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Kiitämme lehden tekoon osallistuneita vapaaehtoisia.

Tarjotkaa lautasellinen hylkeenlihaa.
Väistäkää vastavirtaan uivaa lohta.
Purkittakaa huojuva tuuli. Imekää pilvet.

Laittakaa nimi jokaiseen listaan, joka kulkee kadulla vastaan.

Tehkää vetoomus.

Rohkein repii nahkansa raa’alla lasilla.

Lakaiskaa turhuus maton alle.
Kurkistakaa jokaiseen lohjenneeseen nurkkaan.
Piilottakaa ullakolle unelmanne.
Vierittäkää sydämenne rouhittuna rinteeltä.

Kuunnelkaa keväinen käki: likaamassa toisen pesää!

Vedotkaa. Vedotkaa itseenne.

Tarjotkaa oma kätenne, vaikka veitsi olisi ranteen viiltäjä.
Sillä vain se käsi tietää, mitä on todellinen kuolema.

Vedotkaa siis kuolemaan. 

Hämäryys sulkee ovet,
silti savupiipun harjalla viivyttelee haikara.
Lapsia tulee. Aika sylkee sukupolvia.

Tarjotkaa kaikki vetoomukset.

Kultalautasilta syövät ne, joilla on yhä kaksi hammasta.
Jos sinulta revitään hammas, hymyile.

Vedotkaa mataliin kuoppiin,
joihin kolikko katoaa.

Vedotkaa köyhiin.

Raha ei ole mitta.
Mitta otetaan kämmenpohjista,
joille on satanut ruskeaa vettä.
Miten voisi väistää mädän hajun?

Vedotkaa sairaisiin.

Jokaisen naapurissa asuu ainakin yksi hullu.
Häneen vedotkaa.

Mikä liehuva lippu nouseekaan,
kun hullut kirjaavat nimensä listaan.

Vaatimus on pakko toteuttaa.

Hah! Sekö antaa kunniallisen armon niille,
joiden vallassa tämä kaikki on?
      Laila  Nielsen

Kuva: Tero K.
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Tässä lehdessä

Pääkirjoitus

Osallisuuden tunne on 
kuulemma ihmiselle tär-
keää. Pakko se on mi-
nunkin myöntää väite 
todeksi, koska käyttäy-
tymiseni myötäilee tuota 
väitettä. Olen sairauteni 
myötä pudonnut työelä-
mästä ja löytänyt tieni 
Espoon mielenterveys-
yhdistykseen ja ryhtynyt 
sen jäseneksi. Yhdistyk-
sen jäsenyys, -jäsenet 
luovat korvaavan tun-
teen osallisuudesta jo-
honkin yhteisöön. 

Samoin väitetään, että 
ihminen on kokonai-
suus. Tämänkin väitteen 
myönnän kokemuksieni 
kautta todeksi. Psyykki-
nen tilanteeni aiheuttaa 
myös fyysisiä oireita niin 
kipuina kuin toimintaky-
kyäni rajoittavana. Olen 
kokonaisuus, vaikka pa-
likkani ovat ”hiukka” se-
kaisin omassa elämäs-
säni. 

Miten tämä nyt liittyy 
käsissäsi olevan Avo-
mielin-lehden teemaan 
Parempaa palvelua? 
Käytän noita väittämiä 
aasinsiltana kertoakseni 
lokakuussa MTKL:ssä 
kuulemani HYKS Jorvin 
aikuispsykiatrian kehittä-
missuunnitelman hyväs-
tä uudistuksesta. Olem-
me pitkään vaatineet, 
että potilaan kanssa yh-
dessä tulisi tehdä hoito- 
ja kuntoutussuunnitelma 

kirjallisena. Nyt vuoden 
vaihteessa, muiden uu-
distuksien myötä, ryhdy-
tään tehostamaan näi-
den suunnitelmien tekoa, 
yhdessä potilaiden kans-
sa. Toivon, että suunni-
telmassa on osio, johon 
potilas itse saa asettaa 
itselleen pieniä eteneviä 
tavoitteita asioissa, joil-
la edistää oman itsensä 
kuntoutumista. 

Meille pitkään sairasta-
neille ja palveluja käyt-
täneille tämä tulee var-
maan välillä olemaan 
tosi vaikeaa. Nykyinen 
systeemi on ollut niin 
passivoiva ja uudistus 
tuo meille nyt vastuuta, 
jota emme ole enää vält-
tämäti edes muistaneet 
meillä olevan.  Oppiiko 
vanha koira enää uusia 
temppuja, se tulee näh-
täväksi. Toivon, että hoi-
totahot ottavat huomioon 
tulevan ihan loogisen 
muutosvastaisuuden ja 
auttavat meitä asetta-
maan alkuun riittävän 
pieniä tavoitteita, joilla 
onnistuisimme saamaan 
onnistumisen ja osalli-
suuden kokemuksia. Uu-
distus tulee mielestäni 
olemaan tosi hyvä eten-
kin niille ihmisille, jotka 
hakeutuvat hoidon piiriin 
sen jälkeen kun hoito- ja 
kuntoutussuunnitelmia 
on jo jonkin aikaa tehty. 
Jokohan tämä uudistus 
vähentäisi pitkäaikaisia 

ja kroonistuvia mielenter-
veysongelmia?
Kuten huomaatte, käy-
tän täysin tietoisesti teks-
tissäni sanaa potilas, en 
asiakas. Asiakas yleensä 
ostaa jotakin – eikä ter-
veys ole ostettavissa. Po-
tilaalla taasen on oikeus 
saada hoitoa ja hänellä 
on oikeus ja velvollisuus 
osallistua omaan hoitoon-
sa. Potilaalla on aina joku 
ongelma, häiriö tai saira-
us olkoon se fyysistä tai 
psyykkistä laatua, kun hän 
hakeutuu hoidon piiriin. 
Hoito- ja kuntoutussuunni-
telman miellänkin mieles-
säni YYA-sopimukseksi. 
Hoito on yhteistyötä ja so-
pimuksessa tulisi mainita 
henkilöt, tahot ja niiden 
vastuualueet, jotka kul-
loisenkin potilaan kanssa 
työskentelevät. 

Muutos pelottaa usein, 
mutta näen tämän uudis-
tuksen niin myönteisenä, 
että haastan teidät miet-
timään niitä pieniä ISO-
JA asioita, toimia, jolla 
edistätte omaa (mielen)
terveyttänne kokonaisval-
taisesti. 

Maj-Lis Voutilainen
Espoon mielenterveysyhdistys 

EMY ry/
Etuus- ja vaikuttamistyöryhmä

Espoon vammaisneuvoston 
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Palveluohjaus Vantaalla

Palveluohjaus Vantaalla on alka-
nut projektin luonteisena tämän 
vuoden aikana. Tällä  hetkellä 
yksi palveluohjaaja on aloitta-
nut työn. Toinen aloittaa vuonna 
2010.

Palveluohjaus käsittää mielen-
terveyskuntoutujan siirtymävai-
heen asumispalvelun käyttä-
jästä itsenäiseen asumiseen. 
Palveluohjaaja tapaa asiakkaita 
jo heidän asuessaan asumis-
palveluyksikössä. Näin tutustu-
taan molemmin puolin ja palve-
luohjaaja kartoittaa asiakkaan 
tilanteen. Asiakkaan muuttoon 
liittyviä asioita palveluohjaaja 
hoitaa yhteistyössä asiakkaan ja 
asumispalveluyksikön kanssa. 
Tukee asumista kaikissa eteen 
tulevissa asioissa, asioinnis-
sa virastoissa, lääkärissä jne. 
Suunnittelee asiakkaan kanssa 
työ/opiskelutoimintaa. Sosiaa-
listen yhteyksien lisäämiseen 
pyritään ja matalan kynnyksen 
kohtaamispaikkana mielenter-
veysyhdistys on tässä yksi hyvä 
mahdollisuus.

Palveluohjaus jatkuu asiakkaan 
yksilöllisten tarpeiden mukaan. 
Mitään aikarajaa palveluohjauk-
sen jatkumiselle ei ole. Palve-
luohjauksen keinoilla pyritään 
saamaan asiakas mahdollisim-
man omatoimiseksi ja itsenäi-
sesti pärjääväksi ja tavoitteena 
on lopulta päättää palveluoh-
jaussuhde.

Tämä toiminta varmasti löytää 
paikkansa mielenterveyskuntou-
tujien hyväksi tehtävässä työs-
sä.

Pertti Sailo
Vantaan Hyvät Tuulet ry

Mitä palveluohjaus on?

Se on yksilöllistä mielenter-
veyskuntoutujan ohjaamista 
arkipäivän pulmissa, kuten 
työtoiminta, työnhaku, opin-
tomahdollisuudet, vapaa-
ajan harrastemahdollisuu-
det, eläkeasiat ja asumisen 
vaihtoehdot sekä ryhmä-
kuntoutuksessa ja terapiaan 
hakeminen. Ohjaaja kulkee 
konkreettisesti kuntoutujan 
rinnalla kumppanin roolissa.

Kenelle se on tarkoitettu?

Mielenterveyskuntoutujille, 
jotka eivät osaa tai jaksa sel-
vitä käytännön asioista ilman 
tukea tai eivät tiedä palvelu-
jen olemassaolosta tai siitä, 
miten niitä käyttää. 

Mahdollisuudet, verkostoi-
tuminen

Yhteiskunnan palvelujen 
hyödyntäminen ja asiakkaan 

voimavarojen kartoittaminen 
palveluohjaajan kanssa auttaa 
asiakasta itsenäistymään. Sai-
raanhoitajat ja palveluohjaajat 
tekevät tiimityötä.

Palveluohjaus työmenetelmä-
nä

Usein kuntoutujan on melko 
mahdotonta saada selvää yh-
teiskunnan tukimuodoista ja nii-
den saatavuudesta. Palveluoh-
jaaja toimii asiakkaan palvelujen 
koordinaattorina eli hänellä tulisi 
olla niistä kokonaiskuva. 

Haasteet – Jalkautumisen 
hyödyt + haasteet

Yhdessä asioinnin tarkoitus on 
asiakkaan pelkojen ja ennak-
koluulojen voittaminen. Jalkau-
tuminen tarkoittaa asiakkaan 
ja ohjaajan yhteistä asiointia ja 
tutustumiskäyntejä eri tahoil-
la esim. työvoimatoimistossa, 

erikoistyövoimaneuvojalla jne. 
Palveluohjaajan tehtävänä on 
motivoida asiakasta asioiden-
sa hoitamiseen. Asiakkaalla on 
usein tarve ja oikeus yhteiskun-
nan tukeen, mutta hän on jäänyt 
sen ulkopuolelle. 

Miten palveluohjaukseen hae-
taan?

