi koulutuspäivän 
aamuna.

JyrkiPäivi

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? 

Mitä  
maksaa? 
Ei mitään!
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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? 

Mielenterveys-
kysymyksiä työssään 
kohtaaville ammattilai-
sille ja alan opiskelijoille, 
jotka haluavat syventää 
ymmärrystään toipumis-
lähtöisestä ajattelusta.

Verkossa
Ajankohta: 16.3.

Paikka: Zoom

Kellonajat: 13–16 

Kouluttajat: Merja Matilainen 
ja Päivi Rissanen, 
Mielenterveyden keskusliitto

Ilmoittaudu viimeistään: 15.3. 
klo 10 mennessä

Koulutukseen mahtuu: 295

Mitä maksaa? Ei mitään!

Merja M. Päivi

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä
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Kuvat sanoiksi,  
sanat liikkeeksi 
Soveltava taide työvälineenä

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 
käytännössä erilaisia helposti toteutettavia harjoituk-

sia, 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? 

Mielenterveys-
kysymyksiä työssään 
kohtaaville ammattilai-
sille, jotka toivovat uusia 
työkaluja ja joita sovelta-
van taiteen mahdollisuu-
det innostavat.

Turku
Ajankohta: 30.3.

Kellonaika: 9–16

Paikka: Kakola, Kokoustila 
Sven, Kakolankatu 14, Turku

Kouluttajat: Wille Härkönen ja 
Nina Tuittu, Mielenterveyden 
keskusliitto 

Mukaan mahtuu: 17

Ilmoittaudu viimeistään: 23.3.

Mitä maksaa? Ei mitään!

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä

Wille Nina
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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: 9.3.

Kellonajat: 13–15

Kouluttajat: Wille Härkönen ja 
Nina Tuittu, Mielenterveyden 
keskusliitto

Mukaan mahtuu: 295

Ilmoittaudu viimeistään: 8.3. 
klo 10 mennessä

Saat osallistumislinkin 
sähköpostiisi koulutuspäivän 
aamuna.

Mitä maksaa? Ei mitään!

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: 6.4.

Kellonajat: 13–15

Kouluttajat: Wille Härkönen ja 
Nina Tuittu, Mielenterveyden 
keskusliitto

Mukaan mahtuu: 295

Ilmoittaudu viimeistään: 5.4. 
klo 10 mennessä

Saat osallistumislinkin 
sähköpostiisi koulutuspäivän 
aamuna.

Mitä maksaa? Ei mitään!

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 löytä-
mään voimia tuovia asioita ja kehittämään tunnetaitojaan. 

Hevari-menetelmä on kehitetty Omat avaimet -projektissa 
yhteistyössä ammattilaisten ja nuorten kanssa. Menetelmän 
sisällöt perustuvat Aspa-säätiön henkilökeskeiseen 
työotteeseen sekä Mielenterveyden keskusliiton 
voimavaravalmennukseen.

Verkossa
Ajankohta: 15.2.

Kellonajat: 9–15

Paikka: Zoom

Kouluttajat 
Anna Pöllönen, Tuija Nissinen 
ja Anne Kukkonen/Omat 
Avaimet -toiminta sekä nuori 
kokemusasiantuntija.

Ilmoittaudu viimeistään:  
11.2. klo 10 mennessä

Mukaan mahtuu: 50

Mitä maksaa? Ei mitään!

Anne AnnaTuija

Kenelle? 

Nuorten kanssa työskenteleville 
ammattilaisille

Mielenterveysongelmat asiakkaiden elämässä
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Juuri sinulle ja 
aivan kaikille



Hyvinvoinnin 
iltakoulu

Juuri sinulle

78

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



Kenelle? 

Mielen hyvinvoinnista, 
itsetuntemuksesta 
ja ajankohtaisista 
teemoista 
kiinnostuneille.

Juuri sinulle

Verkossa
Paikka: Zoom

Miten mukaan?

Ilmoittaudu viimeistään 
tapahtumaa edeltävänä 
päivänä klo 10 mennessä. 

