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Maailman mielenterveyspäivänä 10.10.2020
Avomielin-yhdistykset jakoivat sosiaalisessa
mediassa kuvia sekä ajatuksia vertaisuuden
merkityksestä. #maailmanmielenterveyspäivä
#worldmentalhealthday #kymppikymppi #avomielin
#voimaavertaisista #saajakaa Juttu sivulla 8.

Kiitämme lehden tekoon osallistuneita vapaaehtoisia
sekä mainostajia lehtemme toiminnan tukemisesta.
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Koronaepidemian aikana on puhuttu paljon digiloikasta. Digipalvelut ovat lisääntyneet ja monet kolmannen sektorin toimijat ovat kehittäneet uusia tapoja saavuttaa ihmisiä ja järjestää toimintaansa etänä. Erilaiset chat-kanavat ja verkkokurssit ovat yksi
keino etsiä apua matalalla kynnyksellä. Mielenterveyden keskusliitossa tavoitettiin koronakevään aikana kolmessa kuukaudessa
lähes 10 000 ihmistä vain verkon kautta tapahtuvassa neuvonta- ja
kurssitoiminnassa.

Mistä tietää,
ettei tarvitse
jaksaa

enempää?
s. 9

Lakatut
varpaankynnet

s. 12

Hyötyjen lisäksi on tärkeää muistaa, että kaikkia etäpalvelut eivät
tavoita. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa
(MIPA 2.0) tehdyn selvityksen mukaan kasvokkaisten palvelujen
korvaaminen sähköisillä tukimuodoilla on vaikeaa erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille ja etäpalveluina tarjottu psyykkinen tuki oli riittämätöntä heille, joilla on vakavimpia
ongelmia.
Ihmisten yksilölliset elämäntilanteet sekä mahdollisuudet ja esteet
palveluiden käyttöön tulisi huomioida. Tulisi varmistaa, että saatavilla on erilaisia tapoja niin etänä kuin kasvokkain, joiden kautta voi
hakea ja saada apua. Ei ole olemassa yhtä ainoaa ratkaisua, joka
sopisi automaattisesti kaikille, koska ihmisten erilaiset tarpeet tulisi ottaa huomioon. Ketään ei pidä jättää palveluiden ulkopuolelle.

RIIKKA METTÄLÄ
SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJA
MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITTO

Kohtaamisia verkon välityksellä s. 7
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Yksinäisyyden kevät synnytti yhdistyksiin
uudenlaista yhdessäoloa
— kohtaamisia verkon välityksellä
TOIMITTANUT: TIINA PAJULA
KUVAT: TIINA PAJULA

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:ssä elettiin koko historian vilkkainta kevättalvea. Kevään 2020 toimintakalenteri suorastaan pursuili ja yhdessäolon hetkiä oli tarjolla jokaiselle
viikonpäivälle. Turvaväleistä ei ollut tietoakaan,
kun istuttiin yhdessä Lilla Karyllin olohuoneessa, kuka lounaan valmistumista odotellen, kuka
aamukahvia nautiskellen ja kuka niitä näitä elämästä vertaisten kanssa rupatellen.
Sitten koitti maaliskuun puoliväli. Viestejä tulvi
jokaisesta Avomielin-yhteistyössä mukana olevasta yhdistyksestä: “keskeytämme toiminnan
ja suljemme kohtaamispaikkamme”. Koronavirus oli laittanut kapuloita arkemme rattaisiin.
Enää ei Hyvien Tuulten ryhmät kokoontuneet
ja Tukiyhdistys Karvisessa yhteyttä pidettiinkin
yhtäkkiä puhelimella tapaamisen sijaan. Helmissä ei enää tarjoiltu lounasta ja tekemistä
päivään. Tukiyhdistys Majakassakin ovelle laitettiin lappu “suljettu koronatilanteen vuoksi”.
Suljettuna oltiin toistaiseksi, eikä tietoa arkeen
tai edes uuteen normaaliin palaamisen ajankohdasta ollut.

Uhriluvut kasvoivat ja laskurit näyttivät suuria lukemia. Pelko ja ahdistus täytti
jo ennestään kuormittuneita mieliä.

Jo samalla viikolla, kun yhdistysten
fyysiset kohtaamispaikat suljettiin,
löydettiin vaihtoehtoisia kohtaamisen
tapoja.
HELMI perusti kävijöilleen
Virtuaaliporinat-nimisen Facebook-ryhmän, jossa kävijät pääsivät keskustelemaan
syvistä ja kevyistä aiheista
työntekijöiden ja toistensa
kanssa sekä vaikkapa jakamaan kuvia päivän puuhistaan. HELMI järjesti joka päivä Zoom-tuokioita, joiden
Avomielin-verkko mahdollistaa vertaistukea verkossa.