Aloitteen palveluohjaajan käy-
töstä tekee asiakas tai sosiaa-
li- ja terveydenhuollon tai muun 
sosiaaliturvan ammattihenkilö. 
Kunta osoittaa palveluohjaajan 
yhteistoiminnassa asiakkaan 
kanssa. (Wikipedia, Palveluoh-
jaus). 

Sirja Koivunen
Tukiyhdistys Majakka Ry

Lähteenä käytetty Reija Naru-
mon kirjaa Voiko kuntoutumista 
ohjata? (MTKL, 2006)

Pääkaupunkiseudulla mielenter-
veyskuntoutujille palveluohjaus-
ta tarjoaa myös Mielenterveys-
yhdistys Helmi ry. Lisätietoja 
Helmin tarjoamasta palveluohja-
uksesta saat Helmin kotisivuilta 
www.mielenterveyshelmi.fi	 tai	
soittamalla Helmin palveluohjaa-
jille,    Tiina Jakobssonille, p.040-
545 1679 tai Eija Wallinheimolle, 
p.040-7578 109.  

Myös Omaiset mielenterveys-
työn tukena Uudenmaan yh-
distyksellä on ollut vuodesta 
1999 kolme eri palveluohjaus-

projektia.	 Lisätietoja	 www.otu.fi	
tai projektivastaava Sauli Suomi-
selta, p.040-584 7528. 
Dialogi-lehdessä 5/2008 Suo-
minen kirjoitti näin: ”Palveluoh-
jauksessa tärkeintä ei suinkaan 
ole palveluihin ohjaaminen, vaan 
asiakkaan ja palveluohjaajan 
kohtaaminen”. Kohtaamisella 
Suominen tarkoittaa luottamuk-
sellista suhdetta, joka asiakkaan 
ja palveluohjaajan välille vähitel-
len syntyy ja jonka avulla pysty-
tään selvittämään asiakkaan voi-
mavarat ja hänen tavoitteensa 
elämässään.

Palveluohjausta järjestöissä

Kuva: Tero K.

Palveluohjauksen avulla parempaa palvelua
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Kuva: Tero K.

Espoossa mielenterveyskuntou-
tujien palveluohjaus alkoi pro-
jektiluontoisena v.2005 – 2007. 
Espoon kaupunki vakinaisti toi-
minnan v. 2008 alussa ja tällä 
hetkellä palveluohjauksessa 
työskentelee viisi kaupungin 
työntekijää, jotka ovat koulu-
tukseltaan psyk.sairaanhoitajia 
ja mielenterveys-/lähihoitajia. 
V.2009 palvelun piirissä oli 50 
asiakasta.

Palveluohjaukseen voi päästä 
asiakkaaksi espoolainen mie-
lenterveyskuntoutuja, jonka arvi-
oidaan tarvitsevan tukea itsenäi-
sessä asumisessa. Asiakkaaksi 
voi hakeutua vaikka taustalla ei 
olisi sairaalahoitoja, mutta asi-
akkaalla on oltava hoitokontakti. 
Mikäli haluaa asiakkaaksi, voi 
puhua palveluohjauksesta hoi-
tavalle taholle, esim. lääkärille 
tai omahoitajalle, jotka voivat ot-
taa yhteyttä palveluohjaukseen. 
Tämän jälkeen järjestetään yh-
teinen tapaaminen jossa hoitava 
taho, asiakkaaksi haluava ja pal-
veluohjaaja pohtivat asiakkuu-
den aloittamista. Palveluohjaajat 

tekevät myös tiivistä yhteistyötä 
Jorvin psykiatrian yksikön kans-
sa ja voivat tarvittaessa tulla 
myös kuntoutus- tai palveluko-
tiin tekemään kokonaiskartoitus-
ta asiakkaan tilanteesta. 

Kun palveluohjaus aloitetaan, 
siitä tehdään yhteinen sopimus, 
jonka molemmat osapuolet (pal-
veluohjaaja ja asiakas) allekir-
joittavat. Kokonaistilanteen kar-
toitus aloitetaan aina yhdessä 
sen tahon kanssa, mistä asiakas 
on ohjautunut palveluohjauk-
seen. Kokonaistilannetta kartoi-
tetaan kotikäynneillä ja tarvitta-
essa yhdessä asiakkaan kanssa 
tehdyllä arviointilomakkeella, 
jonka kysymykset liittyvät toimin-
takykyyn, psyykiseen terveyteen 
ja asiakkaan käsitykseen itses-
tään, fyysiseen terveydentilaan, 
päihteiden käyttöön ja huoleen 
omasta tilanteesta. Kaikkien 
palveluohjauksen asiakkaiden 
kanssa tehdään myös kuntou-
tussuunnitelma, jossa lähtö-
kohtana on hoitotahon kanssa 
yhdessä määritellyt tavoitteet ja 
kokonaistilanteen kartoitus.

Palveluohjaus koostuu pääasi-
assa kotikäynneistä, lisäksi asi-
akkaan kanssa voidaan käydä 
esim. virastoissa, tutustumassa 
erilaisiin paikkoihin. Tapaami-
nen voi olla myös esim. kah-
vilassa. Tapaamiset ja niiden 
tiheys sovitaan yksilöllisesti 
kunkin asiakkaan tarpeista ja 
tilanteesta riippuen. Palveluoh-
jaus voi jatkua viikkoja, kuukau-
sia tai joskus jopa useamman 
vuoden. Tapaamisten sisältö 
kirjataan ylös. Puolen vuoden 
välein tehdään yhteenveto ja 
tarkistetaan kuntoutussuun-
nitelma. Asiakkaan ja palve-
luohjaajan välinen yhteistyö 
perustuu pitkäaikaisuuteen ja 
jatkuvuuteen, mutta toki ajan 
kuluessa palveluohjaaja pyrkii 
oman roolinsa vähentämiseen 
ja asiakassuhteen päättämi-
seen. 
Palveluohjauksen tavoitteena 
on parantaa ihmisen kotona 
selviämisen mahdollisuuksia 
ja elämänlaatua sekä ehkäistä 
sairaalahoitoja. Palveluohjaus 
on asiakkaan etua korostava 
työmenetelmä, joka perustuu 

asiakkaan, ihmisen todelliseen 
kohtaamiseen ja hänen mah-
dollisimman itsenäisen elämän-
sä tukemiseen. Palveluohjaus 
ei kuitenkaan korvaa olemassa 
olevia palveluita, eikä sisällä te-
rapiaa, lääkkeiden jakoa tai ko-
dinhoitoa.
     

Riikka Koola
Espoon mielenterveysyhdistys 

EMY ry

Lähde: Espoon kaupungin psy-
kiatrinen palveluohjaus

Yleistä lisätietoa palveluohjauk-
sesta:	www.palveluohjaus.fi

Kolmekymppinen Teemu oli pal-
veluohjauksen asiakkaana ke-
väällä 2007. Asiakkaaksi hän 
pääsi ja hakeutui silloisen asu-
misyksikkönsä työntekijän oh-
jaamana. Teemu oli muuttamas-
sa omilleen asumisyksiköstä, ja 
palveluohjaus kuului siirtymä-
vaiheeseen. Teemu kävi tapaa-
massa palveluohjaajaa kerran 
viikossa parin kuukauden ajan 
ja hänelle palveluohjauksesta jäi 
hyvä mielikuva. ”Itselleni palve-
luohjaus oli systeemissä harvoja 
positiivisia kokemuksia - pyysin 
apua ja sain apua”, Teemu kertoo 
nyt, kaksi vuotta myöhemmin.  
 
Teemu sai palveluohjaajalta lä-
hinnä keskusteluapua, jonka 
avulla Teemu selvisi pahimman 
kriisivaiheen ylitse. Teemu sai 
myös apua paperiasioihin (Kela). 
Teemun mielestä parhaiten pal-
veluohjaus toimii tiedonvälittäjä-

nä, silloin kun ihmisellä itsellään 
ei ole voimavaroja etsiä tietoa.  

Teemun kohdalla palveluohja-
us lopetettiin yhteisestä sopi-
muksesta, mutta iso pettymys 
Teemulle oli se, että palveluoh-
jauksen tilalle ei järjestynytkään 
mitään muuta. Eli palveluohja-
us toimi muuten hyvin, mutta 
Teemulle ei lopulta järjestynyt 
mitään palveluita, joihin hänet 
olisi voitu ohjata. ”Niukkuutta 
jaettiin sielläkin”, kuittaa Tee-
mu kokemuksen. Tätä juttua 
tehtäessä Teemu halusi myös 
korostaa, että hänen kokemuk-
sensa oli vain yksi kokemus ra-
jatulta lyhyeltä ajalta, eikä siitä 
ole syytä tehdä yleistyksiä. 

Eräs tarina palveluohjauksesta  

Palveluohjauksen avulla parempaa palvelua
Palveluohjaus Espoossa
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Vantaan mielenterveyshdistys 
Hyvät Tuulet ry:n sotaveteraani-
jäsen ja Rahtikeskuksen liiken-
nöitsijänä toiminut Aulis Nurmi 
sekä toiminnanohjaaja Minna 
Pelkonen vierailivat heinäkuus-
sa 2009 Vantaan Rahtikeskuk-
sessa.

Vantaan Rahtikeskus Oy täyttää 
tänä vuonna 50 vuotta. Käyn-
nin aikana neuvoteltiin voisiko 
Vantaan Mielenterveysyhdistys 
Hyvät Tuulet ry olla yksi järjestö, 
joka voisi tulla huomioonotetuksi 
jos Rahtikeskus päättää suun-
nata mahdolliset huomionosoi-
tukset järjestötoiminnan tukemi-
seen.

Vantaan Rahtikeskus päätti 
myöhemmin toimijoidensa kans-
sa yhdessä että he eivät odota 
muistamista, mutta halutessaan 
jokainen liikennöitsijä voi perin-
teisten lahjojen ja kukkien sijaan 
antaa Vantaan Mielenterveys-
yhdistyksen tilille pienen lahjoi-
tuksen. Rahtikeskus perusteli 
päätöstään seuraavasti: Hyvät 
Tuulet ryn:n Rahtikeskus valitsi 

50-vuotislahjojensa kohteeksi 
sekä yhdistyksen paikallisuuden 
että tietysti toiminnan muodon 
ja sisällön vuoksi. Rahtikeskus 
kokee että erityisesti näinä päi-
vinä on yritettävä auttaa myös 
niitä, joiden tarve ei ole sitä me-
diaseksittäintä. Mielenterveys-
potilaiden ja heidän läheistensä 
kuntoutus ei ehkä ole avustus-
kohdelistojen kärjessä, mutta 
Rahtikeskuksen mielestä Hyvät 
Tuulet ry:ssä tehdään tärkeää ja 
arvokasta työtä.

Hyvät Tuulet ry:ssä päätös otet-
tiin suurella kiitollisuudella vas-
taan. Jäsentoiminta on saamas-
sa erittäin tervetulleen lisän.

