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T

oimintamme ytimessä ovat aina olleet vertaisuuden merkeissä tapahtuvat kohtaamiset. Kun pandemian alkuvaiheessa kohtaamispaikat jouduttiin tylysti sulkemaan, paljastui myös jotain tärkeää:
me kyllä löydämme tavat ja tiet toistemme luo.
On ollut hienoa seurata sivusta, miten valtava määrä mielenterveysyhdistyksiä avasi digitaalisen portin ja osoitti kokoontumisrajoituksista huolimatta olevansa olemassa. Vaihtoehtoiset tavat kohtaamisille löytyivät. Tämän saman asian äärellä olemme nyt myös jäsenlehti Revanssin merkeissä.
Revanssin ydin on toimia mielenterveysongelmien kanssa elävien ihmisten mielten kohtaamispaikkana. Sen kautta on saanut tietoa niin Mielenterveyden keskusliiton kursseista ja tapahtumista kuin myös ystävistä
ja ihmisistä.
Olemme käyneet jo vuosia keskustelua Revanssin siirtymisestä digitaaliseen maailmaan. Ja sitä se on koko ajan hiljalleen tehnytkin, kun printin
ohella olemme julkaisseet myös digitaalista versiota. Viimeisten kuukausien aikana olemme kuitenkin joutuneet pohtimaan asiaa erilaisella vakavuudella. Syy tähän on se, että rahoittajan päätöksen ja yhä kasvavien
postituskustannusten takia emme voi tulevaisuudessa jakaa Revanssia
painettuna versiona. Pitelet siis käsissäsi viimeistä printtinumeroa.
Tulet jatkossa saamaan meiltä kotiin kannettuna kirjeitä, joilla pyrimme paikkaamaan vajetta, jonka painettu lehti jättää jälkeensä. Tiedämme,
miten merkittävä Revanssi on tällaisena ollut monelle ja tulemme tekemään kaikkemme, että myös tulevaisuuden Revanssi pysyy lähellä lukijoita.
Me kaikki opimme koronan myötä uusia tapoja toimia ja työskennellä.
Siksi uskon vahvasti, että opimme niitä myös tässä yhteydessä. Lisäksi näen
tässä myös paikan yhteisvastuulle. Revanssin siirtyessä digiaikaan tarvitaan rinnalla kulkijoita. Ihmiset, jotka ovat digitaalisuudessa askeleen
edellä, voivat auttaa niitä, jotka vasta ottavat ensiaskeleita.
Lopuksi haluan antaa eräänlaisen palvelulupauksen: kuten kokoontumisrajoituksistakin, tästäkin selvitään.

Revanssi verkossa:
www.mtkl.fi/
mielenterveysyhdistykset/
revanssi
Osoitteenmuutokset
Arja Laakso
p. 046 851 4980
osoiterekisteri@mtkl.fi

Tulemme tekemään
kaikkemme, että myös
tulevaisuuden Revanssi
pysyy lähellä lukijoita.

Päätoimittaja
Olavi Sydänmaanlakka
Tuottaja
Emma Nikka

Tiesithän,että osoitteessa
www.mtkl.fi julkaistaan
joka viikko uutta sisältöä
mielenterveysteemoista?
Olitpa kiinnostunut
ajankohtaisista ilmiöistä,
uutisista tai henkilöjutuista,
tarjolla on paljon luettavaa.
Monipuolista sisältöä löytyy
niin kulttuurin kuin liikunnan
saralta. Lisäksi löydät
tietoa kursseistamme ja
koulutuksistamme.

Sisällöntuottaja
Eveliina Aarnos
Ilmoitusmyynti
Jaana Martiskainen,
p. 044 566 7195
jaana.martiskainen@
tjm-systems.fi
Taitto Vitale Ay
Paino Lehtisepät, Tuusula
Aineistot osoitteella
Revanssi
Mielenterveyden
keskusliitto
Malmin kauppatie 26, 4. krs.
00700 Helsinki
Sähköiset aineistot
revanssi@mtkl.fi
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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.
Kuv
a: M

Olavi Sydänmaanlakka
Toiminnanjohtaja
Mielenterveyden keskusliitto

Painos 16 000 kpl

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

Sinulla voi olla mielessäsi jokin tietty kysymys

Sinulla voi olla mielessäsi jokin tietty kysymys tai ongelma, johon haet
tai ongelma, johon haet ratkaisua, mutta yhtä
keskustelupaikka
ratkaisua, mutta yhtä hyvin voit olla yhteydessä, vaikka et osaisi pukea Luottamuksellinen
kaikista mielen asioista
hyvin voit olla yhteydessä, vaikka et osaisi
oloasi sanoiksi. Ole yhteydessä meihin, kun tarvitset tukea tai neuvoa
pukea mielenterveyteen
oloasi sanoiksi. liittyvässä
Ole yhteydessä
mihin tahansa
asiassa.meihin,
Autamme myös Valoa-chat
kun
tarvitset
tukea
tai
neuvoa
mihin
tahansa
läheisiä ja mielenterveysongelmia työssään kohtaavia.
Valoa-chat on Mielenterveyden

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

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

Valonpilkahduksia
hetkeesi!

Kohtaaminen on
tehokkain tapa
vähentää
ennakkoluuloja
Mielenterveyden keskusliiton tuottamasta Mielenterveysbarometrista
käy ilmi, että asenteet mielenterveyskuntoutujia kohtaan ovat
muuttuneet sallivammiksi. Muutos näkyy avun hakemisen
yleistymisenä sekä avoimena keskusteluna mielenterveysongelmista.

K

un Mielenterveysbarometri tehtiin
ensimmäisen kerran vuonna 2005,
väestöstä 30 % sanoi, ettei haluaisi
naapurikseen mielenterveyskuntoutujaa.
Vuonna 2021 vastaava luku oli enää 18.
Asenteiden muutos sallii entistä avoimempaa keskustelua mielenterveysongelmiin liittyen. Lisäksi kynnys avun hakemiseen on sallivamman ilmapiirin myötä madaltunut.
– Nuoret hakevat apua aiempaa useammin. Siihen ei liity enää samanlaista häpeää
kuin aiemmin, sanoo kehittäjä Päivi Rissanen Mielenterveyden keskusliitosta.
Rissasen mukaan se, että ihmiset kohtaavat ja tutustuvat toisiinsa vaikuttaa ennakkoluulojen vähenemiseen tehokkaammin
kuin erilaiset stigmakampanjat, eikä fakta-

tiedon vaikutuksista ennakkoluulojen vähenemiseen ole selkeää näyttöä.
Tänä vuonna 21. marraskuuta alkavan
mielenterveysviikon teema on kohtaaminen.
Meistä jokainen ansaitsee tulla kohdatuksi
samalla tavalla kuin muut riippumatta mielenterveyden tilanteesta. Kuitenkin vuoden
2019 Mielenterveysbarometrin mukaan 18 %
ihmisistä pitää mielenterveyskuntoutujien
kohtaamista epämukavana tai pelottavana.
Tässä ei ole kuudessatoista vuodessa tapahtunut juurikaan muutosta.
– Edelleen mielenterveysongelmat esitetään usein huonossa valossa. Esimerkiksi jos
joku tekee väkivaltarikoksen, ja sen kerrotaan johtuvan mielenterveysongelmista, on
se omiaan lisäämään pelkoa, Rissanen sanoo.

Ihminen välttelee sellaisia asioita, jotka
hän kokee pelottavina. Jos välttelee mielenterveysongelmia kokeneiden ihmisten kohtaamista, ei silloin voi heihin myöskään tutustua. Kohtaamalla toisen ihmisenä voi oppia ymmärtämään, ja se on tehokkain tapa
vähentää ennakkoluuloja.
Mielenterveysviikolla on paljon ohjelmaa ja tapahtumia. Nyt Mielenterveyden
keskusliiton 50. juhlavuotena ohjelmaa on
monipuolisemmin kuin koskaan. Viikon
päätapahtuma on Mielenterveysmessut, jotka
järjestetään 23.–28.11. Messut järjestetään
nyt toista kertaa verkossa ja monet mielenterveysyhdistykset järjestävät yhteiskatsomoita, joissa voi seurata messujen ilmaista
yleisöohjelmaa.