Lomautuksiin ei juuri ruvettu, vaan sen sijaan työntekijät ryhtyivät pohtimaan vaihtoehtoisia tapoja vähentää yksinäisyyttä,
yhdistää ihmisiä sekä mahdollistaa toimintaa ja vertaistukea.

Lomautuksiin ei juuri ruvettu, vaan sen sijaan
työntekijät ryhtyivät pohtimaan vaihtoehtoisia tapoja vähentää yksinäisyyttä, yhdistää ihmisiä sekä mahdollistaa toimintaa ja vertaistukea. Yhdistysten työntekijät siirtyivät pitkälti
etätyöhön tai kuten Emyssä, myös tilojen kunnostukselle järjestyi tilaisuus. Etätyössä kotitoimistosta käsin työntekijät soittelivat ja pitivät etäyhteyksien keinoin yhteyttä osallistujiin
ja yhdistysten vapaaehtoisiin. Huoli oli suurta
ja puhelut usein pitkiä. Uutiset toistivat samaa.

teemat vaihtelivat viikonpäivän mukaan. Myös
Helmin vapaaehtoisia lähti mukaan toteuttamaan virtuaaliryhmiä. Helmin palveluohjaajat järjestivät puhelinrinkejä niille, joilla ei ollut tietoteknisiä valmiuksia verkkotoimintaan
osallistumiseen. Tukinet.net-alustalle syntyi myös anonyymi HELMI Chat, joka antoi
mahdollisuuden keskustella vakavammistakin aiheista. Keväälle suunniteltu EU:n ruokaapujakelu toteutettiin poikkeuksellisesti kotiinkuljetuksena ja peruspaketin lisäksi jaettiin
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ekstrana Helmi-kassi, jossa oli mukana mm.
jumppaohjeita, pieniä herkkuja ja keittokirjoja. Helmiläisiltä tuli paljon kiitosta tehdyistä
toimenpiteistä.
Tukiyhdistys Karvisessa ovet sulkeutuivat, mutta yhteys jäseniin ja kävijöihin pyrittiin pitämään auki. Sosiaaliohjaajat vastailivat puhelimeen ja purkivat ihmisten kanssa huolia ja
kuulumisia. Oli myös mahdollista välittää yhteydenottopyyntöjä muille karvislaisille, jos itsellä ei ollut yhteystietoja. Puhelin soikin runsaasti ja monet kaipasivat kovasti takaisin
toimintaan. Työntekijät piipahtelivat tarvittaessa Karvisen toimistolla, ja tapasivat yksilöohjauksessa ajoittain yksittäisiä avuntarvitsijoita.
Karvisen oma kokki ja ryhmänohjaaja Tommi
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kuitenkin piristi karvislaisten
mieltä hauskalla ja seikkailuntäyteisellä sarjakuvalla, jossa
Karvisen kissahahmo ihmetteli yhtäkkiä hiljentynyttä ja autiota kohtaamispaikkaa. Korona-aikana yhdistyksessä nousi selkeä
tarve ihan uudelle palvelulle, jotta
läsnäolo voisi toteutua vahvemmin
myös netissä.

Discord oli melkoisen helppokäyttöinen, se mahdollisti niin tekstipohjaista
kuin ääni- ja videopohjaista kanssakäymistä reaaliajassa.

Korona-aika on pahimmillaan lisännyt tuntuvasti yksinäisyyttä monissa, mutta etenkin kuntoutujissa ja
vanhuksissa. Vantaan Hyvät Tuulet
ry kehitti kommunikaatioapplikaatio Discordiin verkkokahvilan, jossa
on oma puhekanava. Discord-kahvilaan voi mennä koska vain keskustelemaan vertaisten kanssa ja halutessa
täysin luottamuksella. Älykännykällä
on mahdollista liittyä ilman ylimääräistä mikkiä, koska siinä itsessään
on mikrofoni. Jos on vaikeaa ja haluaa olla anonyymi tai haluaa esiintyä
kahvilassa ainoastaan nimimerkillä,
se on myös täysin mahdollista. Korona sai siis
jotain hyvääkin aikaiseksi kun Vantaan Hyvillä Tuulilla on nyt 24 h/vrk toimiva yhdistyksen
nettikahvila.
On uskomattoman hyvä mahdollisuus saada

Videopohjaiset ryhmät ovat osa Avomielin-verkkoa ja
käyttö onnistuu myös älypuhelimella.