Suuret kiitokset tästä Vantaan 
Rahtikeskus Oy:lle ja menestyk-
sellistä jatkoa Rahtikeskuksen 
toiminnalle.

Pertti Sailo
Vantaan Hyvät Tuulet ry

Vantaan Rahtikeskus Oy avustaa 
huomattavalla lahjoituksella 
Vantaan Hyvät Tuulet ry:tä.

Jyväskylässä Perjantaina 
16.10.2009
Junat myöhästelivät, joten itse 
ehdin perille Jyväskylään vasta 
perjantain seminaarien ja luen-
tojen jälkeen, mutta onneksi ker-
kesin sentään syömään! Perjan-
tai-ilta olikin sitten jo ohjelmaa 
täynnä. Tulojuhlan juonsi alue-
johtaja Helena Koskelo-Suomi 
Kuopiosta ja   juhlapuheen piti 
Raimo Matikainen erittäin vä-
rikkäästi. Joensuusta oli duo 
Välikyljys joka esitti muutaman 
laulun. Sen jälkeen seurasi illan 
koho kohdat Mikkeliläisten salsa 
esitys, josta ei puuttunut vauhtia 
ja vaarallisia tilanteita. Lopuksi 
oli tosi hieno tanssi esitys latta-
ripotpureita, joihin oli tehnyt ko-
reografian	 Sanna	 Hirvaskari	 ja	
Marko Keränen, he myös esitti-
vät ko. tanssit.

Lauantaina 17.10. 
Aamiaisen jälkeen alkoi varsinai-
nen päivän ohjelma. Joka sisälsi 
aamupäivällä työpajassa lattari-
rytmit, joista kyseessä oli salsa 
ja satsa jotka olivat minulle jo 
vanhastaan tuttuja. Musaa pur-
kista eli tietokoneella tehtyä mu-
siikkia se oli valitettavasti perut-
tu ohjaajan sairastumisen takia.  
TOUHU TV-ohjelman tekoon 
osallistui noin 10 henkilöä. Tämä 
oli Outokummun Välke ry:n hal-

linnoima projekti, joka on valta-
kunnallinen hanke. Lounaan jäl-
keen jatkui tanssiva työpaja, nyt 
oli vuorossa paritanssit, joista 
käytiin läpi fox trot, vusku ja jive, 
joissa minulla tuppasi olemaan 
vaikeuksia etenkin jiven kanssa, 
koska Sanna ja Marko opettivat 
sitä kolmella askeleella, ja mi-
nulle sitä oli opetettu kuudella. 
Illan kruunasivat Iltamat tanssei-
neen. Minulla tuppasi jalkapoh-
jat olemaan illan mittaan hiukan 
hellänä, koska yhtenäistä tans-
sia oli jatkunut 5-6 tuntia.

Sunnuntai 18.10.

Yhdeksän aikaan alkoi kiertoaje-
lu, josta minulle ei paljon jäänyt 
mieleen. Ajelu kesti noin 1½ tun-
tia; kierreltiin pitkin kaupunkia ja 
katsottiin muutamia Alvar Aallon 
suunnittelemia taloja, työväen-
talo sekä palo-asema ja joitakin 
opettaja-korkeakoulun vanhem-
pia taloja. Lounaan jälkeen alkoi 
sitten matka takaisin kotiin päin. 
Ihme kyllä takaisin tullessa kaik-
ki sujui ilman ihmeempiä viivy-
tyksiä tai aikataulumuutoksia.

Lasse Laamanen
Tukiyhdistys Majakka ry

Mielenterveyden keskusliiton 
Kulttuuripäivät

Kuva Seppo K.

Tanssin hurmaa Kulttuuripäivien iltamissa
Kuva: Inkeri Aalto
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Kesäpäivä Naantalissa
Heinäkuinen aamu valkeni sa-
teisena. Fiilikset kyllä nousi näh-
dessäni tuttuja ihmisiä ja turval-
lisen kuskimme. Hiekkaharjusta 
ajoimme Pähkinärinteeseen, 
josta tuli lisää porukkaa. Iloinen 
puheensorina täytti linja-auton 
kun matkasimme kohti Espoo-
ta. Emyläisiä tuli joukkoomme 
kahdesta paikasta ja niin meitä 
oli bussilasti 48 henkeä. Matka 
Naantaliin alkoi. Matkan aikana 
toiminnanohjaaja kertoi päivä-
ohjelmasta ja Naantalin histo-
riasta. Kyllä linja-autossa on 
tunnelmaa. Kello 14 meillä oli 
opastettu kierros Kultarannas-

sa. Asiantunteva opas kävelytti 
meitä komeassa ja isossa puu-
tarhassa. Sen jälkeen lähdimme 
Naantalin kaupunkiin. 
Ennen kello 16 ruokailua kä-
vimme pienellä porukalla tutus-
tumassa Naantalin satamassa 
olevaan kirkkoon. Siellä oli urku-
ri ja viulisti harjoittelemassa illan 
konserttia varten. Olihan aika-
moinen musiikkielämys. Kirkko 
oli erittäin kaunis. Satamassa 
oli ruokapaikkamme Merisali. 
Seisovasta pöydästä sai valita 
monenlaisia herkkuja. Söimme 
hyvällä ruokahalulla ja kauan. 
Sen jälkeen valmistautumaan 

Tulva Taimi, Ilkka Uusita-
lo, Kimmo Harra, Vanhuu-
den monet kasvot, Okka, 
Opetus- ja koulutusalojen 
säätiö, Saarijärven Offset 
Oy, Saarijärvi 2007

Yleistä

Vanhuuden huollon perinteet 
poikkeavat eri Euroopan maissa. 
Yhteiskunnan kehitysvaiheet, 
valtion yleinen hyvinvointitaso 
vaikuttavat julkisen hallinnon 
palvelun sekä vanhusten huol-
lon laatuun ja tasoon. Naisten 
työssäkäynti ja hyvinvoinnin li-
sääntyminen ovat aiheuttaneet 
suurperheiden hajoamisen jota 
kautta sukupolvet asuvat toisis-
taan erillään. Nuoremmalla su-
kupolvella ei ole aikaa tutustua 
vanhempaan sukupolveen. Van-
hempien ikäluokkien elämäntari-
nat jäävät vieraiksi nuoremmille 
ikäpolville.

Vanhuus

Vanheneminen tapahtuu var-
kain tai hitaasti yksilökehityksen 
mukaan. Seniorikansalainen- 
käsitteeseen ovat vaikuttaneet 
mm. asenteiden ja mielikuvien 
muutokset. Vanhukset mielle-
tään anonyymiksi, harmaantu-
vaksi ja harmaaksi massaksi. 

Oman arvon säilyttäminen tuli-
si ottaa tavoitteeksi. Nuoruutta 
ihannova yhteiskunta tuottaa 
monille vaikeuksia ja asenne-
ongelmia. Myöhäisvanhuudes-
ta on kehittynyt naiskysymys. 
Mummo=isoäiti -termi on muut-
tunut aikojen saatossa. Subjek-
tiiviseen hyvinvointiin kuuluvat 
onnelisuus ja optimismi.

Ikäihmisten asema

Sosiaaligerontologia tutkii van-
henemiseen liittyviä kysymyksiä 
ja ongelmia. Ikääntyneisyys on 
moniulotteinen ilmiö. Ikääntymi-
nen on muuttunut määrällisesti 
ja suhteellisesti. Työelämän ikä-
syrjintä korostuu saneerausten 
yhteydessä. Ns. leskiongelma 
koskettaa ensisijaisesti naissu-
kupuolta. Ikääntyneiden mene-
tetty valta saavutetaan uudelleen 
osallisuuden ja osallistumisen 
kautta eli kansalaislähtöisen 
toiminnan välityksellä. Syrjäyty-
minen teknistyvässä yhteiskun-
nassa on mahdollista ikäänty-
neelle väestölle. Tietokoneesta, 
matkapuhelimesta, pankkiauto-
maatista ja erilaisesta digitekno-
logiasta on tullut tietoyhteiskun-
nan vertauskuvia. Ikääntyvien 
selviytyminen on paljolti kiin-
ni teknologisista ratkaisuista. 
Ikääntynyt on eläkepalvelujen 
käyttäjä ja vanhustyön asiakas. 

Avopalvelut lisääntyivät 80-lu-
vun lopulla ja 90-luvun alussa. 
Vanhuuskäsityksen määritelmä 
ikääntymiskulttuuriasemaan on 
osa kulttuurin arvomaailmaa. 
Vanhuksen ihmisarvo yhteiskun-
nassa ja kohtelu määrittävät se-
niorikansalaisen arvomaailmaa. 
Idealistisuutena joko myöntei-
nen tai torjuva suhtautuminen. 
Eläkeläiskulttuurin muutos 80- 
luvun säästäväisyydestä ja vaa-
timattomuudesta yksityiseen ja 
aktiiviseen elämäntapaan 90- 
ja 2000- luvuilla. Sukupuolinen 
ikääntyminen sekä nuorekkuu-
den ihannointi koskettavat eri-
tysesti naisia. Ikääntyminen on 
kaksiavioinen ilmiö, joka kieltei-
sesti kohdistuu erilaisiin mene-
tyksiin sekä myönteiseti kieltei-
seen vaiheeseen. Kolmas ikä 
tarkoittaa kasvamisen, oppimi-
sen ja vanhuuden välistä suh-
detta. Se sisältää elämänkulun 
uusjakoa, työn ja vapaa-ajan 
uudenlaista kytköstä ja kulttuuri-
muutosta.

Ikääntyminen

Tuttava ikääntyminen tarkoittaa 
ikääntyneiden panosta yhteis-
kunnassa, pottentiaalista sekä 
arvokkaita käyttämättömiä voi-
mavaroja. Rohkea vanhuus on 
tulevaisuuden fokusta, visiointia 

ja riskinottokykyä. Narratiivisuus 
on elämänkokemusten ja vierai-
den ihmisten kertomista arkipäi-
vän tilanteissa, tapahtumissa ja 
aikuisten puheiden kuuntelussa. 
Elämänkulku (life course) osoit-
taa menneen elämän tapahtu-
mia. Elinkaari (life span) kertoo 
elämän vaiheittaisesta kulusta 
kehdosta hautaan. Palvelutalot 
ja sosiaalikulttuurin investoinnit 
ovat inhimillisen yhteisön ja arki-
päivän tavoitteita.

