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Vapaaehtoisuuteen 
liittyy aidoimmillaan 
intohimoa ja halua 
toisten ihmisten 
kohtaamiseen.

Mielenterveyden keskusliittoa ei olisi olemassa lainkaan ilman aktiivisia 
ihmisiä, jotka 50 vuotta sitten lähtivät pyyteettömästi edistämään mer
kittäväksi kokemaansa asiaa. He halusivat rakentaa yhteisöllistä maail

maa ja vahvistaa ajatusta siitä, ettemme ole kuormamme kanssa yksin. Kaikkea 
on kevyempi kantaa jaettuna.

Kun me elokuun alussa avasimme ihmisille mahdollisuuden ilmoittautua  mu
kaan vapaaehtoistyöhön, teimme todellisen paluun juurillemme. Vapaaehtoisuu
dessa kun on kyse juuri siitä, mistä liittokin on saanut alkunsa: yhteisöllisyydestä.

Ilman vapaaehtoisia jää paljon voimavaroja hyödyntämättä. Vapaaehtoistoi
minnan myötä pystymme tarjoamaan ihmisille entistä kattavammin apua. 
Vapaaehtoisuuteen liittyy aidoimmillaan intohimoa ja halua toisten ihmisten 
kohtaamiseen. Kun pääsee edistämään itselleen merkittävää asiaa, se palkitsee 
myös tekijänsä. 

Meillä vapaaehtoistyö aloitetaan vertaistuesta, mutta pitkällä tähtäimellä 
mahdollisuudet tulevat varmasti olemaan monipuoliset ja ulottumaan laajasti 
liiton toimintaan. Olisi hienoa, että ihmiset pääsisivät hyödyntämään laajasti 
omaa osaamistaan asioiden edistämiseksi – olipa kyseessä sitten vertaisuus, 
varainhankita tai vaikkapa markkinointi.

Liiton suurin voima ovat jäsenyhdistykset. Ne ovat paikallisia, arjessa toimi
via vertaisyhteisöjä, joiden merkitys on kiistaton. Yhdistyksillä on valtava 
määrä erilaista toimintaa ja tapahtumaa, ja vapaaehtoisuus on kaiken toiminnan 
ytimessä. Niissä yhteisöllisyys on käsinkosketeltavaa. 

Vuosikausia jäsenyhdistyksiä kiertäneenä, niiden ääntä ja eetosta kuun
nelleena olen saanut huomata, että olemme mielettömän empaattinen 
yhteisö. Ja empatiaa vapaaehtoistyössä tarvitaan. Yhdessä olemista, asioi
den ja kokemusten jakamista ja läpikäymistä. Kykyä asettautua toisen 
ihmisen asemaan, tarjota hyväksyntää ja ymmärrystä. 

Olemme oikealla tiellä.

Paluu juurille
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  PÄÄKIRJOITUS

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

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 

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 
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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 

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. 
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Mielenterveysongelmat 
vakuutusten esteenä

Lähes puolet hoito-, sairauskulu- tai henkivakuutusta 
hakeneista mielenterveysongelmia kokeneista ihmisistä on 
saanut hylkäävän päätöksen sairautensa vuoksi, kertoo 
vuoden 2021 Mielenterveysbarometri. Asiaa selvitettiin 
Mielenterveysbarometrissa viimeksi kymmenen vuotta 
sitten, ja tulokset osoittavat tilanteen huonontuneen.

Mielenterveysbarometrin 
kyselyyn vastaavat 
mielenterveysongelmia 
itse kokeneet ihmiset, 
mielenterveysalan 
ammattilaiset (psykiatrit 
ja psykologit) sekä  
ns. suuri yleisö. 
Vakuutusten ja laina
turvan saamisesta 
kysyttiin mielenterveys
ongelmia itse kokeneilta 
ja alan ammattilaisilta.

Lisätietoja: Tutkija  
Päivi Rissanen,  
paivi.rissanen@mtkl.fi  
Sosiaalityön asiantuntija 
Riikka Mettälä,  
riikka.mettala@mtkl.fi 
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Mielenterveysbarometri 2021

49,5 %
hakijoista sai 
kielteisen 
päätöksen

Julkaisemme syksyn aikana lisää Mielenterveysbarometrin tuloksia. 
Seuraa siis meitä www.mktl.fi.

Vakuutusyhtiöiden suhtautuminen 
vakuutuksenottajan mielenterveys
ongelmiin ei ole viimeisten 10 vuo

den aikana edennyt toivottuun suuntaan. 
Kun vuonna 2011 kielteisen päätöksen hoito, 
sairauskulu tai henkivakuutusta hakeneis
ta sai 43 prosenttia, vuonna 2021 vastaava 
luku on jo 49,5 prosenttia. 

Sen sijaan mielenterveysongelmiin saa
tu hoito ei samalla tavalla estä vakuutuksen 
saantia kuten aiemmin. Kymmenen vuotta 
sitten tieto psykoterapiassa käymisestä 
johti kielteiseen päätökseen 18 prosentilla 

hakijoista, kun taas tänä vuonna kielteinen 
päätös tuli enää 8,4 prosentille. 

Mielenterveyden keskusliiton sosiaalityön 
asiantuntija Riikka Mettälän mukaan haki
joiden tilanteet ovat aina yksilöllisiä, ja se tulisi 
huomioida niitä käsitellessä. Elämässä koettu
jen mielenterveyshaasteiden ei pitäisi olla syy 
vakuutusten tai lainaturvan hylkäämiselle.

Hän kuitenkin iloitsee siitä, että vakuutus
yhtiöiden suhtautuminen psykoterapiaan on 
parantunut.

− Tämä saattaa osaltaan vähentää pelkoa 
hakea hoitoa mielenterveysongelmien vuoksi.

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

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 

mailto:paivi.rissanen@mtkl.fi
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Mitä vertaistuki tarkoittaa tänä päivänä? Kysy
mys saattaa kuulostaa yksinkertaiselta mutta 
vaatii vastauksen löytämiseksi todellisen py

sähtymisen. 
− Koimme liiton tasolla tarvetta pohtia tämänhet

kistä maailmaa ja sitä, kuinka paljon paremmin voisim
me ilmentää vertaistukea ja tuoda sitä esiin. Tarkoituk
semme on rikastaa vertaistuen kenttää, vapaaehtoistyön 
palveluita kehittävä asiantuntija Milla Ristolainen 
kertoo.

Ristolainen ja hänen kollegansa Henna-Riikka 
Myrskylä aloittivat vapaaehtoistoiminnan kehitystyön 
käytännössä tyhjältä paperilta. Keväällä he työstivät toi
minnan runkoa ja arvoja. Vertaistuellisten palveluiden 
kehittäminen taas aloitetaan tänä syksynä yhdessä 
ensimmäisten vapaaehtoisten, itse mielenterveyden 
ongelmia kokeneiden ihmisten kanssa. 

− Määrittelemme ja kirkastamme vertaistuen sydä
men meillä. Se on jo yksi vapaaehtoistyön muoto, Myrs
kylä kertoo. 

Myrskylä ja Ristolainen toteavat löytäneensä toisis
taan juuri sellaista voimaa, jota kehittämistehtävä vaa
tii, sillä he täydentävät toistensa osaamista: Ristolainen 
on sosiaalialan ammattilainen, jolle kohtaamistyö on 
sydämen asia. Myrskylä puolestaan hallitsee strategi
sen suunnittelun ja palvelumuotoilun työkalut. 

Uusia tapoja puhua ja kohdata
Yksi vertaistuellisen toiminnan merkittävimmistä 
muutoksista on se, että sitä kehitetään nimenomaan 
verkossa tapahtuvaksi. Tämä mahdollistaa valtakun
nallisen toiminnan ja tukee paikallisyhdistyksissä ta
pahtuvaa kasvokkaista vertaistukea.

Lisäksi kehitystyön avulla on mahdollista vahvistaa 
entisestään sekä tapaa ja kieltä, jolla vertaisuudesta 

puhutaan että yhteiskunnallista ymmärrystä vertais
tuen merkityksestä ja palveluista.