Kuvakaappaus Avomielin-verkosta.

kahvilasta vertaistukea kellon ympäri ja veloituksetta. Jos epäilee, ettei osaa liittyä nettikahvilaan, kannattaa pyytää Hyvien Tuulien henkilökunnalta apua. Työntekijät ovat paikalla
nettikahvilassa arkisin 12- 13. Silloin, kun kärsii
unettomuudesta, ahdistuksesta tai masennuksesta, voi mennä kahvilaan katsomaan onko
siellä muita kuntoutujia paikalla. Mikä on sen
parempaa kuin vertaisten antama tuki!
Tukiyhdistys Majakka ry sulki ovensa perjantaina 13.3.2020 Mielenterveyden keskusliiton
suosituksesta. Työntekijät lähtivät etätöihin
ja jäsentalon ovet suljettiin. Neljän työntekijän voimin Majakassa aloitettiin kuumeinen
mietintä siitä, miten yhdistyksen kävijöitä voisi auttaa ja tukea poikkeusoloissa. Majakassa
aloitettiin jokapäiväiset tsemppitekstarit, jotka lähetettiin kaikille halukkaille. Kevään aikana riimiteltiin ja tsemppiviestejä lähetettiin yli
120 kävijälle joka päivä. Tsemppitekstareiden
lisäksi Majakan Facebookissa pidettiin live-levyraatia ja kehitettiin E-Majakka-toiminta Discord-alustalle. E-Majakassa toimi kevään aikana
mm. Naistenryhmä, Jaken Iltalinja, Pulinaboxi,
iltapäiväkaffet ja Jutturyhmä. Henkilökunta piti kävijöihin yhteyttä myös puhelimitse ja vähintään kerran viikossa. Jokainen halukas saikin puhelun.
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Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:n Tuu
messiin! -hankkeessa oli yhdessä nuorten aikuisten kanssa jo hyvä tovi sitten otettu käyttöön Discord. Discord oli melkoisen helppokäyttöinen, se mahdollisti niin tekstipohjaista
kuin ääni- ja videopohjaista kanssakäymistä
reaaliajassa. Se ei vaatinut erikoisia laitteita tai
taitoja, linkin kautta sisään tai sovellus omalle
laitteelle riitti, kun oli perustaidot ja jokin tietokone tai älylaite hallussa. Useat Avomielinyhdistykset perustivat pikavauhtia virtuaalisen kohtaamispaikan. Osallistujia kutsuttiin ja
autettiin alkuun puhelimitse. Ohjeita liitettiin
osaksi yhdistysten viestintää. Toiminta oli ennen kaikkea ripeää ja kehittämistyötä tehtiin
ketterästi hetkessä. Alustaa kehitettiin ripeään
tahtiin osallistujien kanssa yhdessä.
Virtuaalisissa keskusteluissa jaettiin toivoa ja
tukea. Yhdessä yritettiin pitää arkirytmistä kiinni ja myönteisyyttä mielessä. Oli kiva, kun sai
toivottaa huomenet, tulla huomatuksi ja kohdatuksi. Saattoi jakaa huolensa ja kertoa toisille, kun tuntui erityisen pahalta. Paljon jutun
juurta löytyi toki ihan tavallisistakin asioista. Mitä syön tänään ja mitäs te muut syötte?
Lähtiskö kävelylle vai venyttelisinkö täällä kotonani? Mitäs te muut ajattelitte tehdä? Voisikohan joku teistä vähän neuvoa minua tämän
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MUISTILISTA

Avomielin-verkon käyttäjille
•
•
•
•
•
•
•

Kunnioita kanssakeskustelijoita.
Rasistisen, rikollisen ja pornografisen materiaalin julkaisu ja jakaminen on kielletty.
Ylläpito poistaa tarvittaessa asiattomat julkaisut ja kommentit. Ylläpito voi myös hiljentää
käyttäjän.
Muistathan kirjoittaa harkiten yksityisasioista, vaikka ryhmä on suljettu, emme voi taata jaettujen
asioiden pysyvän ryhmän sisällä.
Hyvä keskustelija kunnioittaa muita, on kohtelias ja ystävällinen, ei syrji, kiusaa tai pilkkaa eikä
tarkoituksella provosoi.
Kaupankäyntiä ei Avomielin-verkossa sallita.
Ylläpito auttaa ja on läsnä ainakin arkisin 9-15.