Kirja kertoo vanhushuollon tule-
vaisuudesta Suomessa ja Viros-
sa. Palvelutuotanto kuuluu mer-
kittävänä osana tulevaisuuden 
vanhushuoltoon ja -palveluun. 
Kirja kertoo teorioin ja käytän-
nön esimerkin nivottuna hyvin 
em. tilanteet. Kirjaa voi suositel-
la sekä asiantuntijoille että kai-
kille asiasta kiinnostuneille

Unto Vaskuu,
Kirkkonummen KISU ry.

illan teatteriesitykseen. Ilta oli 
aika kolea ja alkoi sataa, joten piti 
laittaa monta vaatekertaa päälle. 
Kävely Emma-teatteriin, Viivi ja 
Wagner-esitykseen. Esitys olikin 
melkoista parisuhdekohellusta. 
Parituntinen kuluikin mukavasti. 
Kello 21.15 lähdimme kohti Van-
taata. Iltakahville pysähdyimme 
Tammisillan ABC:lle. Perjantain 
puolella olimme kotona.
Kiitos kaikille seurasta,

Arja Kouhia
Vantaan Mielenterveys-
yhdistys Hyvät Tuulet ry

Kirja-arvio

Kuva: Risto H.
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on perustettu vähän yli 20 vuot-
ta sitten palvelemaan Vantaalla 
ja lähikunnissa asuvia mielen-
terveyskuntoutujia ja heidän lä-
heisiään. Yhdistyksen toimintaa 
suunnittelee ja toteuttaa toimin-
nanohjaaja yhdessä hallituksen 
ja jäsenten kanssa. Toimipisteitä 
on kaksi: Lauhatuuli Hiekkahar-
jussa ja Myöhätuuli Pähkinärin-
teessä. Nämä ovat kahvilatyyp-
pisiä kohtaamispaikkoja, joihin 
kaikilla on vapaa pääsy.

Lauhatuulen toiminta on moni-
puolista. Sieltä löytyy mm. hie-
roja, parturi, vyöhyketerapeutti, 
askarteluryhmä ja erilaisia muita 
ryhmiä.

Myöhätuuli Pähkinärinteessä, 
sijaitsee aivan kauniin Lam-

Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry

Majakka Ry järjestää jäsenilleen 
erilaista virkistystoimintaa. Esi-
merkkeinä siitä on erilaiset ker-
hot, retket ja työtoiminta. 

Kerhoina Majakka Ry:ssä on eri-
laiset oma-apuryhmät, esimer-
kiksi vertaistukeen painottuvat 
ryhmät. Esimerkkeinä muusta 
Majakan kerhotoiminnasta on 
levyraati, karaoke, bingo ja maa-
lauskerho. Kerhotoimintaan voi 
osallistua omien kiinnostusten ja 
voimavarojen mukaan. 

Retkitoimintaa Majakassa on 
paljon. Lauantaisin on nuorten 
retkiryhmä, jossa mennään pää-
kaupunkiseudulla eri paikkoihin. 
Lisäksi on suurempia retkiä, 
joista mainitaan ilmoitustaululla. 
Yksi retkistä on vuosittainen kyl-
pylämatka. Muita on konsertit, 
oopperat ym.

Työtoimintaa Majakassa on keit-
tiö- ja siivoustoimintaa. Jos on 
kiinnostusta ja taitoa, sekä ha-
lua sitoutua kerhonvetämiseen, 
on mahdollista myös toimia ker-
honvetäjänä. Työtoiminnasta 
saa ahkeruusrahaa 9€ / 3 tuntia. 
Osallistuminen työtoimintaan 

Tukiyhdistys Majakka ry

maslammen rannalla. Jäsenet 
tekevät ahkerasti kävelykierrok-
sia sen ympäri. Reitin varrella 
on myös puutarhapalsta, jonka 
tuotteita saavat jäsenet vapaas-
ti hyödyntää. Myöhätuulessa 
toimii mm. levyraati, Englannin 
ryhmä ja latinan alkeiskurssi. 
Joka toinen lauantai Myöhätuuli 
on auki klo 12 – 15. 

Retkiä tehdään pitkin vuotta. 
Käydään patikoimassa retkeily-
reiteillä, tehdään teatterireissuja 
ja tutustutaan mielenkiintoisiin 
kohteisiin.

Jäsentiloissa keskustellaan mil-
loin mistäkin. Kysellään kuulu-
misia ja ihmisten vointia. Moni 
on kertonut jännittäneensä al-
kuun tuloa vieraaseen paikkaan. 

Tukiyhdistys Karvinen ry
Soidintie 3 F
PL 4
00701 Helsinki
p. 09–350 8620 toimisto
p. 09–350 86215 keittiö
sähköposti:	tukiyhdistys@kolumbus.fi
kotisivut:	www.tukiyhdistyskarvinen.fi
Avoinna: ma, ke, pe 9-15
  ti, to 9-18
  la 10-15

Vain yhdessä voimme vaikuttaa

Tällä aukeamalla  on esitelty Avomielin 
yhteistyöyhdistykset. Teemme yhdessä 
retkiä, järjestämme juhlia ja tapahtumia, 
julkaisemme tätä lehteä kerran vuodes-
sa. Osallistumme myös Mielenterveysmes-
suille yhteisellä osastolla. Seuraamme 
ajankohtaisia mielenterveysalan asioita 
ja pyrimme vaikuttamaan siihen että mie-
lenterveyspalveluiden käyttäjät saavat 
äänensä kuuluviin.

Olemme niin samanlaisia,
niin erilaisia,
yhdessä olemme enemmän,
yhteistyö on meidän rikkaus.

                      

Mutta on sitten löytänyt paikkan-
sa porukassa. Kyselin eräänä 
elokuisena päivänä paikalla ol-
leilta, mitä heillä olisi kerrottavaa 
yhdistyksestä.
Helena: -täällä on mukava olla, 
kotona on raskasta yksinään.
Raimo: -tulee sosiaaliseksi kun 
saa puhua täällä.
Maria: -täällä on seuraa ja ystä-
vällisiä ihmisiä.
Kari: -yhdistyksessä on hyvä 
henki, retket ovat hyviä. On 
tullut lisää tuttuja.

Pertti Sailo
Vantaan Hyvät Tuulet ry

auttaa vuorokausirytmiä eli päi-
värytmiä pysymään tasaisena 
ja aktivoi tottumaan työelämän 
sääntöihin. Työtoiminta motivoi 
jäseniä olemaan yhteisön osa-
na.

Yhdistyksen periaatteita ovat:
•	 Oikeus ihmisarvoiseen ja 

täysipainoiseen elämään.
•	 Toimintaan voi tulla mukaan 

omien kiinnostusten ja voimi-
esi mukaan.

•	 Kodikkuus ja viihtyisyys. Voi 
vaihtaa ajatuksia ja jakaa 
vaikeitakin kokemuksia.

•	 Yhdessä olemme vahvoja: 
Vertaisuudessa on voimaa!

Kun on säännöllistä toimintaa 
päivällä, se on täysipainoista 
elämää, joka voi auttaa hyvän 
olon lisääntymisessä. Tule roh-
keasti käymään ja osallistumaan 
toimintaamme.

Sami Juntunen
Sirja Koivunen

Tukiyhdistys Majakka ry

Emyn jäsentalo Lilla Karyll

Majakan toimitilat Haagassa

Lauhatuuli Vantaalla
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velukeskuksessa. Kuukausi-
tapaamiset ovat jäsenille avoi-
mia tilaisuuksia. Kisu järjestää 
monipuolisia ryhmiä, mm. ver-
tais-, sauvakävely-, ompelu- ja 
askartelu- sekä painonhallin-
tatoimintaa. 

Lisäksi on aktiivisesti osallis-
tuttu Mielenterveyden keskus-
liiton järjestämiin koulutus- ja 
jäsentapahtumiin tietotaidon 
kartuttamiseksi ja vertaistoi-
minnan kehittämiseksi. 
Kisun tulevaisuuden tärkein 
päämäärä on omien toimi-
tilojen saaminen. Tässä ta-
voitteessa on käännytty mm. 
Kirkkonummen kunnan, Kirk-
konummen seurakuntayhty-
män ja kirkkonummelaisten 

Kirkkonummen Seudun Mielenterveysyhdistys Kisu ry
Kisu toimii Toimarissa, Kirkko-
nummen kunnan Työllistämis-
yksikön tiloissa. Yhdistyksen 
10-vuotisjuhlia vietimme maa-
liskuussa 2009 runsaslukuisen 
kutsuvierasjoukon kanssa. 

Kisun toiminta perustuu ver-
taisuuteen, edunvalvontaan 
ja hallitustyöskentelyyn, jonne 
tietysti aina toivotaan uusia 
tuulia ja näkemyksiä. Perin-
teisiä kuukausitapaamisia pi-
detään yleensä kerran kuu-
kaudessa pääsääntöisesti 
Toimarissa, mutta myös Kirk-
konummen Veikkolan kylätalo 
on kokous- ja kerhopaikkana 
saanut varauksetonta suo-
siota. Jatkossa kisulaisten 
kokoontumisia on myös Pal-

Pekka Sauri ojentaa MTKL:n viirin Kisun pj 
Maj-Lis Jusslinille ja varapj Seppo Koskelle.

Vain yhdessä voimme vaikuttaa

Tällä aukeamalla  on esitelty Avomielin 
yhteistyöyhdistykset. Teemme yhdessä 
retkiä, järjestämme juhlia ja tapahtumia, 
julkaisemme tätä lehteä kerran vuodes-
sa. Osallistumme myös Mielenterveysmes-
suille yhteisellä osastolla. Seuraamme 
ajankohtaisia mielenterveysalan asioita 
ja pyrimme vaikuttamaan siihen että mie-
lenterveyspalveluiden käyttäjät saavat 
äänensä kuuluviin.

Olemme niin samanlaisia,
niin erilaisia,
yhdessä olemme enemmän,
yhteistyö on meidän rikkaus.

                      

Espoon Mielenterveysyhdistys
EMY ry

yhdistysten muodostaman Yh-
teistyöjärjestön puoleen. Jonkin-
laista vihreää valoa on alkanut 
näkyä tunnelin päässä. Toivom-
me sen valonkajon muuttuvan 
aktiivisiksi toimitiloiksi kisulais-
ten parhaaksi. 

Kisu ry on vireä 10-vuotias nuo-
rukainen, jonka puoleen on 
helppo tulla. Kynnys on pyritty 
tekemään niin matalaksi kuin se 
mielenterveyskuntoutujalle vain 
suinkin on mahdollista. Pyrim-

Emyn jäsentalo Lilla Karyll

Lauhatuuli Vantaalla

Tarkoituksenamme on edistää 
mielenterveyttä, yhdistää ja akti-
voida mielenterveyskuntoutujia, 
tarjota tiloja ja aikaa vertaistuen 
eri muodoille, järjestää miele-
kästä tekemistä ja harrastustoi-
mintaa jäsenille jäsenlähtöisesti. 
Järjestämme myös tiedotusti-
laisuuksia ajankohtaisista mie-
lenterveysasioista ja tuomme 
kuntoutujien näkökulmaa esiin 
yhteiskunnassa. 