Mielenterveysviikon ohjelma:

21.11. klo 16–17

Kenelle sinä sytytät kynttilän
-verkkotapahtuma itsemurhan
tehneiden muistolle. Keskustelua,
musiikkia ja vertaistukea. Löydät
linkin tapahtumaan osoitteesta
www.mtkl.fi/toimintamme/
tapahtumat-kurssit-koulutukset/
mielenterveysviikko/ tai Face
bookista Kynttilätapahtuma 2021.

22.11.

Mielenterveysviikon
teemakappaleen julkaisu, yhteistyössä Taiteen
Sulattamon kanssa.
Mielenterveysbarometri
2021: Mitä kuuluu stigmalle ja mielenterveys
palveluille?

23.11.

Mielenterveysmessut
alkavat osoitteessa
www.mielenterveysmessut.fi!
Maksutonta ohjelmaa
verkossa läpi päivän.
Tutustu myös kiinnostavaan
näyttelyyn.

Mielenterveysbarometrin 2021 tuloksia julkaistaan
mielenterveysviikolla marraskuun 22. päivä. Löydät ne silloin
Mielenterveyden keskusliiton verkkosivuilta www.mtkl.fi.

24.11.

Hyvän mielen lähettiläs
2022 julkistetaan.
Mielenterveysmessut
jatkuvat – uutta maksutonta ohjelmaa sekä
näyttely!

25.–28.11.

Vielä ehdit messuille!
Nauhoitettuja asiantuntija- ja kokemusluentoja
sekä näyttely avoinna.

Katso Mielenterveysmessujen koko ohjelma:
https://www.mtkl.fi/mielenterveysmessut/
yleisoohjelma-2/
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Toivoa etsimässä
Toiveikas ihminen katsoo eteenpäin ja on motivoitunut muutokseen. Siksi toivo on
merkittävä tekijä kuntoutumisessa ja toipumisessa. Toivoa tutkittaessa on löydetty
monia toivoa edistäviä tekijöitä, joita jokainen voi vahvistaa myös omassa elämässä.
Teksti Sanna Heikkinen

Mitä toivo on?
Toivoa kuvataan turvallisena tilana tai siltana yli vaikeuksien. Se on tärkeä elämänvoima,
joka tuo rohkeutta ja luottamusta vaikeuksien keskellä. Se on myös kykyä suunnitella
ja käyttää mielikuvitusta.
Toivon kokemukset ovat henkilökohtaisia, mutta niille voidaan myös löytää yhteinen määrittävä perusta. Yleinen määritelmä
toivolle on positiivinen odotus jostain, jonka
toteutuminen ei ole täysin varmaa. Toivo voidaan nähdä joko perustana, jonka turvin
suuntaudutaan avoimesti ja itsevarmasti kohti tulevaisuutta tai se voi liittyä jonkin tietyn
kohteen saavuttamiseen tai toivomiseen.
Toivominen ei ole vain passiivista odotusta vaan osallisuutta toivotun lopputuloksen saavuttamiseksi.
Miten toivoa voi tutkimusten mukaan
vahvistaa?
Viime vuosikymmeninä tutkimuksissa on
hyödynnetty paljon määritelmää, jonka
mukaan toivo on tavoitesuuntautunutta
ajattelua, johon liittyy toimijuus- ja reittiajatukset. Näkemyksen mukaan toivoa voi
edistää asettamalla itselleen mieluisia, konkreettisia ja realistisia tavoitteita, joiden saavuttamiseksi voi keksiä ja hyödyntää erilaisia reittejä.
On tärkeää, että motivoi itseään vastoinkäymisten kohdalla tuomitsemisen sijaan.
Onnistumiset ja tekemisen ilo muuttavat näkemyksiä itsestä toimijana ja voivat avata
ovia uusiin tavoitteisiin. Näin syntyy toivon
positiivinen kehä, jossa usko itseen ja mahdollisuudet toteuttaa itseä lisääntyvät.
Vaikka merkitykselliset tavoitteet ja niiden eteenpäin vieminen ovat voimallisia lisäämään toivoa ja itseluottamusta, voi suunnan tai innostavien tavoitteiden löytäminen
olla vaikeaa. Silloin toivoa voi vahvistaa pitämällä yhteyttä läheisiin ja perheeseen tai
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vaalimalla uskoa ja henkisyyttä elämässä.
Anteeksianto itselle ja muille voi myös lisätä toivon kokemusta, sillä anteeksianto muuttaa maailmankuvaa myönteisemmäksi ja herättää positiivisia tunnekokemuksia.
Näiden lisäksi liikunnalla on positiivinen
vaikutus toivoon, koska se lisää energiaa ja
motivaatiota. Liikkuminen luonnossa on yksi
tapa aktivoida kehoa ja mielikuvitusta ja luoda suhdetta johonkin itseä suurempaan. Toivoa tulee vaalia siellä missä sitä jo on ja kasvattaa sitä sieltä myös muille elämänalueille.
Toivo vertaisryhmissä
Vertaisryhmät ovat mahdollisuus vahvistaa
toivoa monella eri tavalla. Ensinnäkin niissä on mahdollista saada sosiaalisia kontakteja ja harjoitella sosiaalisia taitoja, jotka
ovat eräänlaisia toivon taitoja. Toiseksi vertaisryhmässä muiden kertomukset voivat
antaa uskoa myös omaan toipumiseen.
Samankaltaiset vaikeudet ja niiden jakaminen luovat parhaillaan yhteenkuuluvuutta
ja auttavat ratkaisemaan ongelmia yhdessä.
Toivo on luottamusta toisiin ja kokemus itseä suuremmasta kokonaisuudesta, johon
myös omat unelmat ovat yhteydessä.

Monet vertaisryhmät tarjoavat myös työkaluja omien kykyjen tunnistamiseen, sosiaalista kannustusta ja vastuuta. Jokainen haluaa
kokea olevansa hyvä jossain ja käyttää kykyjään.
Vertaisryhmät voivat antaa mahdollisuuksia
toimia osana yhteisöä ja kehittää osaamistaan,
jossa mielenterveyden häiriöt eivät ole este
vaan voimavara auttaa muita. Avun pyytäminen ja sen antaminen ovat toivon ilmentymä.
Toivo toivottomuudessa
Moniin mielenterveyden ongelmiin liittyy
toivottomuuden tai epätoivon kokemuksia.
Toivon herääminen on silloin merkittävä
käännekohta parempaan. Toivon valon voi
löytää toisista ihmisistä, vertaisryhmistä,
koulutuksista, anteeksiannosta, terapeuttisesta suhteesta, luonnosta, eläimistä, liikunnasta, taiteesta tai mistä tahansa muusta,
mikä avaa uusia mahdollisuuksia ja merkityksiä. Mielenterveyden esteiden hyväksyminen osana omaa elämää, voi sekin olla osa
toivon prosessia. Kun toivon valo syttyy tietoisuuteen, voi tarkastella itseään ja elämää
uudesta perspektiivistä. Silloin on mahdollisuus nähdä jotain hyvää, mitä kohti mennä
ja rohkaistua ottamaan askeleita eteenpäin.