Kun ihmisen elämään tulee vieras asia, jota on 
vaikea ymmärtää ja jonka kanssa on vaikea elää, tar
vitaan vuoropuhelua. Ristolainen muistuttaa, että 
mielenterveyshaasteisiin saatu tuki ammattilaiselta 
ei aina riitä. Elämään uudelleen syntyminen ja van
hasta irti päästäminen eivät ole helppoja vaiheita pro
sessissa. 

− Keskeneräisten ajatusten jakaminen on usein hel
pointa ihmiselle, joka on elänyt itse samanlaisten tun
teiden läpi tai kokenut vastaavanlaisia ajatuksia tai 
tilanteita. Kokemusten kuuleminen ja ymmärretyksi 
tuleminen voivat rauhoittaa omaa mieltä tai pienentää 
oman vaikeuden kokemusta. 

Ihmisen kokoisia tehtäviä
Vertaiseksi voi ryhtyä hyvin monenlaisissa elämän
tilanteissa. Jokainen toimii omien resurssiensa mu
kaisesti, ja juuri siinä vertaistuen voima piileekin. Tär
keintä on kyky kuunnella ja antaa toiselle tilaa kertoa, 
sekä olla ennakkoluuloton ja utelias toista ihmistä 
kohtaan.

− Voi olla, että sairaus on lamauttanut ihmisen 
täysin vuosiksi, mutta vapaaehtoistyön kautta niistä 
kokemuksista voi tulla muita auttava voimavara, Myrs
kylä kuvailee.

Liiton toiveena on, että mahdollisimman erilaiset 
ihmiset pystyisivät antamaan itsestään vaikkapa tun
nin itselleen tärkeä asian ääressä. Liian pientä tai suur
ta aihetta ei ole olemassakaan.

− Me teemme näistä tehtävistä tavallisen ihmisen 
kokoisia. On tärkeää, että jokainen ymmärtää osaavan
sa ja kelpaavansa juuri sellaisena kuin on, Ristolainen 
painottaa.

Mielenterveyden keskusliitto avasi elokuussa mahdollisuuden ilmoittautua mukaan 
valtakunnalliseen vapaaehtoistoimintaan. Tarkoitus on lähteä rakentamaan Suomen 
empaattisinta vapaaehtoistyön yhteisöä. Aluksi vapaaehtoisia haetaan vertaistuellisiin tehtäviin.

Tekst i  Emma Nikka

Vapaaehtoistyön 
uudet tuulet



REVANSSI  5

Yhteisö myös vapaaehtoisille
Jotta myös vapaaehtoisina toimivat ihmiset saavat 
kokea yhteisöllisyyttä, on heille tarkoitus avata verk
koon paikka ja tila asioiden jakamiselle. 

Lisäksi vapaaehtoisille halutaan tarjota koulutusta sii
hen, miten jokaisesta voisi tulla entistä parempi kohtaa
mistyössä. Myrskylän mukaan vapaaehtoisena toimimi
nen voi avata uusia ovia myös vapaaehtoiselle itselleen.

− Haluamme mahdollistaa koulutuksilla sen, että 
vapaaehtoiset voivat päästä omassa elämässään eteen
päin. Ei tarvitse sitoutua loppuelämäksi meihin, vaan ly
hyempikin pätkä vapaaehtoistyötä koulutuksineen voi 
tarjota eväitä siirtyä elämässä uusien asioiden pariin.

Ryhmächateilla vertaistukea syksyyn
Ensimmäisenä vertaistukea lähdetään tarjoamaan 
ryhmächattien välityksellä. Chattiin voi osallistua, 
vaikkei haluaisikaan olla aktiivinen keskustelija. 
Joskus riittää, että pääsee seuraamaan muiden kes
kustelua.

Teemoitetut chatit löytyvät jo liiton verkkosivujen 
tapahtumakalenterista, ja niitä pyritään syksyn aikana 
täydentämään. 

Ristolainen kertoo, että uusien vapaaehtoisten kans
sa on alkutapaamisissa puhuttu intohimoista ja sydämen
asioista. Hän toivoo, että esiin nousseita aiheita ja tee
moja voidaan hyödyntää myös tulevissa ryhmächateis
sa, sillä vertaiselle tärkeä aihe palvelee myös häntä it
seään.

− Vertaistuki ihmisten välillä toteutuu parhaiten sil
loin, kun ollaan itselle ajankohtaisten ja merkityksel
listen asioiden äärellä. Jos tiedät, mikä on sinulle tär
keää juuri nyt, olet tervetullut kertomaan sen meille. 
Löydämme varmasti ihmisiä, joille sama asia on tällä 
hetkellä yhtä tärkeää, Ristolainen kannustaa.

Haluatko mukaan ryhmächatiin? 
Klikkaa osoitteeseen www.mtkl.fi/

tapahtumakalenteri ja hae 
hakusanalla ”ryhmächat”. Löydät 
kaikki syksyn julkaistut chatit ja 

pääset ilmoittautumaan Tukinetissä 
järjestettävään verkkokeskusteluun. 

Mukaan mahtuu 15, ja voit liittyä 
keskusteluun, kun rekisteröidyt 

Tukinettiin ja valitset itsellesi 
nimimerkin.

Kiinnostuitko?  
Ilmoittaudu mukaan:

1 Haemme vapaaehtoisia vertaistuellisiin tehtäviin.  
Sinulla tulee olla siis jollain tavalla omakohtaista  
kokemusta mielenterveyden haasteista. 

2 Täytä ilmoittautumislomake osoitteessa:  
www.mtkl.fi/vapaaehtoistyo/ilmoittaudu  

3 Olemme sinuun yhteydessä ja kerromme lisää  
vapaaehtoistyön mahdollisuuksista. 

Perehdytämme kaikki vapaaehtoiset toimintaan.
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Iisalmessa 
todistettiin sekä 
hienoja urheilusuo
rituksia että suurta 
yhteisöllisyyttä.

Liikunnan riemua Iisalmessa
Liikuntapäivä kokosi jälleen yhteen ihmisiä ympäri Suomen viettämään aikaa yleisurheilun 
parissa. Kyseessä on mielenterveysyhdistysten suurin vuosittainen ja valtakunnallinen 
tapahtuma, joka koostuu yleisurheilulajien lisäksi erilaisista toimintarasteista sekä 
hyvinvointivinkeistä. 

Tekst i  Emma Nikka kuvat  Crist ian Koit la

Aurinko helli elokuun viimeisenä lauantaina  
Iisalmen Sankariniemen stadionille kokoon
tuneita liikkujia. 25. kertaa järjestetty Liikunta

päivä, joka aiemmin kulki nimellä Kulttuuri ja yleis
urheilupäivät, keräsi lähes 120 osallistujaa 20 eri jäsen
yhdistyksestä ympäri Suomen urheilemaan ja viettä
mään aikaa yhdessä. 

Mielenterveyden keskusliiton liikuntaasiantuntija 
Kati Rantonen oli mielissään onnistuneesta päivästä.

− Kaikki sujui oikein mainiosti! Iisalmessa oli mah
tava sää ja paikallinen urheiluseura Iisalmen Visa hoi
ti kisajärjestelyt ammattitaidolla. Suuri kiitos heille!

Koronapandemian takia vuoden 2020 Liikunta
päivä jäi välistä, ja Rantosen mukaan ihmiset olivatkin 
selkeästi odottaneet pääsevänsä pitkän tauon jälkeen 
yhteiseen tapahtumaan. 

− Kovasti jo kyseltiin, että missä järjestetään ensi 
vuonna ja järjestetäänhän varmasti. Lisäksi toivottiin, 
että päästäisiin seuraavan kerran järjestämään pidem
pi kuin päivän kestävä tapahtuma. 