uuden käsityöni kanssa? Katsokaa, löysin leskenlehden ja valokuvasin sen! Entä mitä nämä
taas tulleet uudet koronaohjeet käytännössä
tarkoittavat?
Verkkokeskustelujen lisäksi yhdistyksissä järjestettiin avoimin mielin etäyhteyksiin ja videopuheluihin perustuvia ryhmiä. Tässäkin oltiin uuden edessä eikä työtapa ollut tuttu monelle
ohjaajalle saati osallistujalle. Pidettiin levyraateja, tukiryhmiä ja rentoutumishetkiä. Kenellä
oli yhteiset aamukahvit, kenellä iltapäivän rupattelut. Monenlaista kokeiltiin niin Zoomissa,
Facebookissa, Instagramissa, Discordissa kuin
Google Meetissäkin.
Osa oli aktiivisesti mukana ja osa ei. Laitteita ei
kaikilla ollut tai jos oli, ne eivät toimineet. Taloustilanne ei sallinut laitehankintaa ja käyttämättä olevat koneet lainattiin niitä tarvitseville.

Taidot eivät aina ihan riittäneet ja joskus onnistuminen jäi ihan pienestä kiinni. Neuvojen ja
tuen jakamisessa siinäkin oli omat haasteensa, kaikki kun tehtiin etäyhteyden tai puhelimen varassa. Ai mikä nappi, missä? Tässä nyt
lukee vaan että! Osa ei kokenut virtuaalitoimintaa omakseen, eikä toisaalta kaikkia yhteystietojen puuttuessa edes tavoitettu. Kokemus oli
yhteinen, yksinäisyyden kevät koetteli ja huoli
yhdistysten osallistujien jaksamisesta oli suuri.
Kesän korvalla kaikissa Avomielin -yhdistyksissä järjestettiin jo varovaisesti fyysisiin kohtaamisiin pohjautuvaa toimintaa. Virtuaalikohtaamiset jäivät kesän aikana hieman vähemmälle,
mutta eivät suinkaan loppuneet. Aktiivisia etätoimintaan osallistujia totta kai hieman harmitti keskustelujen hiipuva rytmi. Elokuussa
pidetyssä yhteistyökokouksessa Avomielin -yhdistysten kesken linjattiinkin, että yhdistetään
voimat Discord-pohjaisen toiminnan kehittämisessä. Yhdessä saisimme virtuaalitoimintaan lisää virtaa, kun
taustalla on useampi yhdistys ja
sitä myöten laajempi etätoiminnasta kiinnostuneiden joukko.
Yksinäisyyden kevät kaikessa
raastavuudessaan synnytti uuden yhteistyömuodon. Oli syntynyt uusi tapa yhdessäoloon, kohtaamisiin ja vertaistukeen. Uusi
tapa jää lisäksi perinteisten rinnalle. Mikä parasta, se mahdollistaa
mukanaolon ja yhteydenpidon
fyysisistä rajoitteista ja vammoista tai maailmanlaajuisesta pandemiasta huolimatta.

Moikat, heipat ja huomenet ovat osa kohtaamista
myös Avomielin-verkossa.
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Avomielin-verkko on yhdistysten ylläpitämä
täysi-ikäisille mielenterveyskuntoutujille ja
muille kiinnostuneille suunnattu Discord-keskustelualusta. Osallistujat voivat jutella vertaisten, ammattilaisten ja koulutettujen vapaaehtoisten kanssa. Päivystäjä on paikalla arkisin
maanantaista perjantaihin klo 9-15. Avomielinverkossa puhutaan yhdessä päivän kuulumisista ja erilaisista mielenterveyteen liittyvistä teemoista. Uutena yhteistyökumppanina mukaan
Avomielin-verkon toimintaan tuli Taiteen Sulattamo. Avomielin-verkko toimii aktiivisesti ja yhditykset kehittävät sitä yhdessä. Diakonia-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat
ovat opinnäytetyönsä tiimoilta mukana verkon
osallistujalähtöisessä kehittämistyössä. Tekstipohjaisen keskustelun lisäksi Avomielin-verkossa on videovälitteistä ryhmätoimintaa.

Jos yhtään kiinnostuit, tule ihmeessä mukaan hyvän mielen
Avomielin-verkkoon!