Kirjoittajasta
Kirjoittaja Sanna Heikkinen on yhteiskuntatieteiden maisteri ja
sosiaalipsykologi. Hän tutki pro gradu -tutkielmassaan toivon
ilmenemistä Mielenterveyden keskusliiton järjestämälle Muutoksen
avaimet -kurssille osallistuneilla mielenterveyskuntoutujilla.
Heikkinen jatkoi toivon teemaa viime kesänä, kun hän toteutti
toivoon liittyvän projektin Mielenterveyden keskusliitolle. Projektia
varten Heikkinen keräsin toivoon liittyvää uutta tutkimustietoa eri
lähteistä ja valmisti koulutuspaketin toivosta. Hänen tavoitteensa
on, että toivon merkitys ja olemus tulisivat paremmin esiin, jotta
voitaisiin löytää laajemmin keinoja vahvistaa toivoa ja ehkäistä
toivottomuuden kokemusta erilaisissa elämäntilanteissa.

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

YouTube:
Mielenterveyden keskusliitto

Instagram:
@mielenterveydenkl

LinkedIn:
Mielenterveyden keskusliitto

Twitter:
@MTKL_fi

SoundCloud:
Mielenterveyden keskusliitto
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Pallot painuivat verkkoon
Tampereella
Liikettä palloon -tapahtumassa Tampereella iloittiin liikunnasta ja mukavasta yhdessäolosta.
Tampereen Ilveksen kanssa yhteistyössä järjestetty päivä kului salibandyturnauksen merkeissä.
Teksti Eveliina Aarnos Kuvat Leo Hynninen

T

ampereen Kauppi Sport Centerissä
oli lauantaina 9. lokakuuta riemukas
tunnelma, kun 128 pelaajaa kerääntyi liikuntakeskukseen nauttimaan liikunnan ilosta salibandyn merkeissä. Turnaukseen osallistui 11 joukkuetta ja palkintoja
jaettiin kahdessa sarjassa: kilpa- ja harrastesarjassa.
Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:n
joukkueessa pelannut Juha Lahti oli ensimmäisen pelin jälkeen hyvällä fiiliksellä,
vaikka peli oli päättynyt oman joukkueen
tappioon.
− Eka matsi oli kova, kuten osasimme
odottaa. Vaikka vastustaja oli vähän parempi,

pärjäsimme hyvin ja opimme paljon, Lahti
sanoo.
Lahti on pelannut salibandya pienestä pitäen. Tällä hetkellä hän treenaa kaksi tai kolme kertaa viikossa. Onnistumisen kokemukset, peli-ilo ja kaverit saavat hänet pelikentille kerta toisensa jälkeen.
Tapahtuman ensikertalainen Rikupetteri Marjanen pelaa mikkeliläisen Virike ry:n joukkueessa.
− Oli mukava tulla pelaamaan ja voittaa
heti eka peli, Marjanen iloitsee.
Marjanen on aiemmin pelannut salibandya satunnaisesti, mutta viikoittaisiin
treeneihin hän alkoi osallistua aloitettuaan

harjoittelun Virike ry:llä. Lajissa häntä viehättää sen nopeus, liikunnallisuus ja sosiaalisuus. Marjanen kannustaa ihmisiä kokeilemaan kaikenlaista liikuntaa oman lajin löytämiseksi.
− Liikunta tekee joka tapauksessa hyvää,
hän muistuttaa.
Liikunnan ilo välittyi tapahtumassa koko
päivän. Seuraavan kerran palloon laitetaan
liikettä toukokuussa.
Hyviksen joukkue sijoittui harraste
sarjassa lopulta neljänneksi Virikkeen ottaessa kolmospallin. Voittajaksi selviytyi Kris ja
toiseksi Puisto. Kilpasarjan voitti Tampereen
Pallokarhut.

Tapahtumalle sataa
kiitosta
Liikettä palloon -tapahtuma oli osallistujien keskuudessa valtavan suosittu. Palautteissa oltiin yksimielisiä
siitä, että tunnelma tapahtumassa
oli hyvä ja että tapahtuma on tärkeää järjestää tulevaisuudessakin.
− Tällainen osallistujapalaute on
suorastaan mykistävää, liikunta-asiantuntija Kati Rantonen Mielenterveyden keskusliitosta sanoo.
Palautteissa korostui tapahtuman hyvä yhteishenki. Yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä nostettiin
myös esiin tapahtuman parhaina
puolina.
Yhdessä tekemisen ja liikunnan
ilo näkyivät myös paikan päällä tapahtumassa.
− Oli mahtava nähdä pelaajien
riemu ja into, kun he pääsivät pitkästä aikaa valtakunnalliseen tapahtumaan pelaamaan, Rantonen kommentoi tapahtuman jälkeen.

OmaKilta
Kirjaudu www.mtkl.fi
• Päivitä yhteystietosi
• Tulosta tai lataa jäsenkortti
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 Tapahtuman avasivat liiton Kati
Rantonen ja Olavi Sydänmaanlakka.
 Vauhdista vastasi yhteensä
128 pelaajaa eri puolilta Suomea.

Katso turnauksen
kaikki sijoitukset:
www.mtkl.fi/
toimintamme/
liikettapalloon/

Kysy yhdistyst oiminnasta!
Yhdistysten palvelupuhelin
050 339 4971
Maanantaisin klo 9 – 16

Mikä on maamme
suosituin automerkki?
Tietäisitkö sinä, mikä on Suomen suurin saari, mikä eläin on
surukuku tai mikä on maamme suosituin automerkki?
Entä millä kitaralla Brian May soitti Queenin Bohemian Rhapsodyn
kuuluisan kitarasoolon? Yhdistyksissä tiedettiin, oikein hyvin!

V

ertaiset verkossa -tapahtumia
on järjestetty verkossa Teamsin
välityksellä jo yli 1,5 vuoden
ajan eri aiheista, mutta lokakuun lopulla tehtiin yleisöennätys, kun Suureen tietovisaan osallistui peräti 60
henkilöä ja kaikkiaan yhdeksän eri
joukkuetta eri puolilta maata. Pääosin
joukkueet olivat mielenterveysyhdistysten kokoamia tietoporukoita.

Tietovisan voitti Raahen Psyyke, ja
jaetulle kakkosijalle ylsivät Kalajokilaakson Mielikit nimellä Pelikaanit sekä
Tieto-Orvokit eli Friski Tuult -joukkue
Raumalta.
Vertaiset verkossa -tapahtumiin
ovat tervetulleita erityisesti mielenterveysyhdistysten ihmiset, mutta myös
muut vertaistukea, toimintavinkkejä
ja päivän piristystä kaipaavat.

Joulunajan etäglögit ja
musiikillinen yllätysvieras 16.12.

V

uoden viimeisellä Vertaiset
verkossa -kerralla virittäydytään joulutunnelmiin glögilasin äärellä. Mukana jutustelemassa
on Olavi Sydänmaanlakka Mielenterveyden keskusliitosta sekä yllätysvieras ja elävää musiikkia. Ja vihjataanpa nyt, että musiikkivieras ei
taida olla ihan tämän maan tuntemattomin…
Vertaiset
verkossa:
Etäglögit
to 16.12.
klo 14–15.15

Nyt kannattaa koota yhdistyksien
omat kisakatsomot ruudun äärelle ja
hankkia glögit ennakkoon! Muistathan
kuitenkin ilmoittautua viimeistään ke
15.12. klo 10 mennessä.
Jos mukaan ilmoittautuu yhdistyksen yhteiskatsomo, riittää että yksi
ilmoittaa yhdistyksen mukaan. Voit
tietenkin osallistua myös kotoa käsin
itseksesi, perheen tai ystävän kanssa.

isientukena.fi
kampanja

Ilmoittaudu mukaan: www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri
(Hae: Vertaiset verkossa)

Ahdistus kuin usvainen suo −
uusi verkkokurssi alkaa 30.11.
Se saattaa iskeä kesken kaiken. Kaupassa. Kadulla tai kotona.
Happivaje. Tunne siitä, että on kuin ansassa. Tunnelissa,
josta ei löydy ovea. Tai yksin usvaisella suolla.