Rantoselle on järjestäjänä tärkeää, että ihmiset pää
sevät tapaamaan toisiaan liikunnan merkeissä, ja että 
vaikka päivän aikana kilpaillaankin, liikunnan riemu 
ja muiden kannustaminen ovat suurimmassa osassa. 
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Iisalmi on ylpeä yhdistyksistään

Mielenterveyden keskusliitto perustettiin 50 vuotta 
sitten Iisalmessa, Koljonvirran psykiatrisessa 
sairaalassa itse mielenterveysongelmia kokeneiden 
ihmisten toimesta. Lisäksi kaupungissa toimii Iisalmen 
Mielenterveystuki ry, joka on Suomen ensimmäinen 
mielenterveysyhdistys ja samalla Mielenterveyden 
keskusliiton kaikkein vanhin jäsenyhdistys.

Iisalmen kaupunginhallituksen puheenjohtaja  
Juho Pulkan mukaan kaupunki otti ilolla ja lämmöllä 
Liikuntapäivän osallistujineen vastaan.

− Tällaisissa tapahtumissa, joihin ihmiset tulevat 
ennen kaikkea nauttimaan yhdessä tekemisestä ja 
liikkumisesta, se riemu on käsinkosketeltavaa. On myös 
hienoa, että terveydestä kannustetaan pitämään 
kokonaisvaltaisesti huolta.

Pulkka sanoo, että mielenterveysteemat  
ovat Iisalmessa tärkeitä, eikä vähiten siksi, että 
itäsuomalaiset ovat keskivertoa alttiimpia monille 
kansansairauksille. Hän antaakin kiitosta paikallisille 
yhdistyksille tärkeästä työstä.

− Onneksi haastavien asioiden ympärille on pystytty 
rakentamaan toimintaa, josta ihmiset voivat saada 
voimavaroja elämäänsä. Olemme kaupunkina näistä 
tahoista todella onnellisia.

Iisalmen 
kaupungin
hallituksen 
puheenjohtaja  
Juho Pulkka avasi 
Liikuntapäivän. 

Suuri tietovisa verkossa: 
Kokoa yhdistyksen joukkue 
mukaan!
Jos television tietovisat kuuluvat lempiohjelmiisi 
ja Trivial Pursuit peli on kovassa käytössä,  
lokakuun Vertaiset verkossa tapaaminen 21.10. 
on juuri sinua varten. Syksyn sateita piristää 
tuolloin yleisön pyynnöstä Suuri tietovisa. Voit 
osallistua yksin, kisata kaksin tai koota vaikka 
koko joukkueen omasta yhdistyksestänne ruu
dun ääreen. Joukkueen kokoa ei ole rajattu.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:  
www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri  
(Hae: Vertaiset verkossa, Suuri tietovisa)

Verkkokurssille kerätään  
tarinoita ahdistuksesta
Mielenterveyden keskusliitossa on valmisteilla 
uusi, kaikille avoin verkkokurssi, Ahdistus kuin 
usvainen suo. 

Kurssille kerätään parhaillaan tarinoita ahdistu
neisuushäiriöstä, paniikkihäiriöstä, OCD:stä sekä 
sosiaalisten tilanteiden ja julkisten paikkojen  
pelosta. Kaikki tarinat tai osat niistä julkaistaan 
nimettöminä tai nimimerkillä.

Kirjoituksissa toivoisimme vastauksia seuraaviin 
kysymyksiin:
 N Milloin tai miten ahdistus alkoi?
 N Milloin ja missä tilanteissa se iskee? 
 N Millaisia kehollisia tuntemuksia siihen liittyy? 
 N Miltä ahdistus tuntuu? Jos se olisi maisema, 

millainen maisema?
 N Miten sen kanssa pärjää? Mikä auttaa? 
 N Miltä tuntuu, kun ahdistus hieman hälvenee?

Haluatko osallistua ja antaa tarinasi auttaa  
muita? Kysy lisää: riitta.hamalainen@mtkl.fi 

Osallistu Syty liikkeelle 
-kampanjaan!
Viime vuonna hyvän vastaanoton saanut Syty 
liikkeelle kampanja tulee taas. Tämän Revanssin 
välissä olet saanut oman Syty liikkeelle kortin. 
Ota kortti käyttöön ja tule mukaan liikkumaan. 
Se piristää mieltä ja kehoa.

Merkitse korttiin liikkumismääräsi minuutteina. 
Lyhimmillään jo viiden minuutin pituiset tuokiot 
lasketaan mukaan. Voit kerätä näitä liikkumistuo
kioita pitkin päivää. Sopisiko päivääsi pieni tuoli
jumppa tai sauvakävely vai lähtisitkö ystävän 
kanssa metsään marjastamaan? Valitse itsellesi 
sopivimmat liikuntamuodot ja kokeile rohkeasti 
myös uusia. 

Kampanjaaika on 13.9−10.10.2021. Kortin  
palauttaneiden kesken arvotaan palkintoja.  
Tarkemmat ohjeet löydät kortista. Syty liikkeelle 
ja kannusta kaverikin mukaan! Halutessasi  
voit jakaa omasta liikuntaharrastuksesta kuvan 
sosiaaliseen mediaan aihetunnisteilla  
#sytyliikkeelle #SuomiHarrastaa.

Syty liikkeelle on osa opetus- ja kulttuuriministe-
riön ja valtioneuvoston kanslian yhteistä Suomi 
harrastaa -kampanjaa. Sen tarkoitus on kan-
nustaa ihmisiä palaamaan aktiiviseen arkeen, 
harrastusten pariin sekä liikkumaan enemmän. 
Kampanjassa on mukana 108 erilaista yhteisöä. 
Mielenterveyden keskusliitto on yksi mukana 
oleva taho. 

Yksi esimerkki tästä on yhteiskävely, jossa kilpailemi
sen sijaan liikutaan porukalla hyvässä hengessä, jokai
nen oman kuntotasonsa mukaisesti.

Hän haluaa kiittää kaikkia tapahtumaan osallis
tuneita, sekä järjestämisessä mukana olleita tahoja 
− Iisalmen Visaa, kaupunkia, SPR:ää ja Iisalmen 
Mielenterveystuki ry:tä − hienon päivän mahdollis
tamisesta.

Yhdistyskisan voiton vei Seinäjoen Alueen Mielen
terveysyhdistys ry. Muut tulokset pääset katso
maan Mielenterveyden keskusliiton verkkosivuilta  
www.mtkl.fi/toimintamme/liikuntapaiva. 

Kovasti jo kyseltiin, 
että missä 
järjestetään ensi 
vuonna.

http://www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri
mailto:riitta.hamalainen@mtkl.fi
http://www.mtkl.fi/toimintamme/liikuntapaiva
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Kulunut kesä hemmotteli urheilua ra
kastavaa kansaa. Kesäkuussa pela
tut miesten jalkapallon EMkilpailut 

sekä loppukesän Tokion olympialaiset lii
masivat ihmisiä ympäri Suomen televisioi
den ääreen. Yksi heistä oli ylivieskalainen 
Raiko Karvonen.

− Urheilu on ollut minulle kaikella taval
la tärkeää nuoresta saakka.

Urheilulajeista jalkapallo on erityisen lä
hellä Raikon sydäntä. Hän pelasi lapsuuden 
kotikaupungissaan Pyhäjärvellä ejuniorina 
ja aikuisiällä vielä puulaakia. Penkkiurhei
lussa jalkapallon ohella kiinnostavat kuiten
kin lukuisat eri lajit.

− Seuraan erityisesti jalkapalloa ja jää
kiekkoa, mutta viime aikoina olen seuran
nut aktiivisesti myös lentopalloa.

Liikuntapäivän kokenut konkari
Elokuussa Iisalmessa järjestettyyn Liikunta
päivään Raiko on osallistunut ensimmäisen 
kerran jo vuonna 2009. Silloin tapahtuma 

”Urheilu ja liikunta ovat 
pitäneet minut pinnalla”
Vaikka elämässä olisi suuriakin vastoinkäymisiä, Raiko Karvonen tietää, 
mikä tekee hänelle hyvää. Kun hän laittaa lenkkikengät jalkaan ja lähtee 
ulkoilemaan luontoon, alkaa mieliala parantua saman tien.