Saat osallistumislinkin 
sähköpostiisi tapahtuma-
päivän aamuna.

Mukaan mahtuu: 295

Ti 22.2. klo 18–19.30
Yhteys poikki? 
Vuorovaikutus ja 
mielenterveyden  
ongelmat parisuhteessa
Kun toisella tai molemmilla 
kumppaneilla on mielentervey-
den haasteita, se vaikuttaa 
parisuhteen ja perheen elämään 
monin tavoin. Mielenterveyden 
pulmat voivat haastaa paitsi 
jokapäiväisen arjen sujuvuutta ja 
toimivuutta, myös parisuhteen 
vuorovaikutusta, läheisyyttä ja 
tunneilmapiiriä. Millä keinoilla 
voidaan yhdessä vahvistaa 
parisuhteen ja molempien 
kumppanien voimavaroja ja 
pärjäämistä arjessa?

Laura Huuskonen, asiantuntija, 
Parisuhdekeskus Kataja

Ti 26.4. klo 18–19.30
Miten sukupuoliristiriita voi 
vaikuttaa mielenterveyteen? 
Sukupuoliristiriidan kokemus voi 
kuormittaa omaa jaksamista niin 
oman ahdistuksen kuin ympärillä 
olevan paineen vuoksi. Mielen-
terveys voi joutua koetukselle. Ja 
toisaalta, mielenterveyden pulmat 
saattavat vielä voimistaa 
sukupuoliristiriidan kokemusta ja 
vaikeuttaa sen kanssa elämistä. 

Lotta Tynkkynen, psykologi, HUS ja 
SETAn kokemuskouluttaja

Ti 31.5. klo 18–19.30
Yksinäisyyden monet kasvot
Mitä yksinäisyys on? Entä mistä 
se johtuu? Miten voimme 
yhdessä luoda yhteisöllisyyttä ja 
vähentää yksinäisyyttä?

Maaret Alaranta, sosiaalisen 
hyvinvoinnin koordinaattori, 
Suomen punainen risti

Ti 29.3. klo 18–19.30
Miksi me murehdimme?
Omaan ja läheisten tilanteeseen 
liittyvä murehtiminen on hyvin 
tavallista. Käymme läpi 
menneitä tapahtumia ja 
ennakoimme, mitä tulevaisuu-
dessa saattaa tapahtua. Joskus 
se voi kuitenkin alkaa vaikuttaa 
kielteisesti hyvinvointiin ja 
jokapäiväiseen elämään. 
Luennolla tutustutaan murehti-
misen luonteeseen ja esitellään 
keinoja, joiden avulla voi 
harjoitella ottamaan omiin 
huoliajatuksiin välimatkaa. 
Hyödynnetään kokemuksellisia 
harjoitteita, jotka voivat antaa 
uudenlaista näkökulmaa omaan 
ajatteluun. 

Katariina Keinonen, Tutkija-
tohtori, Psykologian laitos, 
Jyväskylän yliopisto 

Lotta

Katariina

Laura

Maaret
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Juuri sinulle

Huolien hetki

Miten pärjään taloudellisesti, jos sairastun? Saako jostain tukea? 
Entä jos ulosotto uhkaa? Milloin kannattaa olla yhteyksissä 
sosiaalipalveluihin? Apua, en saa mitään tolkkua tästä kaikesta! 

Rahahuolien, tukimuotojen, sosiaalietuuksien ja palveluiden viidakossa voi tulla 
epätoivoinen, neuvoton ja eksynyt olo. Huolien hetkessä pilkotaan sosiaali-
työntekijän ja muiden asiantuntijoiden kanssa huolia pienemmiksi, etsitään 

keinoja ja ratkaisuja sekä vinkkejä etuuksista ja velkojen kanssa taisteleville.
Tule mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan verkossa vaihtuvien aiheiden 

parissa.
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Mitä  
maksaa? 
Ei mitään!