M

ielenterveyden keskusliiton
neljäs kaikille avoin Ahdistus
kuin usvainen suo -verkkokurssi alkaa 30.11. klo 10. Kurssilla käsitellään yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä, paniikkihäiriötä, ocd:tä sekä
sosiaalisten tilanteiden ja julkisten
paikkojen pelkoa laajasti. Kurssilla
kuuluu aivan erityisesti ahdistusta
itse kokeneiden ihmisten ääni, sillä
sisältöä suunnittelemassa ja kurssin

WWW.PSYKOLOGIPALVELUPOIJU.FI
www.psykologipalvelupoiju.fi

materiaaleja tuottamassa on ollut yhteensä lähes 60 ihmistä, joiden arkeen
ahdistus kuuluu.
Kokemustietoa ja faktatietoa on niin
podcasteina, videoina, tarinoina kuin piirroksina. Lisäksi jokainen kurssijakso sisältää pieniä tehtäviä ja läsnäoloharjoituksia.
Kurssille voi osallistua itseopiskellen, milloin vaan, ja se on tarkoitettu
kaikille, jotka pohtivat ahdistusta itse,
läheisensä tai työnsä puolesta.

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

| Jesper Räsänen

”Enää en pelkää elämää”
Hankaluudet koulussa ja isoveljen itsemurha ovat jättäneet jälkensä Jesper
Räsäseen. Reilu puolitoista vuotta sitten hän kohtasi oman pahan olonsa ja
haki apua. Terapian ansiosta ahdistus ja pelot ovat vähentyneet, ja nyt hän
valmistautuu elämänsä tärkeimpään tehtävään, isyyteen.
Teksti Emma Nikka Kuva Aleksi Hornborg

M

ä en tiedä enää, kuka olen.
Nämä sanat Jesper Räsänen, 30, sanoi puolisolleen
eräänä helmikuisena iltana
vuonna 2020.
Jeppenä tunnettu mies on kavereiden keskuudessa ollut aina se, joka saa muut nauramaan, ja jolle muiden on helppo purkaa pahaa oloaan. Kun hänen oma jaksamisensa
joutui koetukselle, ei siitä ollutkaan helppo
puhua. Ei edes avovaimolle.
− Oli vaikea kertoa sellaisesta, josta ei itsekään ottanut selkoa. Vaikka tiesin, että suhteemme on vahva ja luotin puolisooni, pelkäsin, että asian myöntäminen muuttaisi jotain. Sanoittamalla oman pahan oloni myöntäisin sen myös olevan totta.
Vuoden 2020 alussa Jeppe huomasi, että
rinnan päällä tuntui ahdistava paino. Hän työskenteli tuolloin matkustamohenkilökunnassa
lentoyhtiössä, ja rankka työ väsytti kehoa ja
mieltä. Lepoaika väheni ja lentoajat pitenivät
jatkuvasti. Samaa työtä tekevän puolison kanssa ehti vaihtaa pikaiset suukot portilla, kun
toinen tuli kotiin ja toinen lähti töihin.
Työn vastapainoksi urheilullinen mies
harrasti aktiivisesti kiipeilyä. Urheilemalla
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ahdistuksen tunne pysyi hetken kauempana. Lisäksi hän koki tyytymättömyyttä omaan
kehoonsa.
− Liikkuminen alkoi mennä överiksi. Kävin kiipeilemässä jopa 6 kertaa viikossa, jotta sain pahan olon tilalle muuta ajateltavaa.
Jeppe alkoi pelätä oloaan ja ajatuksiaan.
Hän ei enää nauttinut muiden seurasta, vaan
pelkäsi, mitä ihmiset hänestä ajattelevat.
Rinnassa painon tunne kasvoi.
− Erityisen pelottavaa oli, kun ahdistus
iski kesken työpäivän lentokoneessa, ja tiesin, etten pääse sieltä pois.
Lopulta tilanne äityi niin pahaksi, että
Jeppe päätyi vaihtamaan lentonsa pois, koska ei uskaltanut lähteä puolisonsa luota.
Puolisolleen hän sanoi olevansa vain väsynyt.
Sitten tuli ilta, jolloin paha olo oli päässyt kasvamaan niin suureksi, että se oli pakko sanoa ääneen. Puoliso soitti apuun omat
vanhempansa, jotka auttoivat Jeppeä varaamaan itselleen lääkäriajan.
− Nyt kun katson taaksepäin, ymmärrän,
miten tämä kaikki on lähentänyt meitä entisestään puolisoni kanssa. Pystymme puhumaan ihan kaikesta. Ihailen myös sitä,

miten anoppini on auttanut minua, silloin
ja edelleen.
Pelottava, pelastava terapia
Jeppe varasi ajan psykiatrille yksityiselle
lääkäriasemalle, jotta pääsi vastaanotolle
mahdollisimman pian.
− Se oli kallis käynti. Olen onnekas, että
minulla oli taloudellinen mahdollisuus siihen. Kaikilla ei ole, ja avun piiriin voi olla todella vaikea päästä akuutisti.
Työterveyden kautta hän sai lähetteen samalle psykiatrille. Yhdellä käynneistä myös
puoliso oli mukana. Se tuntui Jepestä hyvältä.
Diagnoosiksi todettiin sekamuotoinen
ahdistus- ja masennustila. Psykiatri kirjoitti
miehelle sairaslomaa ja kannusti tekemään
mukavia asioita. Lääkäri teki selväksi, että
levon lisäksi on tärkeä tehdä asioita, joista
nauttii.
Melkein heti sairaslomalle jäämisen jälkeen työt lentoyhtiössä jäivät tauolle lomautuksen takia. Jeppe sai koronan myötä toivomansa tauon.
− Olen tyytyväinen, että koin sen kaiken
juuri tuolloin. Silloin sai luvan kanssa vain
olla, eikä tarvinnut nähdä ihmisiä.

Kuka?
Jesper, ”Jeppe”, Räsänen
y 30-vuotias.
y Asuu Helsingissä.
y Perheeseen kuuluu
avovaimo ja alkuvuodesta
syntyvä esikoinen.
y Työskentelee palvelu
päällikkönä liikunta-alalla.
y Harrastaa golfia, padelia ja
elokuvien katselua.

Oli vaikea kertoa sellaisesta,
josta ei itsekään ottanut selkoa.

Käynnit psykiatrin luona olivat kolmen
viikon välein, ja käyntien välissä Jeppe ehti
vajota syviin vesiin. Hän huomasi, miten tärkeää oli päästä säännöllisesti purkamaan
asioita ammattilaisen kanssa. Kun psykiatri
sitten kirjoitti B-lausunnon, joka oikeutti hakemaan Kelan korvaamaa terapiaa, oli päällimmäinen tunne kuitenkin pelko.
− Masennuksesta kärsinyt isoveljeni teki
itsemurhan 10 vuotta sitten. Kai pelkäsin,
että minulle voisi käydä samoin, vaikka sisimmässäni tiesin, ettei kävisi.
Jeppe etsi terapeuttia yli puoli vuotta ja
lähetti sinä aikana lähes 60 kyselyä vapaista
paikoista. Suomenruotsalaisena hän toivoi
ensisijaisesti löytävänsä ruotsinkielisen terapeutin, mutta sellaisen löytäminen ei
onnistunut. Lukuisten kieltävien päätösten
keskellä hän ehti jo ajatella, ettei terapeuttia
löytyisi ollenkaan. Kun sopiva vihdoin löytyi, se tuntui pelastukselta. Käynnissä on nyt
toinen vuosi.
Terapiaa Jeppe vertaa urheilusuoritukseen. Vaikka synkimpiä ajatuksia on raskasta käydä läpi, joka kerta saa paremmin kiinni siitä, mistä kaikessa on kyse.
− Olen oppinut ymmärtämään itseäni
paremmin. En halua unohtaa sitä, mitä olen
ollut, vaan kehityn ihmisenä koko ajan.
Lapsuuden traaginen loppu
Terapeutin kanssa hän on purkanut niin
lapsuuttaan kuin sen loppumista isoveljen
kuolemaan.
Koulunkäynti oli Jepelle vaikeaa. Suurimman osan kouluajastaan eläväinen poika vietti erilaisissa pienryhmissä ADHD:n, keskittymisvaikeuksien ja lukihäiriön takia. Hän
ajattelee, että vaikeudet kyllä huomioitiin,
mutta niihin reagoitiin väärin.
Alakoulussa Jepelle määrättiin ADHD-
lääkkeitä, jotka eivät toimineet. Hän joutui
istumaan käytävällä avustajan kanssa, kun
kaverit istuivat luokassa. Lopulta pitkien koulupäivien keskellä kavereiden kanssa sai viettää vain välitunnit. Aktiivinen ja puhelias
lapsi tunsi olonsa ulkopuoliseksi.
− Se tuntui syrjivältä. Kaverit olivat ainut
syy, miksi tykkäsin koulusta. Jouduin monesti ulos luokasta ennen kuin tunti edes ehti
alkaa.
16-vuotiaana Jeppe muutti pois kotoa toiselle paikkakunnalle opiskelemaan. Vuotta
myöhemmin hän kohtasi elämänsä suurimman tragedian, kun 10 vuotta vanhempi
isoveli teki itsemurhan. Veljen kuolemaan
loppui Jepen lapsuus. Sen jälkeen piti kasvaa
nopeasti aikuiseksi.