Emy ry täyttää 25 vuotta maa-
liskuussa 2010. Tällä hetkellä 
meillä on toimintaa ja avoimet 
ovet Jäsentalo Lilla Karyllissa 
(Espoon keskus) ja Jäsenti-
la Meriemyssä (Ala-Kivenlahti) 
joka arkipäivä. Lisäksi Meriemy 
on avoinna lauantaisin ja Lilla 
Karyll sunnuntaisin. Lilla Karyll 
ja Meriemy ovat kaikille avoi-
mia kohtaamispaikkoja, joihin 
voi tulla kahville, tapaamaan ih-
misiä,  lukemaan lehtiä, käyttä-
mään tietokonetta ja internettiä 
sekä osallistumaan Emyn järjes-
tämään toimintaan. Kahdessa 
kahviossamme työskentelevät 
yhdistyksemme jäsenet, jotka 
saavat työstään työtoimintara-
haa. Leppävaaran Raitin pysä-
killä on perjantaisin Emy-päivä 
ja Matinkylän korttelitilassa tar-
joamme edullista aamupuuroa 
joka arkiaamu.  Tarkemmat au-
kioloajat ja tiedot löydät tämän 
lehden takasivulta ja kotisivuil-
tamme	www.emy.fi

Lilla Karyllissa ja Meriemyssä 
kenellä tahansa on mahdolli-
suus osallistua talkoisiin, joissa 
yhdessä teemme erilaisia talon 
töitä esim. pihatyöt, tilojen sii-
vous, Emyn kuukausitiedotteen 
postitus jne. Palkkioksi työpa-
noksestaan jokainen talkoolai-
nen saa yhdessä valmistetun 
ja nautitun lounaan. Tarjoamme 
muitakin vapaaehtoistyön mah-
dollisuuksia. 

Lisäksi jäsentiloissa ja lähialu-
eiden koulujen liikuntasaleis-
sa kokoontuu erilaisia Emyn 
ryhmiä, esim. kaksi maalaus-
ryhmää, kaksi sählyryhmää, 
sulkapalloryhmä, itämainen 
tanssi, salsa- ja rivitanssi, ruot-
sinkielen ryhmä, musaryhmä ja 
bänditaitoryhmä. Ryhmät ovat 
useimmiten avoimia eli niihin 
voi tulla mukaan pitkin vuotta. 
Järjestämme myös retkiä ja lei-
rejä. 

Emyllä on myös työllistämiseen 
keskittyvä Audentes-hanke, 
jossa työskentelee 3 hanke-
työntekijää ja jonka kautta v. 
2008 työllistyi 40 henkilöä. 

Päärahoittajamme ovat RAY, 
Espoon kaupunki ja TE-keskus 
(Audentes-hanke).
 

Emyn tiedotustoimikunta

me olemaan kakkosolohuone 
ja omien toimitilojen saaminen 
mahdollistaa tämän päämää-
rän lopullisen toteutumisen. 

Unto Vaskuu 
Kirkkonummen Kisu ry
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Erfarenheter från öppenvården i Australien

Det var som socialarbetare inom 
psykiatrin (HUS/Jorv) jag landa-
de sommaren 2006, någon må-
nad	efter	att	jag	flyttat	tillbaka	till	
Finland efter 12 år i Australien. 
Anpassningen till arbetet inom 
den professionella specials-
jukvården I Finland var inte all-
deles enkel efter mina australis-
ka erfarenheter av psykosocialt 
stöd och vård inom öppenvår-
den. Det är de erfarenheterna 
jag skall berätta om här. 

I Australien sköts bashälsovår-
den via privata läkarcentraler 
och man kan själv välja vilken 
läkare man vill gå hos. Tid får 
man vanligen inom några dagar. 
Själv betalar man ca 6 euro per 
besök, MediCare (FPA) beta-
lar mellanskillnaden. Människor 
som har många sjukdomar eller 
ligger under en viss inkomst-
gräns betalar mindre. 

Psykiatrisk vård ges som här på 
psykiatriska avdelningar på stat-
liga och privatsjukhus.  Perso-
nalen på öppenvårdsklinikerna 
träffar patienterna i deras hem 
- verksamheten är ambulerande 
och	 flexibel.	 Kommunerna	 skö-
ter skolorna, vägar, vattenför-
sörjning och dyligt. Den federala 
regeringen betalar ut pensioner-
na medan den praktiska socia-
la verksamheten på 1990 talet 
gavs på utbud till tredje sektorn 
enligt modellen att beställare 
och verkställare inte kan vara 
samma instans. Tredje sektorns 
verksamhet	finansieras	dels	helt	
av staten och är alltså inte pro-
fitbaserad	 medan	 vissa	 större	
välgörenhetsorganisationer är 
uppbyggda på affärsmässig, 
profitgivande	 grund.	 Den	 fede-
rala regeringen i Canberra som 
samlar in nationens skattemed-
len	delar	ut	finansiering	till	dels-
taterna, samt sätter villkor om 
att delstaterna måste använda 
pengarna på det sätt Canberra 
bestämt. 
Den tredje sektorn samarbetar 
alltså direkt med delstadsrege-
ringarnas ministerier och depar-
tement, inte med kommunerna.

År 1993 började den australiska 
federala regeringen en stor na-
tionell mentalvårdsreform. Den 
nationella mentalvårdsplanen 
har introducerats i tre etapper 
på	 5	 år	 var.	 Reformen	 fick	 sin	
start i The Burdekin Report, en 
gigantisk, av Australiens män-
niskorättskomission beställd un-
dersökning baserad på statistik 
och intervjuer med professionel-
la, brukare och anhöriga. Avsik-
ten var att få en tydlig bild av hur 
mentalvården fungerar i prakti-
ken, och hur den upplevs av pa-
tienter, anhöriga och personal. 
Under den nationella mental-
vårdsplanen fastslogs de områ-
den som bör prioriteras. Bland 
dem	 finns	 bl.a	 konsumentens/
brukarens/patientens rättighe-
ter, 

utvecklande av partnerskap mel-
la olika vård och omsorgsformer, 
t.ex. bashälsovården och tredje 
sektorn, kvalitetskrav i servicen, 
flexibilitet	 enligt	 brukarnas	 be-
hov och önskemål och fokuse-
ring på återhämtning (recovery). 

Långvariga psykiska sjukdomar 
leder ofta till olika psykiska funk-
tionshämningar med medföljan-
de svårigheter att klara varda-
gen. Psykisk funktionshämning 
räknas som ett handikapp som 
berättigar till stöd och omsorg. 
Stödet som ges till handikappa-
de skall ha som målsättning att 
individen får möjlighet till integ-
rering i samhället, återhämtning 
från sjukdomen och hjälp att åte-

rinträda i vardagslivet.
I	Australien	leds	och	finansieras	
handikappservicen av ett statligt 
ministerium för handikapp. Ide-
ologin, visionerna och praktiken 
leds av det federala ministeriet 
Disability Services. 
Disability Services skall orga-
nisera, i samarbete med den 
kliniska vården, stöd och ser-
vice åt individer med psykiska 
funktionshämningar, dvs följder 
av psykisk sjukdom. Disability 
Services samarbetar med tredje 
sektorn genom  så kallade Key 
Workers, som har regelbunden 
kontakt med klienterna och på 
så sätt kontrollerar att den ser-
vice de får från stödorganisa-
tionerna fyller måttet och indivi-
dens målsättning. 

Själv arbetade jag inom en 
tredje-sektorn organisation vars 
uppgift var att ge dagligt stöd åt 
individer med  psykisk funktion-
shämning. Finansieringen kom 
från Disability Services, alltså 
staten. 

Våra klienter var dels individer 
som redan levde i samhället, 
men som på grund av följderna 
av sin psykiska sjukdom hade 
svårt att klara vardagslivet, och 
som ofta måste få sjukhusvård. 
Vi hade också klienter under 
Project 300, ett  samarbets-
projekt mellan Department of 
Health, Department of Housing 
och Disability Services Queens-
land. Projektet strävade till en 

genomtänkt utskrivning av 300 
patienter från långvarig psy-
kiatrisk specialsjukhusvård i 
Queensland. Mina Project 300 
klienter hade alla tillbringat 10-
15 år på sjukhus, och skulle 
nu få hjälp med att leva sitt liv i 
samhället.	De	fick	en	kommunal	
bostad på en ort de själva valt, 
de	fick	en	2500€		för	inventarier	
och de garanterades en egen 
psykiater och klinisk öppenvård. 
Dessutom garanterades de psy-
kosocialt dagligt stöd från en or-
ganisation sådan som den jag 
arbetade på. 

Mentalvårdsreformen hade sla-
git fast att jämbördigt partners-
kap mellan olika aktörer skall 
styra vården och stödet. Jag 
hade därför glädjen att runt mina 
klienter ha ett team bestående 
av klientens stödpersoner, klien-
tens psykiatriska sjukskötare  
från öppenvårdsteamet, klien-
tens egen psykiater, klientens 
egenläkare, klientens förmåns-
bevakare, klientens anhöriga, 
arbetskraftsbyrån, det kommu-
nala bostadskansliet, etc, efter 
behov. En gång i månaden hade 
vi möte för att säkra att klientens 
stöd och omsorg sköttes på bäs-
ta sätt och enligt klientens behov 
och önskemål. Den individuella 
stödplanen baserade sig helt på 
klientens egna önskemål och 
målsättningar. 

Partnerskapet och samarbetet 
med speciellt den kliniska vår-
den var intressant och impone-
rande. Vår uppgift var att ge stöd 
enligt klientens behov, med in-
riktning mot integrering i samhäl-
let, träning i att klara vardagens 
sysslor, och samtidigt öppna en 
möjlighet till återhämtning. Den 
kliniska öppenvården såg efter 
medicineringen vid behov. Ock-
så klientens psykiater träffade 
sin patient i patientens hem. Det 
var viktigt att klienten kunde be-
vara sitt förtroende för oss, det 
dagliga stödet. Därför hade vi en 
överenskommelse med klien-
tens kliniska case manager: vid 
behov var de the Bad Guys, som  
kunde bestämma om t.ex. tvång-
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Kokemuksia avohoidosta Australiassa
Asuttuani 12 vuotta Australiassa, 
tulin takaisin Suomeen ja haluan 
kertoa kokemuksistani australialai-
sesta psykososiaalisesta tuesta ja 
hoidosta avohoidon alueella. 

Australiassa perusterveydenhoito 
hoidetaan yksityisillä lääkäriasemil-
la ja asiakas saa itse päättää kenen 
lääkärin vastaanotolle hän haluaa 
mennä. Asiakas maksaa itse 6 € ja 
Medi Care (KELA) maksaa loput. 
Psykiatrista hoitoa annetaan kuten 
täälläkin sekä valtion että yksityi-
sissä sairaaloissa. Henkilökunta 
avohoidossa käy tapaamassa asi-
akkaita heidän kotonaan. Kolman-
nen sektorin toiminnan rahoittaa 
osittain valtio ja se ei näin ollen ole 
liiketoimintaa. 