Verkossa 
Paikka: Zoom ja kerta 25.4. 
Teamsissä

Mukaan mahtuu: 295, 
Teamsiin 100

Miten mukaan?
Ilmoittaudu viimeistään 
tapahtumaa edeltävänä 
perjantaina klo 10 mennessä. 
Saat osallistumislinkin 
sähköpostiisi tapahtuma-
päivän aamuna.

Huolia pilkkomassa: Teija 
Eskola, Riikka Mettälä ja Paula 
Paloheimoa, Mielenterveyden 
keskusliitosta sekä Ville Räty 
ja Kirsi Suoraniemi, KELAsta

Ma 14.2. klo 13–14.30
Saiko sairastuminen 
talouden sekaisin?
Millaisia etuuksia on olemassa, 
jos sairastuu yllättäen? Mitä 
tarkoittaa julkisen terveyden-
huollon maksukatto tai Kelan 
matkakorvaus, kun matkustat 
lääkärikäynnille? Mitä voin 
tehdä, jos en pysty maksamaan 
sosiaali- tai terveydenhuollon 
asiakasmaksua? Entäs jos 
maksut ovat menneet ulos-
ottoon tai on kertynyt velkaa? 
Pääseekö veloista koskaan 
eroon? Tai onko maksuhäiriö-
merkintä ikuinen?

Riikka Mettälä ja Paula 
Paloheimo, Mielenterveyden 
keskusliitto

Ma 14.3. klo 13–14.30 
Asiakkaana 
sosiaalipalveluissa
Millaisissa pulmatilanteissa ja 
arjen haasteissa kannattaa ottaa 
yhteyttä sosiaalipalveluihin? 
Mitä sisältyy asiakkaan 
oikeuksiin sosiaalipalveluissa? 
Mitä tarkoittaa omatyöntekijä? 
Mitä voi tehdä, jos on tyytymä-
tön saamaansa palveluun tai 
kohteluun?

Teija Eskola ja Riikka Mettälä, 
Mielenterveyden keskusliitto

Kenelle?

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

Ma 25.4. klo 13–14.30 
Kun mieli ei voi hyvin – apua 
Kelan kuntoutuksesta?
Tulevaisuus mietityttää ja 
ahdistaa, kun opiskelu- ja 
työelämään pääsyä hidastaa 
psyykkinen sairaus. Tai sitten 
työelämään paluu todella 
jännittää pitkän sairasloman 
jälkeen. 

Mistä tukea arkea hankaloittaviin 
asioihin ja mahdollisuus pohtia 
omia toiveita ja suunnitelmia 
kaikessa rauhassa? Mitä pitää 
sisällään Kelan mielenterveys-
kuntoutus? Millaisia mahdolli-
suuksia tarjoaa Kela nuorille ja 
nuorille aikuisille, kun mielen-
terveyden ongelmat ovat osa 
arkea?

Suunnittelijat Ville Räty ja Kirsi 
Suoraniemi, etuuspalveluiden 
lakiyksikkö, kuntoutuspalveluiden 
ryhmä, Kela

Riikka KirsiPaula Teija Ville

Juuri sinulle
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Juuri sinulle

Mielitekoja

Mistä on hyvä mieli tehty? Tarkoittaako hyvä mieli selkeyttä, 
rauhaa, iloa, onnea vai ideoita? Ja entä jos niitä ei ole?
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Mitä  
maksaa? 
Ei mitään!

Mielitekoja -tuokiossa opetellaan erilaisia keinoja hyvän 
mielen aikaansaamiseksi. Itselleen voi näet opettaa 
uusia taitoja: omaa mieltä voi rauhoittaa, opettaa 

myönteisemmäksi tai voi oppia kiinnittämään huomiota 
onnistumisiin. 

Kenelle? 

Mielen hyvinvoinnista kiinnostuneille ja uusista taidoista 
innostuville.

Verkossa
Paikka: Zoom

Miten mukaan?
Ilmoittaudu viimeistään 
tapahtumaa edeltävänä 
päivänä klo 10 mennessä. 
Saat osallistumislinkin 
sähköpostiisi tapahtuma-
päivän aamuna.