Tekst i  Emma Nikka Kuvat  Crist ian Koit la

järjestettiin Kouvolassa. Sateisia päiviä hän 
ei muista osuneen kohdalle kertaakaan noi
den vuosien aikana.

− Olen kokenut Liikuntapäivän todella 
mielekkäänä tapahtumana. 

Tänä vuonna Raiko osallistui 3otteluun, 
jossa lajeina olivat pituushyppy, kuulantyöntö 
ja 60 metrin juoksu. Lisäksi hän osallistui 
1000 metrin kävelyyn.

Kävely on muutenkin lähellä Raikon sy
däntä. Hän käy monta kertaa viikossa reip
pailemassa luonnossa, joko sauvojen kanssa 
tai ilman. Toisinaan mukaan lähtee myös 
kaksi kaveria, joiden kanssa kierretään pu
rurataa tai kävellään keskustassa.

− Kävely on erittäin hyvä juttu! Se on halpa 
harrastus, jonka ansiosta saa liikuntaa ja rai
tista ilmaa. Sitä kautta myös jaksaa paremmin.

Kävelyn lisäksi hän pyöräilee, käy uimas
sa ja vesijuoksemassa. 

− Pyrin pitämään kunnostani huolta. 
Mieli alakin paranee aina, kun lähden liik
keelle luontoon. 

|  Raiko Karvonen

Omannäköistä työelämää etsimässä
Raikolla on kaksi diagnoosia, keskivaikea 
masennus ja kaksisuuntainen mielialahäiriö. 
Keskivaikea masennus todettiin, kun hän 
oli 24vuotias. Sairastumista edelsi erittäin 
kuormittava elämänvaihe, joka sisälsi rajua 
koulukiusaamista, haastavat suhteet van
hempiin sekä muuton uudelle paikka
kunnalle opiskelemaan. Kaksisuuntainen 
mielialahäiriö puolestaan diagnosoitiin va
jaa 10 vuotta myöhemmin.

Raiko suoritti korkeakoulututkinnon ja 
valmistui tradenomiksi. Vaikea sairastumi
nen on kuitenkin hankaloittanut työelämään 
juurtumista.

Kuluvana syksynä Raiko aloitti aikuis
opinnot, mutta on kokenut ne turhan kuor
mittaviksi. Hän on oppinut tuntemaan omat 
voimavaransa, eikä koe järkeväksi jatkaa täy
sin uuden tutkinnon opiskelua, jos se tarkoit
taa puoliväkisin mukana roikkumista.

− Tuntuu vaikealta löytää itselle sopiva ura 
tai ala. Seuraavaksi voisin kokeilla mielen

  HENKILÖ

Kirjaudu www.mtkl.fi 
• Päivitä yhteystietosi
• Tulosta tai lataa jäsenkortti

Yhdistysten palvelupuhelin
050 339 4971
Maanantaisin klo 9 – 16

Kysy yhdisty s toiminnasta!OmaKilta
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Urheilu on ollut minulle kaikella  
tavalla tärkeää nuoresta saakka.
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terveyskuntoutujan avotyötä. Kaipaan työl
tä järkevää ja mukavaa tekemistä arkeen. 

Mielikkitalon aktiivinen jäsen
Raiko käy aktiivisesti Kalajokilaakson Mielen
terveysyhdistys Mielikit ry:n Mielikkitalolla 
ruokailemassa, tapaamassa muita ihmisiä 
ja viettämässä aikaa.  

Raiko kokee yhdistystoiminnan tärkeäk
si ja mieleiseksi palveluksi. 

− Mielikkitalolla olen päässyt tutustu
maan paikallisiin ihmisiin. Se tuo mukavaa 
vaihtelua arkeen, joka voi yksin asuvalle ih
miselle olla välillä tosi yksinäistä.

Yhdistystoiminnan lisäksi Raiko käy 
terapiakeskuksen harrastusryhmissä. Siellä 
on mahdollista käydä aamupalalla, kuunnel
la porukalla musiikkia, pelata petankkia, 
mölkkyä tai vaikkapa frisbeegolfia, ja viettää 
aikaa muiden ihmisten kanssa. Lisäksi ryh
mässä on mahdollista tavata terapeuttia.

Ennen muuttoaan Ylivieskaan Raikolla 
oli säännöllinen terapiasuhde, jolloin hän 

Raiko Karvonen, 47
 y Asuu Ylivieskassa.
 y Koulutukseltaan  
tradenomi.

 y Osallistunut Liikunta
päivään vuodesta 2009 
asti.

Kuka?

kävi terapiassa kerran kuussa usean vuoden 
ajan. Nykyään terapeuttia pääsee tapaamaan 
satunnaisesti, jos itse pyytää. Sitä Raiko har
mittelee.

− Aiempi systeemi oli parempi.

Liike on lääke
Rankat vuodet ovat vaatineet veronsa, ja sa
malla opettaneet Raikolle sen, että sairaut
taan kannattaa hoitaa hyvin. Sopivan lääki
tyksen löytymisen ja käyttämisen, sekä am
mattiavun lisäksi hän korostaa liikunnan 
merkitystä.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa!

Facebook: Mielenterveyden keskusliitto
MTKL Yhdistysuutiset
Mielentila-keskusteluryhmä

Instagram:
@mielenterveydenkl

SoundCloud:
Mielenterveyden keskusliitto

Twitter:
@MTKL_fi

LinkedIn:
Mielenterveyden keskusliitto

YouTube:
Mielenterveyden keskusliitto

− Urheilu ja liikunta ovat pitäneet minut 
pinnalla. Ajattelen, että kannattaa pyrkiä 
liikkumaan ja ulkoilemaan omien mahdol
lisuuksien ja kunnon mukaan. Liikunta on 
lääke moneen.

Lisäksi hän on oppinut kuuntelemaan it
seään. Enää hän ei anna tilanteiden mennä 
huonoksi, vaan pyytää tarvittaessa apua. Sii
hen hän kannustaa muitakin.

− Jos tuntuu, että on ongelmia, kannat
taa olla yhteyksissä matalalla kynnyksellä 
hoitaviin tahoihin. Yksin ei kannata sinni
tellä loputtomiin.
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Mielenterveys
ongelmat läheisen 
elämässä
Viikonloppu läheisille: 
Hyvinvointia kulttuurin keinoin
PohjoisSuomen ja Lapin alueella 
asuville ihmisille, joiden arjessa 
läheisen mielenterveysongelmat 
ovat ajankohtaisia ja jotka toivovat 
tukea ja tunteiden purkua.

 y Oulu: 8.10.–10.10.,  
hae viimeistään 16.9.

Meidän arki, hyvä arki
Lapsiperheiden vanhemmille, joiden 
jaksaminen on vähissä vanhemman/
vanhempien mielenterveysongelmien 
myötä. Kurssilla käydään kotoa käsin.

 y Joensuu: 26.10–27.10.,  
hae viimeistään 17.9.

 y Oulu: 24.11.–25.11.,  
hae viimeistään 29.10.

 
 

Verkkokurssille  
vaikka kotisohvalta
Ohjatut ryhmät

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

 y Verkko: Alkaa 2.11.,  
hae viimeistään 27.10.

Onko tässä pimeydessä valoa? 
Ihmisille, jotka ovat jättäneet 
työelämän tai eivät ole vielä 
työelämään koskaan ehtineetkään 
mielenterveydellisten syiden vuoksi, 
ja jotka kaipaavat jotain uutta 
päiviinsä. 

 y Verkko: Alkaa 21.9.,  
hae viimeistään 15.9. 

Itseopiskeluun

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

 y Verkkoa: Mukaan pääsee koska 
tahansa

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

 y Verkko: Mukaan pääsee koska 
tahansa.

Masennus kuin ikisade?
Kaikille, joita masennus koskettaa 
omakohtaisesti tai jotka etsivät uusia 
näkökulmia läheisensä tai työnsä 
takia. 

 y Verkko: Mukaan pääsee koska 
tahansa. 