OHJE

Avomielinverkkoon
liittyminen
1. Mene osoitteeseen:
https://discordapp.com/invite/rrxJBnN
2. Valitse käyttäjänimi.
3. Hyväksy palveluehdot
ja paina ”Jatka”.
4. Rekisteröi tilisi omalla
sähköpostiosoitteellasi ja
valitsemalla uusi salasana,
jonka muistat. Näillä tiedoilla
pääset kirjautumaan
Discord-tilillesi myös jatkossa.
5. Halutessasi voit ladata
työpöytäsovelluksen eli ohjelman
myös tietokoneellesi, mutta voit
käyttää ohjelmaa myös verkkoselaimessa.
6. Ala keskustella kirjoittamalla
viestikenttään. Saat tarvittaessa
lisäapuja paikalla olevilta. Työntekijä
tai koulutettu vapaaehtoinen on
paikalla arkisin ma-pe klo 9-15.
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Minun koronakevääni
TEKSTI: SIRJA KOIVUNEN
KUVA: PIXABAY

Työpaikkani palaverit olivat puhelinkokouksena.
Opiskelukurssini jatkuivat etäkoulutuksena. Koska oli pakko pysyä kotona, totuin päiväohjelmaani.
Ohjelmanumerot päivissäni sisälsivät ruoanlaittoa,
liikuntaa ja huolenpitoa itsestäni. Laitoin kasvonaamion ja venyttelin. Ruoan jälkeen oli ruokalepo,
sitten kuuntelin uskonnollista ohjelmaa radiosta.
Orientoiduin säännölliseen ja rutiininomaiseen kotona olemiseen sekä kaavamaiseen asioiden suorittamiseen. Vaikka oli yksinäistä, niin siihenkin tottui.
Epätietoisuus vaivasi pitkin kevättä ja tuli lannistunut olo. Tulevaisuutta leimasi epävarmuus. Vihdoin
kesällä koronaepidemia laantui ja rajoituksia purettiin. Oli mahdollisuus mennä toisten ihmisten seuraan ja jatkaa elämää normaalisti.

Toivon, että pian korona on voitettu!

Koronakeväänä moni ulkoili itsekseen.

Koronavirusepidemia yllätti koko maailman kansalaiset maaliskuussa 2020. Maailmanlaajuisesti ei tiedetty millainen sairaus covid19 on, mistä sairaus on
peräisin, millaisia oireita ja onko mitään parantavaa
lääkettä siihen. Koko maailma oli kaaos ja ihmiset
olivat järkyttyneitä. Monet valtiot päättivät määrätä tiukat rajoitustoimet. Rajoja suljettiin, julkiset tilat suljettiin ja ihmiset määrättiin pysymään kotona.

metriä. Huomasin, että toiset vieraat ihmiset eivät välittäneet kunnioittaa turvaväliä. Opiskelin
kotona etäopiskeluna. Kauppaan pyrin menemään harvemmin, noin kerran viikossa. Ostokset
maksoivat sata euroa. Yritin mennä kauppaan aina seitsemältä aamulla, kun siihen aikaan oli etu
riskiryhmille, eli diabeetikoille, sydänsairauksista
kärsiville ja ainakin astmaatikoille.

Mitä minä koin viime maaliskuussa? Minulle tuli kuolemanpelko. Kuolenko, jos joku tartuttaa viruksen minuun? Minulle tuli henkinen stressi ja halu taistella elämästä. Rukoilin joka päivä kiitollisena
Jumalaani, että vieläkään tauti ei ole tarttunut minuun. Menetin totaalisesti ruokahaluni, joten laihduin kymmenen kiloa kevään aikana. Tapahtui koronan takia siis jotain hyvääkin.

Pohdiskelin ihmisryhmiä, jotka pelkäävät koronavirusta. Aiheuttaako pelko psyykkistä oireilua? Lapset, nuoret ja psyykkisesti oireilevat
hyötyvät nettiterapiasta, ja koronan takia yksinäisyydestä kärsivät saivat mahdollisuuden jutella sairaanhoitajan kanssa niin usein kuin oli
tarvetta.

DIGITAALISTA
PAINOPALVELUA

PAINOTYÖT
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Maailman mielenterveyspäivänä
yhdistykset näkyväksi
Avomielin yhteisö halusi lähestyä
Maailman mielenterveyspäivää
omilla vahvuuksillaan.

TEKSTI: TUULI HÄÄRÄ
KUVAT: YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ

Avomielin yhteisö halusi lähestyä Maailman mielenterveyspäivää omilla vahvuuksillaan. Kaikille yhdistyksille erityisen tärkeää sekä yhteistä on
vertaistuki, jota halusimme nostaa esiin ihanien kävijöidemme kautta. Vertaisuus välittyy yhdistyksissä monipuolisten ryhmä- ja virkistystoimintojen
sekä runsaan vapaaehtoistoiminnan kautta. Kun
teema oli valittu, mallimme eri yhdistyksistä po-

Parasta vertaisuudessa
’Tulee kohdatuksi ja ymmärretyksi ja voi antaa toiselle tukea ja saada itselle tukea.’
’Vertaisuus on hyvä seura, jossa kannustetaan eteenpäin.’
’Pääsee osallistumaan porukkaan, jossa hyväksytään minut juuri sellaisena kuin olen.’
’Saa kokea yhteenkuuluvuutta ja täydellistä
keskinäistä ymmärrystä.’
’Ei tarvitse kokea, että olisi ainut maailmassa, jolla on näitä kokemuksia.’