Mukaan mahtuu: 295

Juuri sinulle

Ke 2.2. klo 14–15 
Iloa onnistumisista
Muistatko iloita onnistumisista? 
Arjen pienistä Jes, hyvin meni! 
-hetkistä? Vai muistuttaako mieli 
vain mokista ja soimaa 
epäonnistumisista? Harjoitellaan 
yhdessä onnistumisten 
tunnistamista ja niistä 
nauttimista.

Ke 9.2. klo 14–15
Hetki juuri nyt ja tässä
Karkaavatko ajatukset 
tulevaisuuteen? Tai jäävät kiinni 
menneisyyteen? Miksi hetkessä 
pysyminen voi olla vaikeaa ja 
mitä hyötyä siitä on? Pysähdy-
tään yhdessä juuri tähän 
hetkeen ja tunnustellaan 
pysähtymisen vaikutuksia 
omaan mieleen.

Ke 16.2. klo 14–15 
Itselleni kiltti? 
Muistatko olla itsellesi kiltti? 
Pitää hyvää huolta, puhua 
lämpimästi ja helliä itseäsi?  
Vai asuuko sisälläsi julma 
tuomari, joka muistuttaa 
virheistä? Miten oppia 
suhtautumaan itseen lämmöllä 
ja lempeydellä ja mitä hyötyä 
siitä on?

Ke 23.2.22 klo 14–15
Tunteet vievät? 
Vievätkö tunteet sinua 
haitallisesti? Jäädytkö tai 
vihastutko vuorovaikutustilan-
teissa? Sanotko asioita, joita  
et tarkoita vai jäävätkö tunteesi 
ja ajatuksesi kokonaan 
ilmaisematta? Tunteiden 
synnyttämiä reaktioita voi 
harjoitella säätelemään. Voit 
oppia antamaan itselleen  
aikaa rauhoittua ja sen jälkeen 
ilmaista itseäsi rakentavammin. 
Tunteita voi oppia tunnistamaan 
ja nimeämään niitä. 

Merja M.JyrkiTeija
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Nepsy-vaikeuksia ja  
mielen hyvinvointia

Yhtä sähläystä ja kaaosta. Ylivilkkautta. 
Kaikenlaisia äkillisiä tempauksia. Vaikea saada 
kontaktia, kun ei toinen edes katso ja jumittuu 
omaan tekemiseensä. Erikoisia liikkeitä ja 
äännähdyksiä. Kaikenlaista kummallista 
toimintaa? Entäs jos taustalla ovatkin Nepsy-
vaikeudet? 

Nepsy-vaikeudet eli neuropsykiatriset vaikeudet vaikutta-
vat jokapäiväiseen elämään eri tavoin, vaikeudesta 
riippuen: Sosiaaliseen vuorovaikutukseen, ilmaisuun, 

elämän hallintaan tunteiden säätelyyn, oppimiseen - ja usein 
myös mielenterveyteen. 

Miten näyttäytyvät Tourette, OCD, ADHD ja autisminkirjon 
häiriöt arjessa? Miten tukea mielen hyvinvointia ja arjen 
sujumista? 

Kenelle? 

Kaikille, jotka etsivät 
tietoa Nepsy-
vaikeuksista läheisensä, 
ihan itsensä tai työnsä 
puolesta. 

Verkko
Paikka: Zoom

Mukaan mahtuu: 295

Ilmoittaudu:  
Tapahtumaa edeltävänä 
perjantaina klo 10 mennessä 
eli pe 1.4./ pe 29.4. /pe 3.6. 

Mitä maksaa? Ei mitään!

Juuri sinulle

Ma 4.4. klo 18–19.30
Tourette ja OCD arjen 
haasteina

Miten tic-oireet ja pakkoajatuk-
set keskustelevat keskenään? 
Uusinta tietoa Touretten 
oireyhtymästä ja pakko-oireisen 
häiriön yhtymäkohdista ja 
perusteista.