− Hän oli tukeni ja turvani, jota katsoin
aina ihaillen.
Itsemurha oli kaikille yllätys. Veljellä oli
elämä ulkoisesti hyvällä mallilla: oli vaimo,
kolme pientä lasta, ystäviä ja työpaikka. Jälkikäteen selvisi, että veli oli sairastunut masennukseen.
Jeppe asui tuolloin asuntolassa kaukana
perheestään.
− Jälkikäteen mietittynä ei olisi pitänyt
17-vuotiaana jäädä asumaan yksin tuollaisen
kokemuksen jälkeen.
Jeppe yritti jatkaa elämäänsä kuten ennenkin. Hän teki kavereiden kanssa mahdollisimman paljon asioita ja kävi juhlimassa.
Alkoholin vaikutuksen alaisena hän saattoi
puhua asiasta niin tutuille kuin tuntemattomillekin − usein tuntemattomille, koska heitä
ei tapaisi enää koskaan.
− Monta baarireissua tuli tehtyä perisuomalaiseen tapaan siten, että itkin pöydässä tuntemattoman ihmisen kanssa.
Jeppe on myöhemmin ymmärtänyt kärsineensä ahdistuksesta jo tuolloin. Yhä edelleen ahdistukseen liittyy vahvasti menettämisen pelko.
− Olen jo kerran menettänyt elämäni tärkeimmän ihmisen, enkä halua menettää enää
uudestaan.
Oma masennusdiagnoosi oli vaikea ja pelottava hyväksyä isoveljen kohtalon takia.
− Moni sanoo meidän olevan tosi samanlaisia. Ja sitten minä sain saman diagnoosin
kuin hän aikanaan.
Miesten mielenterveysongelmat tapetille
Jeppe kokee, että suurin osa läheisistä otti
uutisen hänen tilanteestaan hyvin vastaan.
Monet olivat valmiita kuuntelemaan ja puhumaan.
Osa ihmisistä puolestaan sivuutti koko
asian. Jeppe ajattelee sen johtuvan aiheen
herkkyydestä ja ihmisten kyvyttömyydestä
reagoida tämänkaltaisiin asioihin. Moni hänen ikäisensä mies on myös oppinut siihen,
ettei tosimies itke tai avaudu.
− Silloin kun isoveli kuoli, sain lukemattoman määrän viestejä, että soita, jos siltä
tuntuu. Sitten kun soitin, niin ihmiset kyselivät vain, että oletko lasketellut.
Mielenterveysongelmien myöntäminen
voi olla hänen mielestään vaikeaa myös siksi, että aiheeseen liittyviä termejä käytetään
helposti väärin.
− Kun on itse kotona oksentamassa ulos
ahdistusta ja pelkkä peiliin katsominen pelottaa, niin toivoo, ettei kukaan käyttäisi mielenterveystermejä vain heittääkseen vitsiä.

Muuten ihmiset eivät välttämättä ymmärrä
keskustelun yhteydessä sitä, miten suuri hätä
toisella voi olla.
Jeppe poisti sometilinsä jäätyään sairaslomalle, sillä ne lisäsivät pahaa oloa ja vertailua muihin. Parin kuukauden jälkeen hän
palasi Instagramiin ja teki postauksen tilanteestaan. Hän halusi ihmisten ymmärtävän,
että tällaiset asiat ovat todellisia.
Useat ystävät ja puolitutut soittivat hänelle
päivityksen jälkeen ja kysyivät, miten Jeppe
tunnisti pahan olon ja avun tarpeen. Monilla
oli ollut samanlaisia fiiliksiä ja oireita. Osa
myös kertoi omista terapiakokemuksistaan.
− Onneksi elämässäni on myös miehiä,
jotka uskaltavat näyttää tunteensa.
Entistä valmiimpi isäksi
Kesällä 2021 Jeppe irtisanoutui vanhasta
työstään ja päätti keskittyä uuteen. Nykyään
hän toimii esihenkilönä ja palvelupäällikkönä liikunta- ja hyvinvointialalla. Työkaverit
ja johto tietävät hänen tilanteestaan ja ovat
suhtautuneet asiaan hyvin.
− Olen kertonut, että olen joka tiistaiaamu
tunnin terapiassa, ja silloin ei kannata soitella. Se on aamupalani sinä päivänä.
Uuden työn ohella Jeppe valmistautuu
tällä hetkellä elämänsä tärkeimpään tehtävään. Hänestä tulee isä tulevan vuoden alussa. Vanhemmuus tuntuu mahtavalta ja pelottavalta samaan aikaan.
− Se on hyvällä tavalla elämää mullistava
asia, jota olemme puolisoni kanssa halunneet jo pitkään.
Edesmenneeltä veljeltä jäi kolme lasta,
joiden kanssa Jeppe kasvoi tiiviisti. Pienistä
lapsista huolehtimisesta tuli hänelle sydämen asia.
− Siksi ajattelen, että jos jossain, niin isänä olemisessa voin olla aika hyvä!
Ilman viimeistä puoltatoista vuotta Jeppe
ei usko, että he odottaisivat nyt esikoistaan.
Mennyt on valmistanut pariskuntaa uutta
elämänvaihetta varten. Hän on kiitollinen
läpikäymästään ja siitä, että on uskaltanut
tehdä työtä itsensä kanssa.
Edelleen elämässä on päiviä, kun ahdistus
on läsnä. Jeppe on kuitenkin oppinut, että se
pitää ottaa vastaan ja hyväksyä. Terapiasta hän
on saanut aseita taistella ”ahdistuskummituksia”
vastaan. Jos ahdistukset kestivät ennen kaksi
viikkoa, nyt ne kestävät enää vartin.
Jeppe kokee oppineensa itsestään paljon.
– Katson maailmaa ihan eri tavoin kuin
ennen. Nyt tiedän, mitä mielenterveysongelmat tarkoittavat, ja miten voin ehkä auttaa
myös muita. Enkä pelkää enää elämää.
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Mielenterveyden keskusliiton
tapahtumia verkossa ja puhelimessa
Mielenterveysongelmat
omassa arjessa
Kursseja verkossa ja kasvotusten
Toivon työpajat
Kadoksissa olevaa itseään ja
hukassa olevia voimia etsiville.
y Verkko: alkaa 29.11.,
hae viimeistään 19.11.
Suorittajasta itsensä ystäväksi?
Ihmisille, jotka haluaisivat suhtautua
itseensä myönteisemmin.
y Verkko: alkaa 30.11.,
hae viimeistään 21.11.
Joulukorttipaja
Askartelusta ja kädentaidoista kiinnostuneille ihmisille, jotka kaipaavat
uutta tekemistä päiviinsä.
y Verkko: 30.11.,
hae viimeistään 29.11.
Muutokset sietämätön vaikeus
Muutosta toivoville.
y Verkko: Alkaa 25.10.,
hae viimeistään 8.10.