Lauantaina lokakuun 10. päivänä vietettiin kansainvälisesti Maailman mielenterveyspäivää. Ehkä huomasitkin vihreällä valaistuja rakennuksia ja
monumentteja täällä koti-Suomessakin tai somessa yleisesti kiertävän hashtagin #kymppikymppi.
Maailman Terveysjärjestö (WHO) huomioi Maailman mielenterveyspäivän päivänä, jolloin mielenterveys nostetaan näyttävästi esille. Tarkoitus on
lisätä tietoisuutta mielenterveydestä sekä mielenterveysongelmista sekä aktivoida yhteiskuntaa ja
erilaisia yhteisöjä, jotta mielenterveyttä ja mielenterveystyötä saataisiin tuettua enemmän. Maailman mielenterveyspäivä tarjoaa myös mielenterveystyössä mukana oleville alustan puhua työstään
sekä mahdollisista ja valitettavan yleisistä puutteista ja epäkohdista.

aktiviteetteja Maailman mielenterveyspäivän kunniaksi. Karvisessa esimerkiksi TET-opiskelijat olivat
askarrelleet hienon Hyvän Mielen Puun, johon kävijät liimasivat positiivisia mietteitään pitkälle seuraavaan viikkoonkin ja josta sai myös itselleen pienen
palkinnon. Tarkoitus on jatkossakin huomioida yhdessä Avomielin-yhteisön kanssa Maailman mielenterveyspäivä jollakin yhteisellä tempauksella.
seerasivat kuviin ja kertoivat, mikä on heidän mielestään parasta vertaisuudessa. Vastaukset olivat
seuraavanlaisia:
’Tulee kohdatuksi ja ymmärretyksi ja voi antaa toiselle tukea ja saada itselle tukea.’
’Vertaisuus on hyvä seura, jossa kannustetaan
eteenpäin.’
’Pääsee osallistumaan porukkaan, jossa hyväksytään minut juuri sellaisena kuin olen.’
’Saa kokea yhteenkuuluvuutta ja täydellistä keskinäistä ymmärrystä.’
’Ei tarvitse kokea, että olisi ainut maailmassa, jolla
on näitä kokemuksia.’
Perjantaina 9. lokakuuta yhdistykset myös järjestivät kävijöille pienimuotoisia yllätyksiä ja
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On nimittäin tärkeää, että saamme
yhdistyksemme sekä kävijämme näkyväksi myös muille yhteisöille!

AVOMIELIN

Mistä tietää, ettei tarvitse jaksaa enempää?
TEKSTI: ROOSA TIENSUU
KUVA: VEERA HENRIKSSON

O

llessani 17-vuotias, lukion toisen vuoden alkaessa, voin todella huonosti.
Perheessäni oli edelliskeväänä sattunut tragedia ja olin menettänyt erään
läheiseni. Kesä oli hyvin raskas ja surullinen, ja syksyllä koulun alkaessa olin jo valmiiksi väsynyt. Olen
aina ollut hyvin tunnollinen ja kaikesta kiinnostunut opiskelija, ja koulumenestys on minulle tärkeää. Minulla on myös taipumusta täydellisyyden tavoitteluun. Olin vuosien varrella kehittänyt kipeitä
asioita vastaan suojakeinon, joka oli suoriutua hyvin koulussa.
Niinpä tuonakin syksynä lähdin täysillä paahtaen opintoihin, pänttäämään ensimmäisen jakson
kursseja ahkerasti. Olin jo aamuisin herätessäni ahdistunut, eikä tunne helpottanut melkeinpä hetkeksikään. Pakko-oireet hallitsivat arkeani, ja koulukirjojen lukeminenkin oli pakkomielteistä. En
tunnistanut olevani uupunut, sillä en nähnyt muuta vaihtoehtoa kuin vain jaksaa. Kun koeviikko tuli, luin tietenkin huolellisesti kokeisiin ja suoriuduin
niistä hyvin. Toiseksi viimeinen koe oli maantietoa.
Edeltävä päivä oli minulla vapaata, ja muistan vieläkin, kuinka käytin koko valveillaoloaikani kahlaten
ja opetellen kurssikirjaa kannesta kanteen. Suoritin
kokeen kympin arvoisesti. Sen jälkeen takki oli kuitenkin tyhjä.