Tuula Savikuja, FM, erityispeda-
gogiikan lehtori ja Suomen 
Tourette ja OCD-yhdistyksen 
(STOy) toiminnanjohtaja sekä 
kokemusasiantuntijat Tuukka 
Hämäläinen ja Paula-Riitta 
Huttunen, STOy

Ma 2.5. klo 18–19.30
ADHD aikuisen arjessa: 
Miten tukea mielen 
hyvinvointia?

ADHD--oirekuvalla on tutkitusti 
merkittävä vaikutus yksilön 
toimintakykyyn, elämälaatuun  
ja henkiseen hyvinvointiin. 
Varhainen tuki ja tunnistaminen 
sekä uusien toimintamallien 
opettelu omassa arjessa 
edistävät ADHD-oireisen mielen 
hyvinvointia. Perustietoa 
ADHD:stä sekä konkreettisia 
vinkkejä oman arjen ja mielen 
hyvinvoinnin tueksi.

Katja Suni, kehittämispäällikkö, 
ADHD-liitto ry

Ma 6.6. klo 18–19.30
Autismikirjo ja  
mielenterveys

Muutama vuosi sitten ajateltiin 
joka sadannen meistä olevan 
autismikirjolla, nyt arviot 
määrästä vaihtelevat 1–3 %:n 
välillä. Autismikirjon häiriö 
ilmenee yksilöllisesti, siksi 
puhutaankin kirjosta. Autismi-
kirjon ihmisillä voi olla hyvä 
mielenterveys. Kuitenkin Brittein 
saarilla tehdyn tutkimuksen 
mukaan seitsemällä kymmenes-
tä autismikirjolla on mielen-
terveyteen liittyviä haasteita.

Elina Havukainen, suunnittelija, 
Autismiliitto ry

TuulaKatja
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Onko tätä tutkittu?

Mistä mielenterveyskentällä nyt puhutaan? 
Kiinnostaisiko tiivis katsaus tutkimustietoon? 

Mielenterveydestä ja siihen liittyvistä ilmiöistä, asenteista 
ja keinoista tiedetään paljon myös tutkimuksen 
vinkkelistä. Kokosimme muutamia mielenkiintoisimpia 

perjantiaamupäivän käynnistäjäksi.
Tule tapaamaan tutkijaa, kuulemaan ja kyselemään!

Kenelle? 

Kaikille tutkimus-
kuulumisista 
kiinnostuneille. 

Verkko
Ajankohta: Pe 4.2.

Kellonajat: 10 - 11

Paikka: Zoom

Mukaan mahtuu: 295

Ilmoittaudu:  
3.2. klo 10 mennessä

Mitä maksaa? Ei mitään!

Kurkistuksia tieteen maailmaan

Juuri sinulle

Kertoisitko töissä?
Kuka tahansa meistä voi 
sairastua psyykkisesti. Mutta 
kertoisitko työkaverillesi 
mielenterveysongelmistasi? 
Entä mitä mieltä henkilöstö-
johtajat ovat mielenterveys-
ongelmista ja niiden vaikutuk-
sesta työn tekemiseen? Millaista 
tukea tarjotaan, mikäli työkyky 
on alentunut? Entä ovatko 
mielenterveysongelmat yhä vaan 
vielä tabu työpaikoilla?

Tutkimus: Päivi Rissanen, 
erityisasiantuntija, Mielen-
terveyden keskusliitto

Toivo kuuluu kaikille 
Toivon syttyminen ja ylläpitämi-
nen on yksi kulmakivi mielenter-
veyskuntoutuksessa. Toivoa voi 
vahvistaa monin keinoin, mutta 
toivo voi myös helposti hiipua 
vaikeissa elämäntilanteissa. 
Mitä tutkittuja keinoja on toivon 
vahvistamiseen? Entä mitä haas-
teita on toivon tiellä, erityisesti 
mielenterveyden häiriöissä?