Voimaa vertaisuudesta
Vertaiset verkossa
Joka toinen torstai klo 14–15.15 mielenterveysyhdistysten vertaisille ja aktiiveille ja muille vertaistapaamisista
kiinnostuneille. Jokaiseen kertaan
on erillinen ilmoittautuminen – tule
mukaan kerran, kaksi tai kaikkiin!
y Jouluaskartelua: 2.12.
y Joulunajan etäglögit: 16.12.

Tukinetissä keskiviikkoisin klo 18–20:
https://tukinet.net/mita-mielen-paalla/

Elefantti palasissa?
Opiskelijoille, jotka kaipaavat
keinoja opintojumiin, stressin
purkuun ja lannistavien ajastusten
käsittelyyn.
y Verkko: Kaaos haltuun: helppoa tehtävänhallintaa, 13.12.,
ilmoittaudu viimeistään 10.12.
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Itseopiskeluun
Ahdistus kuin usvainen suo
Kaikille, jotka pohtivat ahdistusta itsensä, läheisen tai työnsä puolesta.
y Verkko: Mukaan pääsee koska
tahansa 30.11. alkaen
Ehkä joskus vielä töihin
Ihmisille, jotka unelmoivat työ
elämästä ja kaipaavat elämäänsä
uusia tuulia ja keinoja lähestyä
unelmaansa.
y Verkko: Mukaan pääsee koska
tahansa

Mitä mielen päällä? – ryhmächatit
y Keinoja jaksamiseen: 24.11.
y Puheeksi ottaminen: 2.12.
y Yksinäisyys ympärillä: 8.12.
y Myötätuntoa etsimässä:
12.1.2022

Nuorille, opiskelijoille,
opinnoista
haaveileville

Verkkokurssille vaikka
kotisohvalta

Aivan kaikille
Hyvinvoinnin iltakoulut
Kaikille mielen hyvinvointia käsittelevistä luennoista innostuneille.
y Verkko: Oman itsensä arvostava kohtaaminen 30.11.,
ilmoittaudu viimeistään 29.11.
y Verkko: Toisen arvostava kohtaaminen 14.12., ilmoittaudu
viimeistään 13.12.

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.

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

Tapahtumat
ja kurssit ovat
maksuttomia!
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 JURIDIIKKA

Vakuutusyhtiöiltä kaivataan
avoimuutta mielenterveysasioissa

M

Kuva:M
ika Po

llari

ielenterveyden ongelmia kohdanneiden mahdollisuudet saada erilasia yksityisiä vakuutuksia ovat yhä melko heikot. Revanssin
viime numerossa kerroimme tuoreen
Mielenterveysbarometrin tuloksista,
joiden mukaan noin puolelta mielenterveysongelmia kokeneilta on evätty
erilaisia lainaturva-, hoito-, sairauskulutai henkivakuutuksia mielenterveyden
ongelman vuoksi.
Usein vakuutusta hakiessa täytetään
terveysselvitys, jossa hakijan tulee kertoa kaikista sellaisista sairauksista, jotka
voivat vaikuttaa vakuutusyhtiön tekemään riskiarvioon.
Vaikka vakuutusyhtiö saa valita asiakkaansa, vakuutushakemusta ei saa hylätä syrjivin perustein. Vammaisuus, erilaiset sairaudet ja ylipäätään heikentynyt
terveydentila ovat kuitenkin juridisesti
hyväksyttäviä perusteita evätä vakuutus,
mikäli päätös perustuu lääketieteelliseen
näyttöön ja vakuutusmatemaattisiin laskelmiin niiden aiheuttamasta riskistä.

Vakuutusyhtiöt kertovat tekevänsä
päätöksensä aina yksilöllisesti. Siksi viimeaikainenkaan diagnoosi ja saatu hoito ei saisi olla este vakuutuksen myöntämiselle, jos se ei muodosta liian suurta
riskiä vakuutuksenantajalle. Vakuutus
voidaankin myöntää korotetulla maksulla tai rajausehdolla, jossa esimerkiksi
mielenterveyden ongelmien aiheuttama
työkyvyttömyys rajataan pois korvattavien joukosta. Tätä mahdollisuutta on
aina syytä tiedustella.
Julkinen keskustelu kärsii tiedon
puutteesta
Yksilöllisestä harkinnan mahdollisuudesta huolimatta vakuutustoiminta on
myös massapäätöksentekoa. Yhtiöillä
on siksi omia lääketieteeseen, tilasto
analyysiin ja vakuutusmatematiikkaan perustuvia kirjallisia ratkaisu
ohjeita, jotka suoraviivaistavat päätöksentekoa.
Nämä vakuutusyhtiöiden omat ohjenuorat eivät ole kuitenkaan suoraan julkisia kuluttajalle, joka harkitsee vakuutuksen ottamista. Riitatilanteissa yhtiöiden on toki voitava perustella yksittäistapauksessa tehty ratkaisu kirjallisilla
ratkaisuohjeillaan, mutta ohjeiden taustalla oleva matematiikka ja muut riskiarvioinnin työkalut ovat kuitenkin usein
liikesalaisuuden suojaamia.

Tästä syystä julkisen keskustelun ongelmana on tiedon puute. On vaikea pureutua siihen, kuinka reiluja ja yhdenvertaisia yhtiöiden käytännöt tosiasiassa ovat.
Miten tästä eteenpäin?
Vakuutustoiminnan tiukempi sääntely
ja mielenterveyden ongelmien rajaaminen pois hylkäysperusteista on haastavaa.
Terveydentila on vakuutussopimuslakia
säädettäessä katsottu hyväksytyksi syyksi evätä vakuutusturva ja riskiarvion
tekeminen on vakuutustoiminnan ydin
edellytyksiä.
Yhdenvertaisuusnäkökulmasta on
vaikea perustella sitä, jos vain yksi diagnoosiryhmä rajattaisiin pois hylkäysperusteiden joukosta. Mikäli voitaisiin tieteellisesti osoittaa, että tietyt sairaudet
lisääntyvät, kun hoitoon hakeutumista
lykätään vakuutushakemuksen hylkäämisen pelossa, tiukempaa sääntelyä voitaisiin kenties perustella kansanterveydellisestä näkökulmasta.
Vaikka ongelmaan ei puututtaisikaan
lainsäädännöllä, toivomme joka tapauksessa, että vakuutusyhtiöt raottaisivat
hieman yrityssalaisuutensa verhoa. Vakuutusyhtiöiden tulisi tiedottaa etukäteen selkeämmin ja yksityiskohtaisemmin siitä, milloin ja millaiset mielenterveyden ongelmat ovat käytännössä este
vakuutuksen saamiselle.

Kirjoittaja Oskari Korhonen on Mielenterveyden keskusliiton lakimies.

Mielenterveyden keskusliitto voi myös
olla mukana ja apuna jäsenyhdistyksille
kulttuuritoiminnan järjestämisessä.