Tapahtumat 
ja kurssit ovat 
maksuttomia!

Mielenterveys
ongelmat omassa 
arjessa
Kursseja verkossa ja kasvotusten

Toivon työpajat
Kadoksissa olevaa itseään ja hukassa 
olevia voimia etsiville.

 y Kotka: alkaa 4.10.,  
hae viimeistään 20.9.

 y Verkko: alkaa 11.10.,  
hae viimeistään 24.9.

 y Helsinki: alkaa 16.10., 
hae viimeistään 27.9.

 y Keuruu: alkaa 26.10.,  
hae viimeistään 1.10.

 y Ruovesi: alkaa 16.11.,  
hae viimeistään 22.10.

 y Verkko: alkaa 29.11.,  
hae viimeistään 19.11.

Mitä minulle kuuluu? 
Muutosta elämäänsä toivoville ja 
pientä sysäystä kaipaaville. 

 y Verkko: alkaa 4.10.,  
hae viimeistään 17.9.

 y Kouvola: käydään kotoa käsin, 
alkaa 3.11., hae viimeistään 15.10.

 y Rovaniemi: kulttuuri, kurssilla 
yövytään, alkaa 8.11.,  
hae viimeistään 8.10.

 y Savonlinna, + 65, kurssilla 
yövytään, alkaa 22.11.,  
hae viimeistään 29.10.

Suorittajasta itsensä ystäväksi?
Ihmisille, jotka haluaisivat suhtautua 
itseensä myönteisemmin. 

Verkko: alkaa 30.11.,  
hae viimeistään 23.11.

Hyvän olon hetkiä
Hyvästä olosta innostuville, 
mielenterveyden ongelmia omassa 
elämässään kokeville ihmisille.

Verkossa tiistaisin 21.9. 
/28.9./5.10./2.11.
Ilmoittaudu aina edeltävänä päivänä 
klo 10 mennessä.

Luovuutta keskelle viikkoa – 
kuvin ja sanoin
Luovasta ilmaisusta 
kiinnostuneille.
 y Verkko: maanantaisin, alkaa 1.11., 
hae viimeistään 21.10.

Pieni lahjapaja
Askartelusta ja kädentaidoista 
kiinnostuneille ihmisille, jotka 
kaipaavat uutta tekemistä päiviinsä.
 y Verkko: 5.10,  
hae viimeistään 4.10.

Muutokset sietämätön vaikeus
Muutosta toivoville.
 y Verkko: Alkaa 25.10.,  
hae viimeistään 8.10. 

Nuorille, opiskelijoille, 
opinnoista  
haaveileville
Elämäni ohjakset
20−30vuotiaille, jotka eivät ole 
löytäneet paikkaansa työelämästä 
tai opiskeluista ja tykkäävät 
kirjoitella.
 y Verkko/Discord: Alkaa 17.11., hae 
viimeistään 1.11.

Elefantti palasissa
Opiskelijoille, jotka kaipaavat keinoja 
opintojumiin, stressin purkuun ja 
lannistavien ajastusten käsittelyyn.
 y Verkko: Fiilikset riimeiksi: 11.10., 
ilmoittaudu viimeistään 8.10.

 y Verkko: Selätä stressi: 2.11., 
ilmoittaudu viimeistään 29.10. 
 

Voimaa  
vertaisuudesta
Sinustako 
kokemusasiantuntija?
Ihmisille, jotka asuvat 
pääkaupunkiseudulla, haluavat tukea 
toivon heräämistä ja kertoa omia 
kokemuksiaan sairastumisesta, 
toipumisesta ja paluusta 
työelämään/opintoihin.

 y Helsinki/Verkko: Alkaa 10.11.,  
hae viimeistään 19.10.

Vertaiset verkossa
Joka toinen torstai klo 14–15.15 
mielenterveysyhdistysten vertaisille 
ja aktiiveille ja muille 
vertaistapaamisista kiinnostuneille. 
Jokaiseen kertaan on erillinen 
ilmoittautuminen – tule mukaan 
kerran, kaksi tai kaikkiin!

 y Piirustelua piristykseksi: 23.9.
 y Voimavaroja etsimässä: 7.10.
 y Suuri tietovisa: 21.10.
 y Sinustako kokemusasiantuntija 
tai vertaisohjaaja?: 4.11.

 y Miten vältän yksinpuhelun 
verkossa?: 18.11.

Mitä mielen päällä? – 
ryhmächatit
 y Työhön paluu – unelma vai 
painajainen: 13.10.

 y Mies, osaatko puhua?: 10.11.

Tukinetissä keskiviikkoisin klo 18–20: 
https://tukinet.net/mitamielen 
paalla/ 

Mielenterveyden keskusliiton  
tapahtumia verkossa ja puhelimessa

Aivan kaikille
Hyvinvoinnin iltakoulut
Kaikille mielen hyvinvointia 
käsittelevistä luennoista 
innostuneille.

 y Turku/Facebook Live: 
Mentalisaatio – mieli mielessä: 
14.9.

 y Verkko: Kurittaako korona myös 
mielenterveyttä?: 28.9.

 y Turku/Facebook Live: Mitä on 
läheisriippuvuus?: 12.10.

 y Verkko: Mitä masennus haluaa 
sanoa? 26.10.

Minun kokemukseni 
 y Verkko: Eksyksissä oman 
elämän metsässä: 29.9.

 y Verkko: Kaksi suuntaa elämässä 
– kaapissa tai ulos?: 27.10.

Huolien hetki
 y Verkko: Millä maksan laskuni,  
jos sairastun?: 20.9.

 y Verkko: Kuntoutuksen sekava 
maailma: 27.9.

 y Verkko: Arki ei suju – mistä 
apua?: 4.10. 

 

Mielenterveys
ongelmat, diabetes ja 
essentiaalinen vapina
 y Imatra: Diabetes ja mieli, kurssil
la käydään kotoa käsin, alkaa 
12.10., hae viimeistään 11.9.

 y Tampere: Voimavaroja työssä 
jaksamiseen/Essentiaalinen  
vapina, alkaa 12.11.,  
hae viimeistään 11.10.

 y Pori/Yyteri: Diabetes ja mieli/
Luonto, kurssilla yövytään, alkaa 
16.11., hae viimeistään 11.10.

Lue lisää, hae/ 
ilmoittaudu mukaan  

www.mtkl.fi/ 
tapahtumakalenteri
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https://tukinet.net/mita-mielen-paalla/
https://tukinet.net/mita-mielen-paalla/
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Tarjoamme mielenterveys- ja päihdekuntoutujille kodin, jossa saa ammat-
titaitoista ohjausta ja vertaistukea turvallisessa ympäristössä. Luomme 
joustavan ja tavoitteellisen kuntoutumisen polun – on tarve sitten ympäri-
vuorokautiselle tuelle tai itsenäisen asumisen valmennukselle. 

Askel kerrallaan 
kohti tavoitteita

Yhdessä kiinni arkeen
Yksilölliset tarpeet ja tavoitteet ovat 
lähtökohtana hoitoa ja kuntoutusta 
suunnitellessa. Toimimme asiakas-
lähtöisesti, asiakasta osallistaen ja 
hänen omaa ääntänsä kuullen. Mää-
rittelemme yhdessä päämäärän, jota 
kohden edetään askel askeleelta.

Haluaisitko kuulla lisää? 
Voit tutustua koteihimme ja olla yh-
teydessä kodin esimieheen osoittees-
sa www.esperi.fi. Autamme myös 
sähköpostitse, kun kerrot toiveesi 
osoitteeseen info@esperi.fi. Ole 
yhteydessä, niin rakennetaan yhdessä  
sinulle paras ratkaisu!



12  REVANSSI

Miltä kuulostaisi, jos taloyhtiösi 
seinälle ilmestyisi määräys, joka 
kieltäisi seurustelun samassa 

talossa asuvien kanssa? Tai jos kahvin
keittimen kyljessä olisi kellonaika, jonka 
jälkeen iltasumppi olisi kielletty?