Vuonna 1993 aloitti Australian halli-
tus suuren kansallisen mielenterve-
ydenhoidon uudistuksen. Uudistus 
perustui mittavaan tutkimukseen. 
Tutkimuksessa lyötiin lukkoon alu-
eet, joihin erityisesti haluttiin kiin-
nittää huomiota. Kuten potilaan 
oikeudet, yhteistyön kehittäminen 
hoito- ja huolenpitokäytäntöjen ta-
voissa hoitotyöhön osallistuvien 
eri tahojen kesken. Tekemällä ne 
mahdollisimman joustaviksi hoitoa 
tarvitsevien tarpeiden mukaan. 

Australiassa toimintarajoittunei-
suus katsotaan vammaisuudeksi 
joka oikeuttaa tukeen. Tuen tarkoi-
tus on että ihminen saa mahdolli-
suuden päästä osallistumaan mah-
dollisimman hyvin yhteiskunnan 
toimintaan. Vammaishoitopalvelua 
johtaa valtiollinen ministeriö. Disa-
bility Services johtaa vammaishoi-
topalvelua käytännössä. Disability 
Services tekee yhteistyötä kolman-
nen sektorin kanssa niinsanottujen 
Key Workersien avulla, joilla on 
säännöllinen yhteys asiakkaiden 
kanssa. 

Työskentelin kolmannen sektorin 
organisaatiossa jossa tehtävänä 
oli antaa päivittäistä apua psyykki-
sesti toimintarajoitteisille ihmisille. 
Meillä oli myös asiakkaita Projekti 
300: sta. Projektin tarkoituksena oli 
harkitun suunnittelun avulla saa-
da uloskirjoitettua sairaalasta 300 
pitkäaikaispotilasta psykiatrisesta 
erikoissairaanhoidosta Queenslan-
dissa. Kaikki potilaat olivat olleet 10 
- 15 vuotta sairaalassa.He saivat 
kunnallisen asunnon paikkakun-
nalta, jonka saivat itse valita. Apua 
asunnon sisustamiseen ja oman 
psykiatrin ja avosairaanhoidon pal-
velut. Sekä päivittäistä psykososi-
aalista tukea kolmannen sektorin 

organisaatiolta. 

Mielenterveyshoitotyön uudis-
tus oli päättänyt että tasapuoli-
nen kumppanuus eri toimijoiden 
kanssa ohjaa hoito- ja tukemis-
työtä. Tiimiin kuuluu asiakkaan 
omahoitaja; tukihenkilöitä, psy-
kiatrinen sairaanhoitaja avohoi-
totiimiistä, psykiatri, omalääkäri, 
edunvalvoja, omaiset, työvoi-
matoimisto, kunnallinen asun-
totoimisto ym. tarpeen mukaan. 
Kerran kuukaudessa pidimme 
kokouksen varmistaaksemme 
että asiakkaan tukeminen ja 
huolenpito hoidettiin parhaal-
la mahdollisella tavalla. Tämä 
tehokas työskentely oli hyvin 
tuloksellista. Päämäärä - tehdä 
mahdolliseksi ihmisille, joilla on 
keskivaikea tai vaikea toiminta-
rajoittuneisuus, elää niin rikasta 
elämää kuin mahdollista, saa-
vutettiin useimpien kohdalla. 

Sitä taustaa vastaan että tilin-
tarkastajat Suomessa kritisoivat 
suomalaisen mielenterveyden-
hoidon hajanaisuutta, haluan 
kertoa esimerkin kuinka Aust-
raliassa toteutettu uudistus on 
onnistunut tekemään hoidon 
ja yhteistyön sujuvammaksi. 

Omalääkärin palkkio yhteistyöko-
kouksissa käytetystä ajasta tulee 
valtiolta. Tämä tekee mahdollisek-
si sen että omalääkäri, ja näin ol-
len perusterveydenhoito, voi olla 
todella mukana työssä asiakkaan 
monien erilaisten tarpeiden hoita-
misessa. 

Koska oli olemassa selvät ohjeet 
yhteistyöstä ja tehtävästä perus-
sairaanhoidon ja avohoitoklinikoi-
den ja muiden hoitotyöhön osallis-
tuvien kanssa, työ oli joustavaa ja 
tehokasta. Asiakas ei ollut jäykän 
byrokratian uhri, vaan asiakas sai 
todeta että hoito ja palvelut lähti-
vät hänen tarpeistaan, ei hoito-
systeemin. Neljäs viisivuotinen 
mielenterveydenhoito- ohjelman 
jakso käynnistyi 2007. Ja monia 
ohjelmia psyykkisesti toiminta-
rajoitteisten ihmisten tukemisek-
si yhteiskunnassa on aloitettu ja 
työ jatkuu. 

Lyhennelmä ja suomennos: 
Pertti Sailo, Vantaan Hyvät tuu-
let ry edellisen sivun kirjoituk-
sesta. 

sintagning på sjukhus. Vi var the 
Good Guys, som inte blandade 
oss i den kliniska vården. Natur-
ligtvis påminde vi klienten om att 
ta sina mediciner, men vår upp-
gift var alltså att ge psykosocialt 
stöd, inte att blanda oss i medi-
cineringen. 

Detta intensiva samarbete var 
mycket effektivt. Målsättningen 
- att göra det möjligt för indivi-
der med medelsvåra till svåra 
psykiska funktionshämningar att 
leva ett så rikt liv som möjligt i 
sitt eget hem och lokalsamhäl-
let, och att minimera intagningar 
på	sjukhus,	uppnåddes	i	de	fles-
ta fallen. 

Med tanke på revisionsverkets 
kritik	av	splittringen	i	den	finska	
mentalvården vill jag ännu jag 
visa på ett exempel på hur den 
australiska reformen har lyckats 
i sin målsättning att göra vår-
den och samarbetet smidigare: 
Egenläkaren kan debitera staten 
för tid spenderad i samarbets-

möten kring klientens behov. 
Detta gör det möjligt för egenlä-
karen, dvs bashälsovården, att 
verkligen vara involverad i arbe-
tet runt klientens mångfacettera-
de behov. Genom att det fanns 
klara direktiv om 
samarbete och roller mellan 
och för den kliniska sjukhus 
vården och öppenvårdskliniker-
na, arbetsmarknadsorganisa-
tionerna, förmånsbevakarna, 
bostadsmyndigheterna och de 
psykosociala rehabiliterinsorga-
nisationerna under Department 
of Disability Services blev arbe-
tet	flexibelt	och	effektivt.	

I mitt arbete med Project 300, 
som koordinator och ‘personligt 
ombud’ inom den sociala och 
psykosociala omsorgen,  kunde 
jag därför ha ett smidigt samar-
bete med de olika samarbets-
partners som alla har en viktig 
roll då det gäller klienternas 
återhämtning, integrering i sam-
hället och säkerställande av de-
ras mänskliga rättigheter. Klien-

ten/patienten var inte ett offer 
för byråkratiskt vansinne, utan 
kunde räkna med att servicen 
utgick från hans/hennes behov, 
inte systemets behov. 

Genom att de av regeringen 
fastslagna riktlinjerna för både 
den kliniska vården och den in-
dividuella stödet i lokalsamhället 
slår fast att all verksamhet skall 
följa principen att återhämtning 
är möjlig, genomsyras  verksam-
het och vården av hopp. Klien-
ten uppmuntras att orka tro på 
sig själv och på att aldrig förlora 
hoppet om att man kan leva ett 
rikt och värdigt liv också med en 
psykisk sjukdom. 

Sedan den fjärde fasen av det 
nationella mentalvårdsprogram-
met satt igång 2007 har Disabi-
lity Services startat många nya 
program för att stöda psykiskt 
funktionshämmade i samhället. 
Statliga medel reserveras för 
både bostäder och tredje-sektor 
organisationer som ger indivi-

duellt psykosocialt stöd. Riktlin-
jer och principer för arbetet med 
dubbel diagnos (psykisk sjuk-
dom/utvecklingshämning) har 
arbetats fram i samarbete med 
psykiatrin. Skolning av personal 
i tredje sektorn är fortlöpande. 
Trots att mentalvården i Australi-
en ännu har stora brister, satsas 
det mycket både energi, pengar 
och eftertanke på förändringar 
till det bättre.

Beata Frankenhaeuser
Kirkkonummen Seudun 

Mielenterveysyhdistys Kisu ry
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Espoolaisten asunnottomien 
kokemuksia kodittomuudestaan – 

Asiakasnäkökulmaa palvelujen kehittämiseen
Vuosina 2008-2009 toteutet-
tiin Espoossa opinnäytetyönä 
haastattelututkimus, jonka tar-
koituksena oli selvittää, mitä 
asunnottomuus on asunnot-
toman ihmisen näkökulmas-
ta, sekä tutkia asunnottomien 
omia näkemyksiä asunnot-
tomien palveluista ja niiden 
kehittämisestä Espoossa. On 
tärkeää tuoda asunnottomien 
ihmisten oma ääni kuuluviin, 
sillä he ovat oman elämänsä 
asiantuntijoita.

Asunnottomien palvelut ovat 
murroksessa ja valtio-ohjelmaan 
kirjattujen pitkäaikaisasunnotto-
muuden puolittamistavoitteiden 
kautta luodaan paineita asun-
nottomuuden vähentämiselle. 
Tavoitteisiin pyritään kehittämis-
ohjelmien ja hankkeiden avulla. 
Myös Espoossa ollaan luomas-
sa uudenlaisia toimintamalleja 
asunnottomuustyöhön sekä ke-
hittämässä toimintaympäristöjä.

Espoossako asunnotto-
muutta?

Vauraassa reilun 240 000 asuk-
kaan Espoossa on lähes viisi-
sataa asunnotonta. Espoossa 
kehittämistyön kohteina ovat 
muun muassa Espoon kaupun-
gin päihdehuollon asumispal-
veluihin kuuluva Olarinluoman 
vastaanottokoti ja Suomen lute-
rilaisen evankeliumiyhdistyksen 
ylläpitämä asunnottomille tarkoi-
tettu Väinölä-koti. Tämän vuoksi 
oli tarvetta tutkimukselle, joka 
selventää espoolaisten asunnot-
tomien kokemuksia kodittomuu-
desta ja palvelujen kehittämises-
tä. Espoolaisten asunnottomien
kokemuksia kodittomuudestaan 
- tutkimuksessa tuotettiin uutta 
tietoa asunnottomien ihmisten 
kokemuksista, mitä tullaan hyö-
dyntämään palveluja kehitettä-
essä. 