loppuun olin palanut. Luulin, että on
pakko jaksaa silloinkin, kun ei millään
jaksaisi. Mutta vasta kun jarru painettiin puolestani pohjaan, alkoi toipumiseni, ja sen käännekohdan ansiota on,
että olen tänä päivänä ylioppilas.
Oli pitkä tie opetella opiskelemaan
uudella tavalla, armollisemmin, vähemmän vaatien, omia rajoja kuunnellen. Tuosta syksystä kului lopulta
kuusi vuotta, ennen kuin kirjoitin ylioppilaaksi. Mutta olin ymmärtänyt, että saavuttaakseni kunnianhimoiset tavoitteeni elämässäni ja opinnoissani
minun oli välttämätöntä oppia tunnistamaan omat voimavarani, kuten myös
omat kipupisteeni ja kuormittavat tekijäni, ja toimimaan yhteistyössä niiden kanssa. Ne ovat osa minua, eikä
niitä pakoonkaan pääse. On koko ihmisiän mittainen tasapainoilu kulkea
eteenpäin kaikkien niiden taakkojensa
kanssa, jotka matkan varrella mukaan
takertuvat.

M

Roosa Mäkelänkadun syysmaisemissa

yöhemmin pääsin yliopistoon opiskelemaan unelmieni alaa. Siellä kävi
hieman samoin: ensimmäinen vuoViikon viimeisenä kokeena oli englanti. Heräsin koesi meni todella hyvin, mutta sen jälaamuna äärimmäisen ahdistuneena ja itkuisena. keen elämässäni tapahtui asioita, jotka nostivat
Oli hirvittävän paha olla, mutta kouluun pitäisi läh- vanhoja traumakokemuksia pintaan ja aiheuttivat
teä tekemään koe. Vanhempani olivat seuranneet psyykkisen oireilun pahentumista. Opinnoissa jakmielenterveyteni rakoilua sivusta huoli kasvaen, samiseni alkoi kärsiä, kunnes en enää saanut kursja nähdessään, kuinka hajalla olin tuona aamuna, seja suoritettua loppuun. Onneksi olin lukioaikaipäättivät he toimia. He kielsivät minua lähtemästä sesta kokemuksestani viisastunut. Aloin keventää
kokeeseen ja kuskasityötaakkaa
vat minut sen sijaan
heti kun huolääkärin vastaanotolmasin oireile. Sain sairauslomaa
lun voimistusinullakin on oikeus voida hyvin
ensin muutaman viimisen. Lopulta
kon, mutta lopulta
jouduin toteolin koko loppulukuamaan, että
vuoden pois koulusminun on laita. Englanninkokeen tekeminen jäi seuraavaan syk- tettava opinnot hetkeksi kokonaan jäihin, sillä
syyn, ja hyvä niin.
psyykkisten prosessien työstö söi kaikki käytössä
olevat henkiset resurssini. Tällä kertaa osasin kuiEn tiedä, mitä olisi tapahtunut, jos vanhempani ei- tenkin tehdä sen itse.
vät olisi pakottaneet minua pysähtymään, mutta olen suunnattoman kiitollinen, että he tekivät Olennaisena erona yliopistokokemuksessa verratsen. En itse kyennyt näkemään, kuinka täydellisen tuna lukioon on se, että tällä kertaa olen koko ajan
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voinut paljon paremmin. Syy löytyy siitä merkittävästä oivalluksesta, että minun ei ole pakko jaksaa
kuin se minkä jaksan, ja minulla on oikeus tehdä valintoja, jotka palvelevat hyvinvointiani. Työelämä- ja
opiskelukulttuurimme tuntuu ohjaavan koko ajan
enemmän suorituskeskeisyyteen ja tehokkuuden
maksimointiin, ja siinä paineessa monen on vaikea
hahmottaa, missä menevät omien voimien rajat.
Niiden tunnistamisen ja vaalimisen pitäisi kuitenkin
olla jokaiselle meistä paljon tärkeämpi prioriteetti
kuin mahdollisimman tuloksekas työnteko.

J

os huomaat jaksamisesi olevan koetuksella, muista: sinullakin on oikeus voida hyvin.
Todellista menestystä tässä elämässä ei ole
urapolulla korkealle kipuaminen vaan mielekkään ja itselleen merkityksellisen elämän eläminen. Jos päivät täyttyvät järjestään enemmän stressistä ja ahdistuksesta kuin onnistumisen ilosta ja
itsensä toteuttamisesta - jos tuntuu enemmän pahalta kuin hyvältä - siitä tietää, että on aika hidastaa
tai pyytää apua.