Mielenterveyskuntoutujien asumis
palveluissa on nähty viime vuosina mitä 
erikoisimpia itsemääräämisoikeuden ra
joituksia. Aina säännöt ja kiellot eivät saa 
tukea lainsäädännöstä. Erilaisia rajoituk
sia perustellaan yksikön järjestyksellä 
sekä asukkaiden turvallisuuden, hyvin
voinnin ja hyvän hoidon ja hoivan takaa
misella.

Mielenterveyslaki mahdollistaa perus
oikeuksien rajoittamisen kuitenkin vain 
laitosympäristössä ja silloinkin vain, kun 
potilaalle tehdään useamman lääkärin 
myötävaikutuksella virallinen päätös tah
donvastaisesta psykiatrisesta hoidosta.

Avohuollon asumispalvelut ja omaan 
kotiin järjestetty asumisen tuki ovat puo
lestaan sosiaalihuollon palveluja. Yleis
ten sosiaalipalvelujen sisällöstä sääde
tään sosiaalihuoltolaissa ja asiakkaan 
oikeuksista sosiaalihuollon asiakaslaissa. 

Kumpikaan ei vielä itsessään mahdollis
ta sellaisia rajoitustoimenpiteitä tai mui
ta perusoikeuksien rajoituksia, jotka ovat 
sallittuja suljetussa laitosympäristössä.

Kotonaan asuva on myös ihan taval
linen omistusasuja tai vuokralainen. 
Asukkaan arkea ei voi raamittaa taloyh
tiön järjestyssäännöillä tai vuokrasopi
muksella sen enempää kuin kenenkään 
muunkaan kodissa. Säännöt ja sopimuk
set eivät saisi rajoittaa tavanomaista elä
mää, kuten ruokailua, ulkona liikkumis
ta tai häiriötöntä päihteidenkäyttöä.

Aito tarve vai laitosvallan kaikua?
Vaikka nimenomaista ja yksityiskohtais
ta rajoitustoimenpiteitä koskevaa lain
säädäntöä ei asumispalveluissa olisikaan, 
joskus rajoittaminen voi olla asiakkaan 
hyvinvoinnin näkökulmasta tarpeellista 
ja joissain tapauksissa jopa elintärkeää. 
Voiko perusteltu tarve tehdä rajoittami
sesta hyväksyttävää myös juridisesti?

Eduskunnan oikeusasiamies on tul
kinnut, että mikäli asukkaan oikeuksia 
päädytään perustellusta syystä rajoitta
maan ilman suoraa lainsäädännön tukea, 
tulisi se tehdä vähintäänkin muiden 
lähialojen lainsäädännön periaatteita so
veltaen. Näitä lähialojen lakeja, joihin on 
sisällytetty erityistä rajoitustoimen
piteitä koskevaa sääntelyä, voivat olla 
esimerkiksi mielenterveyslaki, lasten
suojelulaki ja vammaispalvelulaki.

Tällaisen rajoituksen – kuten kaikkien 
muiden rajoitusten – tulee olla ehdotto
man viimesijaisia, välttämättömiä ja mah
dollisimman lyhytaikaisia. Usein vähim
mäisedellytyksenä voidaan pitää lääkä
rin päätöstä rajoittamisesta, jolloin rajoi
tustoimenpidettä tarkastellaan osittain 
myös hoitopäätöksenä. Toisinaan ilman 
lain tukea toteutetun rajoituksen voi an
taa anteeksi hätävarjeluun tai pakko
tilaan vedoten. Mikään näistä ”kierto
teistä” ei kuitenkaan ole pidemmän pääl
le kestävä, riittävän ennakoitava taikka 
yhdenvertaista kohtelua yksiköiden tai 
kuntien välillä takaava.

Aina rajoitustoimenpiteille ei ole hy
väksyttävää tai aitoa tarvetta, mutta ke
vyin perustein rajoittava laitosvallan kult
tuuri istuu silti sitkeässä. Henkilöstö
vajaus, työntekijöiden vaivojen säästely 
tai ”talon tavat” eivät kuitenkaan oikeu
ta rajoittamista.

Rajoitusten asianmukaisuuden sel
vittäminen kannattaa aloittaa ottamalla 
se puheeksi henkilökunnan tai yksikön 
johtajan kanssa. Myös kunnan sosiaali
asiamies voi olla mukana selvittelyssä. 
Jos keskustelu tai kirjallinen muistutus 
ei tuo tyydyttävää vastausta tai toivottua 
muutosta, voi rajoittamisesta kannella 
esimerkiksi aluehallintovirastolle, Valvi
ralle tai eduskunnan oikeusasiamiehel
le. Erityisen vakavissa tapauksissa voi 
olla yhteydessä myös poliisiin.

Oma tupa, oma lupa – myös asumispalveluissa?

  JURIDIIKKA

Kirjoittaja Oskari Korhonen on Mielenterveyden keskusliiton lakimies.
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Kulttuuriliiteri-podcast jatkuu

Mielenterveyden keskusliiton uusi 
podcastsarja sukeltaa syvälle taite
lija Martti Innasen maailmaan. 

Ensimmäinen jakso julkaistiin kesäkuussa, 
ja seuraavat kaksi jaksoa näkevät päivänva
lon syys ja lokakuussa.

Podcastissa Kukunorin toiminnanjohtaja 
ja muusikko Markus Raivion sekä Mielen
terveyden keskusliiton kulttuurituottaja ja 
valokuvataiteilija Nina Tuitun vieraat kes
kustelevat Innasen hengessä muun muassa 
luovuudesta ja inspiraatiosta.

Toisen jakson vieraina ovat kuvataiteilija, 
taidekriitikko ja kuraattori Hannu Castrén 
sekä kouluttaja ja luovantyöntekijä Wille Här-
könen Mielenterveyden keskusliitosta. Kol
mannessa jaksossa kuullaan puolestaan ku
vanveistäjä, videotaiteilija ja muusikko Kari 
Tykkyläisen alias Tykylevitsin sekä esiinty
vä taiteilija, erityisesti teatteriklovnerian pa
rissa toimivan Roosa Hannikaisen ajatuksia.

Tiesitkö?
Podcastit ovat verkkoon 

ladattuja äänitallenteita. Voit 
kuunnella Kulttuuriliiteriä 
ilmaiseksi älypuhelimella, 

tabletilla tai tietokoneella eri 
palveluiden verkkosivuilta tai 
niiden sovelluksista. Tutustu 
esimerkiksi Soundcloudiin, 

Spotifyhin tai Google 
Podcasteihin.
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Kurssit ovat ilmaisia (ohjelma, majoitus, täysihoito, 
matkakorvaus) ja tarkoitettu sinulle, jolla on lievää tai 
keskivaikeaa masennusta tai ahdistuneisuushäiriötä.

Kurssi kestää yhteensä 15 vrk, ja jakautuu kolmeen eri jaksoon.
Postita lääkärin B-lausunto ja Kelan kuntoutushakemus Kelaan.

Mielen ja kehon hyvinvointia Kelan 
SILMU-kuntoutuksesta

Kylpylähotelli Kunnonpaikka | Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela | 044 7476 111 | www.kunnonpaikka.com

Kysy lisää! 
Päivi | 050 554 3330

Kelan 
kurssit ovat 
osallistujalle  
maksuttomia

81065 alkaen 01.11.2021
81058 alkaen 22.11.2021
81068 alkaen 29.11.2021

Oikeus laadultaan hyvään 
sosiaalihuoltoon ja kohteluun
Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan 
hyvää palvelua. Häntä tulee kohdella hyvin 
eikä häntä saa syrjiä. Asiakkaan ihmis
arvoa, yksityisyyttä ja vakaumusta tulee 
kunnioittaa. Sosiaalihuollossa on otettava 
huomioon asiakkaan toivomukset, 
mielipide, etu sekä hänen äidinkielensä ja 
kulttuuritaustansa.