Tutkimuksen teoreettinen viite-
kehys koostuu asunnottomuu-

desta, kodittomuudesta, syr-
jäytymisestä ja asiakkuudesta. 
Teoriaosassa on eritelty myös 
espoolaista asunnottomuutta ja 
sen ratkaisuyrityksiä sekä syr-
jäytymisen ja marginalisaati-
on ulottuvuuksia. Tutkimuksen 
haastattelut tehtiin Olarinluoman 
vastaanottokodissa ja Väinö-
lä-kodissa Espoossa syksyllä 
2008. Kaikki haastateltavat oli-
vat haastatteluhetkellä espoo-
laisia vailla vakinaista asuntoa 
olevia ihmisiä.

Haastattelut seurasivat kolmea 
teemaa, jotka ovat Koditto-
muus, Kokemus asiakkuudesta 
ja palveluista sekä Tulevaisuus. 
Haastatteluissa kuultiin tarinoi-
ta niin vaikeuksista ja voimatto-
muudesta kuin selviytymisestä 
ja toivostakin. Vaikka haastatel-
tujen mukaan ihminen on sopeu-
tuvainen ja moni asia on itsestä 
kiinni, on asunnotonkin ihminen 
ja ansaitsee ihmisarvonsa.

”…sitä on jotenki 
vähä turha  ihminen 
täällä...tuntee ittesä 
vähän niinku emmä 
osaa selittää…”

Kodittomuus on kärsi-
mystä, johon on sopeu-
duttava

Tutkittavat kokivat kodittomuu-
den erittäin ikäväksi asiaksi, 
suorastaan kärsimykseksi. Ko-
dittomuus koettiin passivoivaksi 
ja elämäntahdon vieväksi, mutta 
osa tutkittavista kuitenkin tyytyi 
tilanteeseensa. 

Haastatteluissa esiin noussut 
päivä kerrallaan    –asenne oli 

tärkeä voimavara ja se auttoi 
sopeutumisessa. Asunnottomi-
en arki oli yksipuolista ja heidän 
mahdollisuutensa olivat vähäi-
set. Monen elämään liittyi vah-
vasti päihteiden käyttö ja osa 
taas tavoitteli raittiutta. Pitkäai
kaistyöttömyys, köyhyys sekä 
maksuhäiriöt ja velat yhdistivät 
kaikkia haastateltuja ja vaikutti-
vat mahdollisuuksien rajallisuu-
teen. Haastateltujen ongelmat 
olivat niin asunnottomuuteen 
johtavia kuin siitä seuraaviakin.

”En ilmoita Hesarissa, 
että olen asunnoton”

Asiakkuus koettiin toisinaan no-
lona ja moni koki olevansa lei-
maantunut sen vuoksi, että asui 
vastaanottokodissa tai tukiko-

dissa. Osa haastatelluista toivoi, 
että heidät kohdattaisiin yksilöi-
nä ja että heidän positiiviseen 
kehitykseensä kiinnitettäisiin 
huomiota menneisyyden tekojen 
sijaan.

Palvelu Olarinluoman vastaan-
ottokodissa ja Väinölä-kodissa 
koettiin pääasiassa hyvänä. 
Tutkittavat olivat kiitollisia siitä, 
että heillä oli paikka, jossa olla, 
ja jossa heitä kohdeltiin hyvin. 
Olarinluoman vastaanottokoti ja 
Väinölä-koti tyydyttivät, mutta 
kuitenkin niiden kehityskohteiksi 
nostettiin yksityisyyden ja aktivi-
teetin puute sekä tiloihin ja viih-
tyvyyteen liittyvät puutteet.

”…jokaista meitä ar-
vostetaan ihmisenä 
täällä…”

Asunnon saamisen vaikeus oli 
esillä kaikissa haastatteluissa. 
Asuntoa toivottiin, mutta kaikil-
la ei ollut kiirettä sen hankinnan 
suhteen. Osa kuitenkin koki elä-
mäntilanteensa asunnottomana 
sietämättömäksi. Tutkittavilla ei 
juuri ollut konkreettisia suunni-
telmia tulevaisuutensa varalle. 
He kuitenkin kokivat voivansa 
vaikuttaa elämäänsä omilla va-
linnoillaan. Tulevaisuuden toivei-
ta olivat raha, lasten hyvinvointi 
ja eläminen rauhassa. Tällaisia 
toiveita voi kuulla kenen tahansa 
ihmisen suusta.
”…se on se oma kämp-
pä kummiski aika 
lailla elämän perus-
kivistö…”

Suunnitelmista toimiin 

Tutkimustyön pohjalta nousee 
ajatus siitä, että asunnottomien 
yleisimmin käyttämät palvelut 
voitaisiin keskittää yhteen paik-
kaan, esimerkiksi asumisyksi-
kön yhteyteen. Moniulotteisten 
ongelmien kanssa kamppaile-
ville asunnottomille ihmisille on 

Asunnottomien yötä vietetään vuosittain17.10. Kuva Espoon 
Keskuksen asunnottomien yöstä, jossa myös EMY ry on jär-
jestäjänä.

Kuva: Timo Aartomaa
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tärkeää, että heillä on luotta-
mukselliset välit hoitavien hen-
kilöiden kanssa. Keskittäminen 
saattaisi helpottaa elämäntilan-
teiden ongelmien kokonaisval-
taista käsittelyä.

Haastateltavat toivoivat entistä 
parempaa kohtelua ja arvosta-
vampaa kohtaamista erilaisissa 
sosiaalipalveluissa asioides-
saan. Sosiaalialalla tulisi koh-
data jokainen arvostaen häntä 
ihmisenä huolimatta hänen te-
oistaan tai taustastaan. Omia 
asenteitaan pitäisi muistaa jat-
kuvasti	 reflektoida	 huonojen	
asiakaskohtaamisten välttämi-
seksi.

”…vois paremminkin 
kohdella älkää kat-
toko heti mua sillä 
silmällä jos te luette 
päätteeltä mun tie-
dot…”

Turvattomuus, yksityisyyden 
ja aktiviteetin puute sekä viih-
tyvyyden lisääminen nostettiin 
haastatteluissa esille kehittä-
misen kohteina. Viihtyvyyden 
lisääminen ei useinkaan vaadi 
kovin suuria toimenpiteitä. Oma 
lukollinen huone asumisyksikös-
sä edesauttaisi turvallisuuden 
ja yksityisyyden tunnetta. Tut-
kimuksen perusteella on lisäk-
si tärkeää tarjota vaihtoehtona 
asumisyksikkö erikseen päihtei-
tä käyttäville ja raittiutta tavoitte-
leville.
Asumispalveluissa tehtävän 
työn tavoitteiden ja toimintatapo-
jen erilaisuus tuli haastatteluai-
neistosta ilmi. Asumisyksiköissä 
kannattaisi pyrkiä aktivoimaan 
ja kannustamaan asiakkaita 
omatoimisuuteen rinnalla kul-
kemisen ja yhdessä tekemisen 
keinoin. Moni haastatelluista 
osallistuisi mielellään nykyis-
tä enemmän omien asioidensa 
hoitamiseen sekä asumispalve-
lupaikkansa arjen askareisiin, 
jos mahdollisuuksia niihin olisi 
tarjolla enemmän. Tuen saami-
nen henkilökunnalta koettiin hy-
vin tärkeäksi.
Asunnottomuus ei määrittele 
koko ihmistä vaan on osa hänen 

Pipään purnaus
Osa 1….tunne….
Hector laulaa Herra Mirandos 
levyllään: ”Taivaassa on iso rei-
kä. Onkohan Jumala tehnyt sen 
pudotessaan helvettiin?”. Hus 
uudistaa, potilaat ulkoistaa. Pe-
ruspalvelut  kauppaa ”ei oota”. 
Palveluissamme on potilaan 
mentävä reikä, ja se johtaa hen-
kiseen helvettiin. Hectorin sa-
noitus tukee käsitystä ”helvetti 
on maanpäällä, kaikki pääsee 
taivaaseen.” En tiedä kenen 
päätelmä tuo on, mutta ajoittain 
ruuhkaa kyllä se tuo taivaanpor-
teille, kun yritämme kiilata jonos-
sa. Itsemurha on itsekäs teko, 
sanotaan ja niin se onkin. Aina 
kun joku tekee itsemurhan, hän 
tuottaa lisää mielenterveyspal-
velujen tarvitsijoita, palveluiden 
jotka eivät toimi tai niitä ei ole. 

Mielenterveys- ja päihdepalve-
luja yhdistetään. On mielenkiin-
toista nähdä kuinka tuossa liitos-
sa tulee käymään, koska hoidon 
ja palveluiden saatavuudella on 
vissi ristiriita.  

Päihdepalveluissa on aikaa sit-
ten tajuttu, että potilaan oma 
hoitomotivaatio mahdollistaa 
parhaan mahdollisen loppu-
tuloksen. Mielenterveyspal-
veluiden puolella olemme nyt 
pääsemässä samoille linjoille, 
kun potilaan kanssa ryhdytään 
yleisemmin laatimaan hoito- ja 
kuntoutussuunnitelmia. Palvelut 
eivät toimi, jos ihmistä ei oteta 
mukaan omaan hoitoonsa.

”Ne yrittivät aivan lopuksi ’rau-
hoittaa’ jotakin.. jotakin ihmiselle 
sopivaa...”  ehkäpä näin ” Arvon 
mekin ansaitsemme Suomen 
maassa suuressa.”

Osa 2….. järki…..
Onko järkee vai ei…. Parempaa 
palvelua meistä jokainen voi 
yrittää tavoittaa osallistumalla. 
Osallistumalla omaan hoitoon, 
vaikka tunne ja kokemamme 
kohtelu kertoisi muuta. Meillä on 
kokemustietoa, jota hyödyntä-
mällä palvelujen tarjoajat pystyi-
sivät halutessaan rakentamaan 
paremman palveluverkoston. 
Tiedän kokemuksesta, että olo-
suhteisiin vaikuttaminen on kuin 
iskisi päätään seinään, mutta 
ilman sitä ”tuotekehitystä” olem-
me alati nesteessä. Ei kaikkien 
kokemusasiantuntijoiden tarvit-
se fyysisesti barrikadeille nous-
ta, mutta jo se, että uskaltaa 
tehdä itsensä näkyväksi palve-
luiden piiriin päästyään ja vaatia 
palvelua voi muuttaa meidän yh-
teiskunnan palvelurakennetta. 

Minulla on oletus, että jos asiak-
kaiden kanssa tehtäisiin yhdes-
sä hoito/kuntoutus/palvelusuun-
nitelma, ei hoitomme olisi näin 
passivoivaa eikä suuntautuisi yl-
häältä alaspäin. Suunnitelmas-
sa tulisi näkyä kuka mistäkin 
asiasta vastaa. Sopimus olisi ns. 
YYA-sopimus, jossa myös asi-
akkaan omaa vastuualuetta voi-
si hiljalleen laajentaa toipumisen 
mukaan. Muutos aiheuttaisi tie-
tenkin jonkin verran vastarintaa, 
koska olemmehan tottuneet sii-
hen, että omaan hoitoon on tosi 
vaikea vaikuttaa, mutta pienikin 
askel oikeaan suuntaan olisi 
hyvä. Uusien asiakkaiden koh-
dalla sopimuksen teko säästäisi 
yhteiskunnan varoja eikä uusia 
kroonikkoja syntyisi nykyistä 
tahtia, vaan työssäoloikä voisi 
kasvaa ihan ilman pakotteita. 