Luoville kursseille riittää osallistujia

M

ielenterveyden
keskusliiton
toiminnassa kulttuuriin ja luovuuteen painottuvat kurssit
ovat suosittuja. Liiton kulttuurituottaja
Nina Tuittu kertoo, että kursseille on
yleensä enemmän halukkaita kuin voidaan ottaa mukaan. Kynnys osallistua
halutaan pitää matalana, eikä aiempaa
osaamista tarvita. Kokeilemalla jokainen voi löytää itselle sopivan ilmaisutavan, jolla tuoda omaa maailmaa esiin.
Usein mielenterveyden ongelmiin voi
liittyä vaikeutta tarttua toimeen ja tekeminen jää siksi aloittamatta. Yhteinen
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ryhmä ja ohjaaja kannustavat aloittamaan.
– Monesti osallistujan ensimmäinen
lause on “en mä osaa”. Kuitenkin jokainen
tekee omalla tavallaan ja on hienoa, että
uskaltaa lähteä tekemään, Tuittu sanoo.
Jokainen voi tehdä sen verran kuin oma
jaksaminen sallii. Vaikka olisi kuinka innoissaan kurssista, omat voimavarat saattavat yllättää. Ei ole syytä olla pettynyt, vaikka jollain kerralla ei jaksaisi tehdä muuta
kuin kuunnella.
– Luova toiminta ei aina näytä miltään.
Se voi näyttäytyä muille joutenolona,

mutta ei välttämättä sitä ole. Alavireinen
kausi voi myöhemmin tuottaa jotain kaunista. Pitää antaa itselle lupa vaikka maata sohvalla ja antaa ideoiden syntyä, Tuittu muistuttaa.
Parhaimmillaan luovuus on voimavara arjessa, joka jää siihen pysyväksi
osaksi. Luova toiminta on itseohjautuvaa, joten siveltimeen tai kynään voi tarttua juuri silloin, kun siltä tuntuu. Kurssipalautteissa on usein tullut esiin, että
osallistuja on järjestetyn toiminnan avulla löytänyt takaisin rakkaan harrastuksen pariin.

 SOSIAALITURVA

Sairastaminen lisää köyhyysriskiä

Perusturvan taso on riittämätön
Amnesty International ja Ihmisoikeusliitto julkaisivat elokuussa (2021) raportin ”Elän jatkuvassa kriisitilanteessa ja
hädässä” – Riittämätön perusturva. Raportissa nostetaan esille, että sekä YK:n
taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea että Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea ovat
todenneet perusturvan olevan Suomessa riittämätön.
Raportissa tuodaan ilmi, että sairastuneille ihmisille etuusjärjestelmä on
monimutkainen ja tuki riittämätön. Siinä viitataan myös Kelan tietoihin, joiden
mukaan vuonna 2018 yli kolmannes vähimmäismääräisen sairauspäivärahan
saajista joutui turvautumaan viimesijaiseen

toimeentulotukeen. Vähimmäismääräistä sairauspäivärahaa saavat ovat tyypillisesti nuoria ja heidän sairautensa liittyvät usein mielenterveyteen.
Työkyvyttömyyseläke ja vanhuuseläke ovat ansiosidonnaisia, mutta jos henkilön tulot ovat jääneet vähäisiksi, on
eläke vähintään takuueläkkeen suuruinen (837,59 e/kk v.2021). Amnestyn ja Ihmisoikeusliiton raportissa mainitaan, että
takuueläkkeen riittämättömyys aiheuttaa ongelmia sekä vanhuuseläkkeellä että
työkyvyttömyyseläkkeellä oleville.
Tällä hetkellä Suomessa on meneillään useamman vuoden kestävä Sosiaaliturvauudistus. Toivon, että uudistus
selkiyttää nykyistä tilkkutäkkimäistä
järjestelmäämme sekä tuo helpotusta ja
uusia ratkaisuja haavoittuvimmassa
asemassa olevien ihmisten elämäntilanteisiin.
Lähteet:
› Amnesty Internationalin ja Ihmisoikeusliiton raportti ”Elän jatkuvassa kriisitilanteessa ja hädässä” – Riittämätön perusturva (2021)
› EAPN-FIN Köyhyysvahti 2021
› Sosiaali- ja terveysministeriö

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

a Pollari

Sairastamisen kustannukset ovat
taloudellinen rasite
Suomen köyhyyden vastainen verkosto
julkaisee vuosittain Köyhyysvahti –
Suomen köyhyysraportin, joka on kooste köyhyyttä koskevista tilastoista ja tutkimuksista. Hiljattain julkaistussa vuoden 2021 Köyhyysvahdissa tuodaan esille,
että terveysmenot köyhdyttävät erityisesti yli 75-vuotiaita sekä työkyvyttömyyseläkkeellä olevia ihmisiä, sillä heillä riski sairastua on suurin.
Raportissa viitataan myös järjestökentällä tehtyyn selvitykseen, jossa todetaan,
että pitkäaikaissairaus on suuri taloudellinen rasite runsaalle kolmasosalle sairastavista, ja siihen liittyen suurin rasite
ovat lääkekustannukset.
Lääkekustannuksien lisäksi sairastuneita kuormittavat erilaiset sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksut. Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto on 683 euroa kalenterivuodessa. Kun maksukatto ylittyy,

henkilö saa loppuvuoden palvelut pääsääntöisesti ilmaiseksi, mutta esimerkiksi lyhytaikaisesta laitoshoidosta saa edelleen periä enintään 22,50 euroa hoitopäivältä. Huomionarvoista on se, että laki
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista uudistui tänä vuonna. Laissa painotetaan nyt sitä, että jos asiakas ei pysty maksamaan laskua, asiakasmaksun
pienentäminen tai poistaminen tulee olla
ensisijainen vaihtoehto perustoimeentulotukeen nähden. Muutoksella on tarkoitus edesauttaa sitä, että ihmisen ei
tarvitsisi turvautua perustoimeentulotukeen, jos maksu vaarantaa hänen
toimeentulonsa.

Kuva:Mik

V

uosien saatossa mielenterveystyössä olen kuullut paljon kokemuksia siitä, miten raha-asioihin
liittyvät huolet voivat kuormittaa sairastunutta ihmistä. Raha-asioista murehtiminen voi vaikeuttaa toipumista ja kuntoutumista, kun vähäiset voimavarat kuluvat siihen, että miettii, miten saa maksettua pakolliset menot ja toivoo, ettei
yllättäviä menoja pääse syntymään.
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Parisuhde voimavarana
mielen myllerryksissä
Omat tai kumppanin mielenterveyden haasteet voivat pysäyttää arkisen elämän ja asettaa parisuhteen ja koko perheen
uuteen elämäntilanteeseen. Psyykkinen sairaus voi aiheuttaa parisuhteeseen kriisin ja viedä parin kauemmaksi toisistaan.
Toisaalta sairastumisen tai mielenterveyshaasteiden aiheuttamasta kriisistä voi selvitä entistä vahvempina yhdessä.
Teksti Riina Nissinen Kuva Parisuhdekeskus Kataja

M

ielenterveyshaasteet alkavat useimmiten näkyä parisuhteen vuorovaikutuksessa. Sairastuneen kumppanin koetaan olevan muuttunut sellaisilla
tavoilla, jotka vaikuttavat parisuhteeseen,
eikä se ole ihme: yleensä kumppanilta odotetaan aloitekykyä, positiivista osallisuutta
yhteisestä arjesta.
Muutokset itsessä tai kumppanissa voivat saada parisuhteessa aikaan voimakkaita
ristiriitoja, etenkin silloin, kun ei vielä oikein
ymmärretä, mistä on kyse. Muutokset voivat
vaikuttaa myös seksuaalisuuteen. Halun
muutokset ovat hyvin tyypillisiä mielenterveyshaasteiden yhteydessä. Käsitys itsestä ja läheisyydestä saattaa muuttua voimakkaasti. Myös muutokset sosiaalisissa suhteissa ovat tyypillisiä, ja esimerkiksi ennen monista harrastuksista nauttinut ihminen saattaa haluta olla viikkokausia yksin.
Joskus voi olla hankala erottaa, mikä käytös on sairauden aiheuttamaa ja mikä liittyy
parisuhteen normaaliin vuorovaikutukseen.
Sairaudesta kysyminen voi tuntua vaikealta.
Kumppani voi helposti kuvitella, että puhumattomuus auttaisi sairastunutta.
Psyykkinen sairastuminen usein muuttaa suhteen rooleja ja dynamiikkaa. Aiemmin aktiivinen ja eläväinen kumppani saattaa sairastumisen myötä olla passiivinen tai
vetäytyvä. Roolien muuttuessa äkillisesti
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ulkopuolinen apu voi olla tarpeen. Esimerkiksi pariterapia voi auttaa tuomaan perspektiiviä ja ymmärtämään parisuhteen tilannetta. Parisuhteesta on hyvä mainita myös
hoitoneuvotteluissa, koska kumppanin tuki
sairastuneelle on usein hyvin merkittävää.
Tutkimuksissa onkin havaittu, että kumppanin tuominen mukaan hoitoprosessiin edesauttaa toipumisessa.
Miten tukea psyykkisesti sairastunutta
kumppania?
Masennuksella ja muilla psyykkisillä sairauksilla on uskomaton voima saada ihminen kuvittelemaan itsestään, että hänen arvonsa muiden ihmisten ja myös kumppanin silmissä on
lähes pakkasella. On tärkeää, että masennusoireiden kanssa elävä saa kumppanilta tukea
hankalien tunteiden ja oireiden keskellä.