Pro gradu -tutkielma: Toivosta 
epätoivoon ja takaisin

Toivon ilmeneminen ja 
rakentuminen mielenterveys-
kuntoutujien kertomuksissa, 
2018

Sanna Heikkinen, 
sosiaalipsykologi

Päivi Sanna
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Minun kokemukseni

Juuri sinulle

Verkossa 
Paikka: Zoom

Mukaan mahtuu: 295

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

Saat osallistumislinkin 
sähköpostiisi tapahtuma-
päivän aamuna.

Mitä maksaa? Ei mitään!

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! 

Ke 6.4. klo 18–19
Tänään olen häpeämättä 
herkkä
”Herkkyys asuu minussa. Se luo 
elämälleni pohjavireen, joka 
toisinaan on tuntunut raskaalta 
taakalta kantaa. Olen kaivannut 
turvallista, kannustavaa 
ympäristöä, jossa voisin olla 
rohkeasti ja häpeämättä herkkä. 
Hyväksymällä oman erityisherk-
kyyteni voin olla kokonainen 
oma itseni. Tämä piirre minussa 
onkin ydinvahvuuteni.”

Kuinka kääntää erityisherkkyys 
vahvuudeksi? 

Kokemusasiantuntija Mervi

Ke 4.5. klo 18–19
Hylkäämisen hetkistä 
hyväksyntään
”En ollutkaan syyllinen lapsuutta 
ja nuoruuttani vaurioittaneisiin 
asioihin. Sen ymmärtäminen on 
kestänyt kohdallani pitkään. 
Yhtä pitkään olen kohdellut 
itseäni huonosti ja yltänyt silti, 
kaiken ankaruuden, äärimmäi-
sen ja haavojen jälkeen, 
löytämään arkeeni myös rauhan 
ja tasapainon, hyväksyvän 
suhtautumisen itseeni.”

Mikä merkitys on itseymmärryk-
sellä? Kuinka löytää voimia ja 
sovinnollinen elämä itsensä 
kanssa?

Kokemusasiantuntija Heidi

Ke 2.2. klo 18–19
Vien sinut mukanani 
vuoristorataan
”Olen uskonut olevani täysin 
viallinen. Ajautunut toistuvasti 
vaikeuksiin ihmissuhteissani, 
kohdannut samoja ongelmia yhä 
uudelleen. Minulta on puuttunut 
kosketus itseeni ja todellisuu-
teen. Ilman pysyvyyttä menettää 
myös luottamuksen itseensä, 
toisiin ihmisiin. Tänään 
ymmärrän paremmin. Olen 
enemmän kuin omat haasteeni.”

Kuinka vaikuttavat kaksisuuntai-
nen mielialahäiriö ja epävakaa 
persoonallisuushäiriö ihmis-
suhteisiin?

Kokemusasiantuntija Henna

Kenelle? 

Kaikille tiedonjanoisille, mutta varsinkin mielen-
terveyden ongelmia itse kokeville ja heidän kanssaan 
työskenteleville.
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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 saat  
vinkkejä liikunnan ja terveiden elintapojen merkityksestä  
hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Tampere
Ajankohta: 11.6.-12.6.

Paikka: Spiral-halli, Juvankatu 
16 ja Kaupin urheilupuisto, 
Kuntokatu 24 B, Tampere

Yhteistyökumppanimme 
turnauksessa: Tampereen Ilves

Osallistumismaksu?
Mielenterveyden  
keskusliiton jäsenyhdistykset 
50 €/laji/joukkue

Muut joukkueet:  
150 €/laji/joukkue

Ilmoittautuminen alkaa: 4.4. 

Ilmoita joukkueenne mukaan: 
9.5. 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 
11.6.

Salibandy

Sunnuntai 
12.6.

Kävelyfutis 

Liikunnan iloa, yhteisöllisyyttä 
ja yhdessä tekemistä! 
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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 mielenterveys - 
palveluihin liittyvissä  
oikeus-ja lakiasioista

  040 843 2104  Arkisin klo 12–14

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 