Maj-Lis Voutilainen
Espoon Mielenterveys

yhdistys EMY ry

sen hetkistä elämäntilannettaan. 
Emme voi ymmärtää asunnotto-
man ihmisen kokemusta, koska
emme ole itse kokeneet koditto-
muutta. Tämän vuoksi vähintä, 
mitä voimme tehdä, on kuunnel-
la toisen ihmisen todellisia koke-
muksia.

”…mä en halua ke-
lata mun vanhoja 
tekemisiä menneitä 
suunta on tonnepäin 
ylöspäin se on ainoo 
se mikä antaa voi-
maa…”

Hanna Kotiranta
Tiina Pajula

Kirjoittajat ovat Laurea-ammattikorkea-
koulun sosionomiopiskelijoita, jotka 
tekivät opinnäytetyönään tutkimuksen 
Espoolaisten asunnottomien kokemuk-
sia kodittomuudestaan. Opinnäytetyö 
on luettavissa Pääkaupunkiseudun 
sosiaalialan osaamiskeskus SOCCAn 
internetsivuilla www.socca.fi. Tiina Pa-
jula on myös Espoon mielenterveysyh-
distys EMY ry:n toiminnanohjaaja. 
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Vammaisneuvoston 
vaikutusmahdollisuudet palveluihin

Helsingin vammaisneuvosto on 
kahdesti vuodessa valittu Hel-
singin kaupungin toimikunta. Se 
on Helsingin kaupungin alueella 
toimivien vammaisjärjestöjen ja 
yhteisöjen pysyväisluonteinen 
yhteistyöelin.

Neuvoston jäseninä on luotta-
mushenkilöitä, viranhaltijoita ja 
vammaisneuvoston edustajia. 
Nykyisessä Helsingin vammais-
neuvostossa on puheenjohtajan 
ja vammaisasiamiessihteerin li-
säksi työvaliokunta ja kolme toi-
mivaa epävirallista työryhmää, 
kuljetuspalvelutyöryhmä ja vam-
maispoliittinen työryhmä. Itse 
olen mukana ehdottamassani 
sosiaali- ja terveyspalvelujen 
työryhmässä,  sihteerinä vam-
maisesimies, jonka kautta tieto 
menee vammaisneuvostolle.

Helsingin kaupungin vammais-
neuvosto jatkaa toimenpiteitä, 
jotka edistävät perusoikeuksien 
toteutumista kaikissa tilanteissa, 
vammaisten henkilöiden yhden-
vertaisuutta sekä valtaistumista 
ja osallistumista yhteiskunnan 
toimintaan täysivaltaisena jäse-
nenä. Tarkoituksena on syrjäyty-
misen estäminen eri elämänalu-
eilla.

Erityistä huomiota vammaisneu
vosto kiinnittää esteettömään 
tiedonsaantiin, rakentamiseen 
ja liikenteeseen sekä toimin-
taympäristön ja yleisten palve-
luiden hyvään käytettävyyteen. 
Pyritään vaikuttamaan kunnan 
toimintatapoihin toteuttaa voi-
massaolevaa lainsäädäntöä.
Seurataan ja vaikutetaan vaikea-
vammaisten kuljetuspalveluiden 
(Stadin kyyti) toteutumiseen ja 

tulevaisuuden suunnitelmiin, 
sekä puututaan esiin tuleviin 
epäkohtiin.

Tärkeimpiä lähiajan asioita ovat 
mm. esteetön kaavoitus ja ra-
kentaminen, vaikeavammaisten 
kuljetuspalvelut ja työllistymis-

asiat, terveydenhoitopalveluiden 
tehostaminen, metropolialueen 
yhteistoiminta vammaisasioissa, 
sekä kunnallisen vammaispal-
veluohjelman aikaansaaminen 
osana kaupungin eri hallinto-
suuntien vakinaista toiminta- ja 
taloussuunnittelua.

Allan Wilen, 
Helsingin vammais

neuvoston jäsen

Olen nyt Espoon vammaisneu-
vostossa toista kautta varajäse-
nenä yhdistyksemme edustaja-
na. Siellä ja yleensä muuallakin 
mielenterveysasioista puhumi-
nen on alkuun aika yksinäistä 
puuhaa. 

Välillä mieleni on tehnyt heittää 
hanskat tiskiin ja kävellä pois, 

kun tuntuu, että en kykene vai-
kuttamaan asioihin. Onneksi 
en ole luovuttanut, koska tuo 
on vain oma tunteeni. Pelko-
jen poistaminen ja asenteiden 
muuttaminen on aikaa vievää 
puuhaa. Nykyisin kuitenkin jo 
tunnen, että asiaani ei vammais-
neuvostossa vierasteta enkä 
oikeasti tiedä kuinka suuri osa 
tunteistani oli minun omia pelko-
jani.  

Vammaisneuvosto on kanava, 
jossa voi kunnan asioihin koit-
taa vaikuttaa ennen päätöksiä. 
Mielenterveyshän on meidän 
kaikkien yhteinen asia ja jos se 
huomioidaan kunnassa erilaisia 
päätöksiä tehdessä, niin se on 
parasta ennaltaehkäisevää mie-
lenterveystyötä. 
Espoon vammaisneuvosto on 

monessa mukana ja tehtävä 
kenttä on laaja. Evane (kirj. oma 
lyh.) on perustanut työryhmiä 
saadakseen vammaisten hen-
kilöiden asioita paremmin esille 
kaupungin organisaatiossa ja 
lisäämään avointa keskustelua 
ja yhteistyötä järjestöjen, päättä-
jien ja kaupungin työntekijöiden 
välille. 

Pysyviä työryhmiä ovat johto-
ryhmä, rakennetaan kaikille 
– työryhmä, sivistyspalvelujen 
työryhmä, sosiaali- ja terveys-
palvelujen työryhmä sekä tiedo-
tustyöryhmä. Itse olen jäsenenä 
sos. ja terveystyöryhmässä sekä 
tiedotustyöryhmässä. 

Neuvottelukunta valitsee vaa-
leilla vammais- ja pitkäaikais-
sairausjärjestöjen edustajat 
vammaisneuvostoon. Kaupun-
ginhallitus nimittää vammais-
neuvoston jäsenet neuvottelu-
kunnan vaalituloksen pohjalta 
kahdeksi vuodeksi. Meillä Es-
poossa on vammaisasiamies. 
Hänen tehtävänään on edistää 
vammaisten ja pitkäaikaissai-
raiden henkilöiden yhdenvertai-
suutta ja toimintamahdollisuuk-
sia Espoossa yhteistoiminnassa 
kaupungin yksiköiden ja vam-
mais- ja sairausjärjestöjen kans-
sa.

Vammaisneuvoston vaikutta-
miskeinoina on aloitteiden ja esi-
tysten tekeminen ja lausuntojen 
antaminen sekä osallistuminen 
käyttäjien edustajina kaupungin 
työryhmiin ja hankkeisiin.

     
Maj-Lis Voutilainen

Emy ry

Kuva: Allan Wilen

Helsingin vammaisneuvosto Espoon vammaisneuvosto
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Kiitämme toimintamme tukemisesta
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Jäsentalo Lilla Karyll
Pappilantie 7, 02770 Espoo
p. 09–859 2057
Avoinna: ma–pe klo 9–16.30, joka su klo 12–16

Jäsentila Meriemy
Merenkäynti 3, 02320 Espoo
p. 09–863 2031
Avoinna: ma–pe klo 9–16.30, joka la klo 12–16

Tapiolan Emy-piste
EJY:n Yhteisötupa, Kauppamiehentie 6, 2 krs, 02100 Espoo

Terassikahvio
Jorvin sairaala (psyk.yks.)
Turuntie 150, 02740 Espoo
Avoinna: ma–pe klo 9.30-14.30

Kahvikulma
Aurora-koti, Träskändan puisto
Kuninkaantie 43, 02940 Espoo
Avoinna: ti–pe klo 9–12 ja 12.15–16 sekä la-su klo 12–16

Muu EMY-toiminta:
perjantaisin Raitin Pysäkillä Leppävaarassa,
aamupuuro Matinkylän korttelitilassa ma-pe.
Lisätietoja yllä olevista puhelinnumeroista.
sähköposti:	espoonmielenterveys@emy.fi
kotisivut:	www.emy.fi

Espoon mielenterveys-
yhdistys EMY ry
Esbo mentalhälsoförening 
EMF rf

Tukiyhdistys Majakka ry

Teuvo Pakkalantie 1 A
00400 Helsinki
p. 09–145 028
fax. 09–145 028
Anne Niemi p. 050–469 8222
sähköposti:	majakka.ry@kolumbus.fi
Nuoret aikuiset p. 041–547 8363
sähköposti:	tuuliviiri@kolumbus.fi
kotisivut:	www.kolumbus.fi/majakka.ry
Avoinna: arkisin 10-17
  la 12-15, su 12-17

Vantaan Mielenterveysyhdistys
Hyvät Tuulet ry

Lauhatuuli
Hiekkaharjuntie 13 A
01300 Vantaa
p. 09-873 4386
sähköposti:	lauhatuuli@hyvattuulet.fi
Avoinna: ma–pe klo 9–15

Myöhätuuli
Lammaslammentie 17 A
01710 Vantaa
p. 09–853 2328
sähköposti:	myohatuuli@hyvattuulet.fi
Avoinna: ma–pe klo 9–15
kotisivut:	www.hyvattuulet.fi

Kiitämme Raha-automaattiyhdistystä ja kuntia toimintamme tukemisesta.

Toiminta-ajatuksemme
Vertaistuki
Tasavertaisuus
Vapaaehtoisuus
Yksilön kunnioittaminen
Ihmisten kohtaaminen
Edunvalvonta
Jäsenten aktivointi
Yhteisöllisyys

Toimintamuotomme
Harrastusryhmät
Oma-apuryhmät
Retket ja matkat
Työtoiminta
Koulutus
Tiedotus
Kahviotoiminta
Talkootoiminta

www.avomielin.fi

Kirkkonummen Seudun Mielenterveysyhdistys Kisu ry -
Kyrkslättnejdens Mentalhälsoförening Kisu rf

c/o Toimari, Jorvaksenkaari 22, 02420 JORVAS
p. 046-887 7735, 046-6520541
kotisivut:	www.kirkkonummenkisu.fi	
sähköposti:	yhdistys@kirkkonummenkisu.fi