Tiesitkö?

Miten sitten tukea kumppania, joka tuntuu
kerta toisensa jälkeen lipuvan tavoittamattomiin, omaan harmaaseen maailmaansa?

1
2
3
4

Kysy kuulumiset. Päivittäin. Ole kiinnostunut ja läsnä.
Tarjoudu auttamaan avun hakemisessa. Joskus kynnys avun hankkimiseen
voi olla suuri.
Etsikää molemmille mielihyvää tuottavia asioita arjessa. Esimerkiksi jalkahieronta tai kiireetön saunahetki voivat
tuntua hyvältä niin keholle kuin mielelle.
Jotta jaksat tukea kumppania, pidä kiinni itsellesi tärkeistä, hyvää mieltä tuottavista asioista ja ihmisistä arjessa.

Masennuksen hoidossa käytetään usein lääkehoitoa ja psykoterapiaa.
Uusimmissa tutkimuksissa on tullut esille, että joskus pariterapia on
yhtä tehokas hoito masennukseen kuin yksilöterapia. Jos toinen
kumppaneista sairastaa masennusta, pariterapiaan on mahdollista
saada hoitavalta lääkäriltä B-lausunto ja Kelan tuki. Kumppanin
merkitys masennusoireisen kuntoutumiselle on siis äärettömän suuri!

Kirjoittaja on Parisuhdekeskus Katajan asiantuntija

Lapsen ensiaskeleet. Rakkaan pusu.
Hiljainen oma aika aamukahvin äärellä
tai se sanaton yhteys,
kun toisen silmistä paistaa aito onni.
Onni on olemassa rikkaille, köyhille,
terveille ja sairaille. Onni syntyy
pienissä hetkissä, viipyy ajatuksissa
ja elää muistoissa.
Lahjoita ja auta meitä antamaan onnea.
Kiitos ♥

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

Rahankeräyslupa RA/2020/814

Mitä on onni?

pieniele.fi

64971

Mielenterveyden keskusliitto
on mukana pienessä eleessä.
Lipaskeräys aluevaalien äänestyspaikoilla
12.–18.1. ja 23.1.2022.

Tervetuloa Mielenterveysmessuille! ›

 HYVÄN OLON RUTIINI

Venytellen vetreäksi

L

iikunta tutkitusti kohottaa mielialaa ja vähentää esimerkiksi masennuksen
ja ahdistuksen oireita. Pimeä vuodenaika ei kuitenkaan välttämättä houkuttele ulkoilemaan samalla tavalla kuin kesällä.
Omaa kehoa ja mieltä voi vetreyttää kotioloissa pienellä taukojumpalla. Taukojumppa voi olla esimerkiksi dynaamista venyttelyä, jossa tehdään pumppaavia ja
avaavia pyörittely- ja heilautusliikkeitä. Taukoliikunnan ei tarvitse olla pitkä. Jo
muutaman minuutin liikunta lisää verenkiertoa lihaksissa ja voi auttaa siirtämään
ajatukset pois ikävistä asioista.
Avaa kädet etukautta sivuille
mahdollisimman leveälle, kuin
olisit antamassa jollekin halausta, ja tuo kädet itseesi kiinni
antaen itsellesi halauksen.
Toista 5–10 kertaa. Tehosta
liikettä pyöristämällä yläselkää
ja painamalla leukaa rintaan
halauksessa.

Erilaiset lihaskireydet voivat pienentää nivelten liikelaajuutta. Kotona arkiaskareissakin huomaa, miten tärkeää nivelten liikkuvuus on, kun pitää nostaa lattialle pudonnut tavara tai kurotella keittiön ylähyllylle. Ikääntyminen lisää lihasten jäykkyyttä ja pienentää liikelaajuuksia. Venyttelyllä pystytään lisäämään lihaksen
aineenvaihduntaa sekä ylläpitämään ja lisäämään nivelten liikelaajuutta.
Tee taukoliikunnasta itsellesi rutiini. Mihin ajankohtaan se parhaiten sinulle
sopii? Taukojumpan voi tehdä useammankin kerran päivässä ja vaikka joka päivä.
Jos joku liike tuntuu haastavalta, älä luovuta, vaan jatka harjoittelua. Huomaat, kuinka liikkeiden tekeminen helpottuu harjoittelun myötä.
Taukoliikuntaan saa vaihtelua erilaisten välineiden kuten kepin, tuolin tai pyyhkeen avulla. Lisää taukoliikuntaideoita löydät Mielenterveyden keskusliiton verkkosivuilta www.mtkl.fi hakusanalla Piristystä päivään ja Olohuoneen osallistujat.

Seiso hartioiden levyisessä
haara-asennossa ja astu oikealla
jalalla pieni askel taaksepäin. Pidä
molemmat jalat suorina ja kallista
ylävartaloa selkä suorana alaspäin ja nouse takaisin pystyasentoon. Liike tuntuu vasemman jalan takareidessä. Toista liike 5–10
kertaa. Tee sama toiselle jalalle.

Kirjoittaja Kati Rantonen
on Mielenterveyden
keskusliiton liikunta- ja
elintapojen asiantuntija.
ri

Ota tukea seinästä ja seiso
yhdellä jalalla. Heilauta
toista jalkaa rennosti eteen
ja taakse 5 kertaa. Tee
sama toisella jalalla.

ika Polla

Pyöritä ensin oikeaa kättä
rauhallisesti ympäri eteenpäin 5–10 kertaa. Vaihda
sitten suuntaa ja pyöräytä
kättä takakautta ympäri
5–10 kertaa. Tee sama
vasemmalla kädellä.

Kuva:M

Kokeile
näitä:
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MIELENTERVEYSMESSUT 2021
23.–28.11.2021 VERKOSSA

Mielen hyvinvointia kokemuksella
Livenä tiistaina 23.11. ja keskiviikkona 24.11.
 Aamupäivän Mieletön messustudio klo 10 lähtien
 Keskipäivän Keynote-luennot klo 12
 Kokemuskirjasto: 5 näkökulmaa elämään
Luennot katsottavissa tallenteina 28.11. saakka.

Nyt pääset
osallistumaan
messuille kaikkialta
oman koneen tai
älypuhelimen
kautta.

Seuraa maksutonta yleisöohjelmaa
ja tutustu mielenkiintoisiin
näytteilleasettajiin!

www.mielenterveysmessut.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).

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







TILAA NYT

–50%

nimesi
postiosoitteesi
maksaja ja laskutusosoite (jos eri kuin yllä)
puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi
jäsenyhdistyksesi

ALENNUS KESTO
TILAUSHINNASTA
(NORM. 62 €)

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