Oikeus saada tietoa eri 
vaihtoehdoista ja palveluista
Sosiaalihuollon työntekijöillä on velvolli
suus selvittää asiakkaalle hänen oikeuten
sa ja velvollisuutensa. Työntekijän tulee 
myös antaa ymmärrettävästi ja riittävästi 
asiakkaalle tietoa eri tukimuodoista, palve
luista ja muista seikoista, jotka vaikuttavat 
asiakkaan asian hoitamiseen.

Oikeus saada kirjallinen päätös tai 
sopimus sosiaalihuollon järjestämisestä
Asiakkaalla on oikeus saada kirjallinen 
päätös asiassaan tai sopimus sosiaali
huollon järjestämisestä. Asiakkaalle pitää 
antaa ohjeet muutoksenhakua varten eli 
tieto siitä, miten päätöksestä voi 
tarvittaessa valittaa.

Asiakas ja työntekijä laativat yhdessä 
suunnitelman, jossa sovitaan, miten 
palvelut, hoito tai kuntoutus toteutetaan. 

Itsemääräämisoikeus ja 
osallistuminen
Asiakkaalla on oikeus määrätä omista 
asioistaan niin pitkälle kuin se on 
mahdollista. Jos täysiikäinen asiakas  
ei pysty esimerkiksi sairautensa vuoksi 
kertomaan, millaista hoitoa tai palvelua 
haluaa, asiakkaan tahtoa on selvitettävä 
yhteistyössä esimerkiksi omaisen tai muun 
läheisen henkilön kanssa.

Tietojen saantioikeus ja velvollisuus 
antaa tietoa
Asiakkaalla on oikeus saada tietoja itseään 
koskevista asioista ja oikeus saada tietää, 
miksi hänen antamiaan tietoja tarvitaan ja 
mihin niitä käytetään. Asiakas on myös 
itse velvollinen antamaan tarvittavat 
tiedot.

Asiakirjasalaisuus ja 
vaitiolovelvollisuus
Sosiaalihuollon asiakkaita koskevat asia
kirjat ovat salassa pidettäviä, ja niistä saa 
antaa tietoja asiakkaan suostumuksella. 
Sosiaalihuollon palveluksessa olevalla 
työntekijällä on vaitiolovelvollisuus eikä 
asiakkaan asioista saa yleensä antaa tieto
ja ulkopuolisille. Jos tieto on välttämätöntä 
asiakkaan edun vuoksi, se voidaan antaa 
myös ilman asiakkaan suostumusta.  
Tiedon saajalla on vaitiolovelvollisuus.

Mitä voi tehdä, jos on tyytymätön 
päätökseensä tai saamaansa kohteluun?
Asiakkaan saamassa kirjallisessa 
päätöksessä on perusteluiden lisäksi 
ohjeet valituksen tekoon.

Asiakas voi tehdä kirjallisen 
muistutuksen, jos hän on tyytymätön 
saamaansa kohteluun sosiaalihuollossa. 
Viranomaisten on vastattava 
muistutukseen kohtuullisessa ajassa. 

Sosiaaliasiamiehen rooli ja tehtävät
Kunnan sosiaaliasiamieheen voi ottaa 
yhteyttä, jos on tyytymätön saamaansa 
kohteluun tai palveluun sosiaalihuollossa. 
Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita heidän 
oikeuksiinsa liittyen ja auttaa tarvittaessa 
muistutuksen laatimisessa. Sosiaali
asiamiehen yhteystiedot löytyvät usein 
oman kunnan verkkosivuilta.

Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet 

  SOSIAALITURVA

Riikka Mettälä vastaa kysymyksiin mielenterveyteen liittyvistä  
sosiaalietuuksista arkisin klo 12 – 14 puhelinnumerossa 040 7560 578 .

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista eli asiakaslaki määrittelee, mitkä ovat asiakkaan 
oikeudet ja velvollisuudet. Laki koskee sekä julkista että yksityistä sosiaalihuoltoa. Sosiaalihuollon palveluihin ja 
etuuksiin kuuluvat muun muassa sosiaalityö, sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, asumispalvelu, 
vammaispalvelut, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, lastensuojelu sekä kuntouttava työtoiminta.

Lähteet: Laki asiakkaan asemasta 
ja oikeuksista, Sosiaali- ja  
terveysministeriö & Valvira

– saat joka kuukausi 
tietoa ajankohtaisista 

teemoistamme!

www.mtkl.fi

Tilaa uutiskirjeemme 
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Ovatko sanat antaneet sinulle 
lohtua? Voitko nostaa pintaan 
oman elämäsi kokemuksia ru

nolla? Millainen olisi sinun runosi loh
dusta, toivosta tai mahdollisuuksista, 
valonpilkahduksista? Kirjoita runo, joka 
voi kasvaa lauluksi. 

Mielenterveyden keskusliiton tuleva 
kulttuurikummi, laulaja ja runoilija 
Kyösti Mäkimattila, tukee kilpailua 
ja palkintona säveltää voittajarunon. 

Runo kasvaa lauluksi 
-kilpailu käynnistyy

 Kirjoita runo ja lähetä se meille!
 Runon tyyli on vapaa.
 Kirjoita koneella. Maksimipituus on 2 liuskaa 1,5 rivivälillä.
 Osallistua saa yhdellä runolla.
 Merkitse tekstiin nimimerkkisi. Liitä mukaan erillinen tiedosto tai kirjekuori, 

jossa on oikea nimesi, puhelinnumerosi ja muut yhteystiedot.
 Lähetä runosi viimeistään 22.10. sähköpostilla: toimisto@mtkl.fi  

(otsikko: Runo kasvaa lauluksi) tai postilla (oltava perillä 22.10.):  
Mielenterveyden keskusliitto, toimisto, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki. 
Kuoreen tunnus ”Runo kasvaa lauluksi”.

 Voittajarunon säveltää lauluksi laulaja Kyösti Mäkimattila.
 Mielenterveyden keskusliitolla on oikeus käyttää kirjoituskilpailun tekstejä 

viestinnässään omissa julkaisussaan ja kanavissaan. Tekstit pisteyttää  
esiraati ja voittajan valitsee Mielenterveyden keskusliiton kolmijäseninen raati.

Kyösti Mäkimattila kannustaa ihmisiä kirjoittamisen pariin

Kirjoittaminen on aina ollut itselleni kuin jonkinlainen portti tai kanava 
johonkin toiseen ulottuvuuteen. Mielikuvitus ja omat tosielämän koke

mukset ovat saaneet viedä kirjoittavaa kättäni vapaasti. Jonnekin, jonka luo
misessa itselläni on jokin rooli ja paikka. 

Kirjoittaessani en juuri koskaan ole yksin, vaikka sitä yksin teenkin, sillä sieltä 
mielen sopukoista saan seuralaisia osaksi tarinoitani. Kutsunkin Sinua nyt tart
tumaan rohkeasti kynään, kerro oma saagasi, tosi tai sepitteellinen, kirjoita 
pieni runo tai kokonainen eepos. Tänä erikoisena aikana juuri sanoilla on suuri 
merkitys, niiden asettelulla on aina vain tärkeämpi virka. Kaiken tämän kohi
nan keskellä nähdyksi tuleminen vaatii harkintaa ja viisautta sanojen sijoitte
lussa. 

Ja vielä, vaikka kuinka tuntuisikin, että elämme pimeyden laaksossa, niin olen 
varma, että valo voittaa, eikä kauneus ole maailmasta mihinkään kadonnut.

Näillä mietteillä,

K.

Kuuntele Kyösti  
Mäkimattilan uusi kappale 

”Se päivä koittaa vielä” 
esimerkiksi YouTubesta, 

Spotifystä tai verkko
sivuiltamme www.mtkl.fi.

Voittajarunon valitsee Mielenterveyden 
keskusliiton kolmihenkinen raati. Kil
pailuun ovat tervetulleita osallistumaan 
kaikki kirjoittajat, jotka haluavat jakaa 
lohtua ja toivoa runouden kautta.

Mielenterveyden keskusliitto viettää 
vuonna 2021 50vuotisjuhlavuottaan ja 
julkaisee vuoden aikana 50 tarinaa 
mielenterveydestä. Runo kasvaa lauluk
si kirjoituskilpailu on osa juhlavuoden 
tarinakokonaisuutta.

Taidepaketti sytytti 
luovan kipinän

Mielenterveyden keskusliiton taide-
kurssilla kokeiltiin uutta lähestymistapaa, 
kun kurssilla tarvittavat välineet 
lähetettiin postipaketteina suoraan 
kurssilaisten koteihin. 

Tekst i  Tuija Salonen

Ennen kuin kulttuurituottaja Nina Tuitun 
ja kouluttaja Wille Härkösen ohjaama 
taidekurssi Luovuutta keskellä viikkoa – 

kuvin ja sanoin alkaa, kurssilaisten postiluukuis
ta kolahtaa paketillinen taidetarvikkeita. Taide
paketti sisältää akvarellivärejä putkiloissaan, 
siveltimiä, akvarellipaperiarkkeja, luonnoskirjan, 
kuviopapereita ja liimapuikon. 

Taidekurssilla välineitä käytetään moni
puolisesti. Osallistujat pääsevät herättelemään 
luovuuttaan maalaamalla, piirtämällä, valo
kuvaamalla ja kirjoittamalla. Videoyhteyden avul
la toteutettu nettikurssi aloitetaan lyhyellä 
teoriaosuudella. Tehtävänannon jälkeen voi rau
hassa paneutua harjoituksiin. Omia tuotoksiaan 
voi esitellä muille, jos haluaa.

− Taidepaketti oli tosi mukava yllätys. Se sai 
innostuksen ja motivaation kasvamaan. Oikein 
odotin, että pääsen käyttämään tarvikkeita. Pa
ketin sisältö oli kattava, eikä omia tarvikkeita 
juurikaan tarvittu, arvioi yksi kurssilaisista. 

Hän nautti kurssin mukavasta ja leppoisasta 
tunnelmasta, sekä porukan yhteishengestä. Omaa 
työtä sai edistää hänen mukaansa rauhassa, ja 
jokainen sai tehdä omannäköistään jälkeä.

− Kurssilla korostettiin, että ei tarvitse olla 
teknisesti niin hyvä vaan voi kokeilla ja löytää 
sitä kautta oman toteuttamistavan, kurssilainen 
kertoo.

Nina Tuittu houkuttelee ottamaan taidetarvik
keet osaksi tavallista elämää.

− Luonnoskirja on kuin ihmisen oma tila, se 
on paikka, jossa työstää omaa luovuuttaan. Kirjaan 
voi kerätä vaikutelmia, ideoita, hetken häiväh
dyksiä.

Taidekurssilla luovuutta lähestytään lempeästi, 
ja luovuus tuodaan osaksi mielen hyvinvointia. 
Luovuuteen liittyviä pelkoja pyritään hälventä
mään, ja rohkaistaan kokeilemaan. 

− Ei ole väärää tapaa olla luova. Olemme kaik
ki erilaisia. Tärkeintä on, että itse nauttii. Silloin 
luova kipinä syttyy, Tuittu muistuttaa.

Tutustu erilaisiin taidekursseihin  
Uusi alku -oppaan avulla tai osoitteessa  
www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri 

Kilpailuohjeet:

Tekst i  Nina Tuittu

http://www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri
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Vedestä 
virkeyttä!

Raikas ja puhdas juomavesi on meille suomalaisille itsestään
selvyys. Ulkomailla ollessa sitä joka kerta ihmettelee, kuinka 
valtavat määrät juomavettä kulukaan, kun vesi pitää ostaa 

kanistereissa kaupasta. 
Vesi on ihmiselle elintärkeää. Aikuinen tarvitsee keskimäärin noin 

2–3 litraa vettä vuorokaudessa, joista puolet saadaan ruuan mukana 
ja puolet tulisi saada juomalla. Ihmisen koko ja ikä vaikuttavat tarvit
tavaan nestemäärään. Isompi ihminen tarvitsee enemmän nestettä 
kuin pienempi. Ikäihmisillä nesteen tarve on pienempi kuin aikuisilla, 
mutta heillä nestevajaus voi tulla nopeastikin ja sen haitat voivat olla 
suurempia kuin nuoremmilla. Siksi riittävään juomiseen on kiinni
tettävä huomiota. Liikunta, fyysisesti raskas työ, kuuma ilma ja sau
nominen lisäävät nesteen tarvetta. Ruokajuomaksi rasvaton maito, 
piimä tai vesi ovat hyviä. 

Useimmiten nestetarve täyttyy, kun juo silloin, kun on jano. Jano
juomaksi vesi on paras, sillä se ylläpitää nestetasapainoa ja säätelee 
kehon lämpötilaa. Vesi myös tukee ruuansulatusta, kuljettaa ja imeyt
tää ravintoaineita sekä poistaa kuonaaineita. Sokeroituja mehuja ja 
limsoja kannattaa juoda kohtuudella, sillä niissä on sokerin takia pal
jon energiaa, ne altistavat ylipainolle ja ovat haitallisia hampaille. 
Kahvia ja alkoholia janojuomana kannattaa välttää, sillä ne kuivatta
vat elimistöä. 

Jos nesteen juominen päivän aikana unohtuu tai tulee juotua 
muuta kuin vettä, kokeile olisiko jokin alla olevista vinkeistä sinulle 
avuksi. 
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Älypuhelimeen on saatavissa 
ilmaisia sovelluksia, jotka muis
tuttavat riittävästä nesteen 
saannista. Yksi sovellus on 
Plant Nanny, jossa kastellaan 
kasvia samalla vesimäärällä, 
minkä itse on juonut. Jos kas
via ei kastele eli ei ole itsekään 
juonut, kasvi alkaa nuupahtaa. 
Tällöin puhelimeen tulee ilmoi
tus, että nyt täytyy  juoda. 

Ota vesipullo mukaan, 
kun lähdet kotoa. Siten 
vettä on helposti saata
villa janon yllättäessä. 
Olo pysyy virkeänä, 
etkä sorru niin helposti 
ostamaan sokerisia  
juomia kaupasta. 

Kun juot kahvia 
tai teetä, juo  
samalla myös  
lasillinen vettä. 

Laita aamuisin kannullinen 
vettä jääkaappiin ja ota  
juomavetesi kannusta, niin 
huomaat, minkä verran vettä 
tulee päivän aikana juotua. 
Voit myös laittaa kannuun ta
voiteviivan, minkä verran pyrit 
juomaan vettä päivän aikana. 

  HYVÄN OLON RUTIINI

Lähteet:
www.thl.fi
www.ruokavirasto.fi

Kirjoittaja Kati Rantonen on Mielenterveyden  
keskusliiton liikunta ja elintapojen asiantuntija.

Liian vähäinen juominen voi aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä ja 
vireystilan laskua. Riittävällä veden juonnilla voit siis saada virkeyttä 
oloosi. Joskus myös turvotukseen saa apua lisäämällä veden juontia. 
Lisäksi vesi tuo kylläisyyden tunnetta vatsaan, joten riittävä veden
juonti voi myös auttaa aterioiden välisen napostelun vähenemiseen.  

http://www.thl.fi
http://www.ruokavirasto.fi


MIELENTERVEYS-
MESSUT 2021
Mielen hyvinvointia kokemuksella

23.–28.11.2021 VERKOSSA

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

	nimesi

	postiosoitteesi

	maksaja ja laskutusosoite (jos eri kuin yllä)

	puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi

	jäsenyhdistyksesi

TEE NÄIN:

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

Tilaa Tunne & Mieli -lehti jäsenetuhintaan!  

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

50%

TILAA NYT

ALENNUS KESTO
TILAUSHINNASTA 

(NORM. 62 €)

–

Merkitse päivät jo kalenteriisi ja seuraa päivittyvää yleisöohjelmaa: 

www.mielenterveysmessut.fi

Nyt voit  
osallistua  
mistä päin  

Suomea  
tahansa!