AVOMIELIN

Tutkimusta mielenterveys- ja
päihdejärjestöjen toiminnasta
TEKSTI & KAAVIO: SARI JURVANSUU, TEEMU KASKELA JA JOUNI TOURUNEN

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA) on
kymmenen järjestön yhteinen hanke. Hankkeessa tuotetaan tietoa,
joka tukee järjestöjä toiminnan kehittämisessä ja yhteiskunnallisessa
vaikuttamisessa.
Lisätietoa: tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/mipa

Tutkimusta tehdään MIPAssa tiiviissä yhteistyössä
järjestötoimijoiden kanssa. Hankkeen periaatteisiin
kuuluu myös tutkimuksiin osallistuvien ihmisten
näkemysten kuuleminen kaikissa tutkimuksen teon vaiheissa. Tuloksia pohditaan tutkijoiden, järjestöjen työntekijöiden ja toimintaan osallistujien kesken työpajoissa ja järjestöjen tilaisuuksissa.
Hankkeessa olemme tarkastelleet muun muassa
kokemusasiantuntijuutta. Se osoittautui haastattelu- ja kyselytutkimusten perusteella merkittäväksi
voimavaraksi sekä kokemusasiantuntijoiden omalle hyvinvoinnille että järjestöjen toiminnalle. Sillä
todettiin olevan myös laajempaa yhteiskunnallista
merkitystä osatyökykyisyyden hyödyntämisessä ja
palvelujen kehittämisessä. Tärkeä havainto oli kokemusasiantuntijoiden ja vertaisten ajoittainen väsyminen tehtävissään sekä järjestöjen tarve tukea heitä reiluilla palkkiokäytännöillä ja työnohjauksella.
Mielenterveys- ja päihdeongelmat vaikuttavat
usein koko perheeseen. Omaisten hyvinvointia kartoittavassa kyselyssä nousi esiin erityisesti vaikeus
rentoutua ja säilyttää tulevaisuuden toivo sairastunutta perheenjäsentä koskevan huolen keskellä.
Omaiset jäävät liian usein yksin vaikeassa elämäntilanteessaan. Tulosten mukaan heitä voidaan tukea
monin keinoin (kts. kuvio): tärkeää on arjen tuki lähipiiriltä sekä tuki- ja hoitopalvelut sekä omaiselle
että ongelman omaavalle läheiselle.
Vuoden 2020 aikana tarkastelemme, millaiset asiat järjestöjen ylläpitämissä matalan kynnyksen

kohtaamispaikoissa ovat kävijöille tärkeitä. Havainnoimme toimintaa ja haastattelemme osallistujia ja työntekijöitä paikan päällä.
Koronapoikkeustila sulki kohtaamispaikat keväällä. Tänä aikana kartoitimme poikkeustilan
vaikutuksia järjestöjen toimintaan ja niiden asiakkaiden hyvinvointiin haastattelemalla järjestötyöntekijöitä ja tekemällä kyselyn järjestöjen
tavoittamille ihmisille. Työntekijät olivat haastatteluissa huolissaan erityisesti asiakkaista, jotka
eivät voi tai osaa käyttää lähipalvelujen korvaajiksi perustettuja sähköisiä palveluja. Kasvokkaiset kohtaamiset ja henkilökohtainen tuki nähtiin
usein välttämättömiksi asiakkaiden hyvinvoinnin
kannalta. Kyselytutkimuksen mukaan yksinäisyyden tunteet, ahdistuneisuus ja taloushuolet kasvoivat erityisesti heillä, joilla oli elämässään erilaisia vaikeuksia jo ennen poikkeustilaa.
Tutkimusohjelman meneillään oleva toinen kausi
kestää vuoden 2022 kevääseen asti. Tulevissa julkaisuissa tarkastelemme muun muassa matalan
kynnyksen kohtaamispaikkojen mahdollistamaa
osallisuutta, tapoja hyödyntää tutkimustietoa
järjestöjen toiminnassa sekä koronapoikkeustilan vaikutuksia ihmisten mielen hyvinvointiin ja
päihteidenkäyttöön.
Kirjoittajat työskentelevät Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimushankkeessa (MIPA 2.0).

Kasvokkaiset kohtaamiset ja henkilökohtainen tuki nähtiin usein välttämättömiksi
asiakkaiden hyvinvoinnin kannalta.
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Reikä sukassa
TEKSTI: PETRI KECKMAN
KUVA: JOHANNA NORRING

V

ertaistukea voi antaa myös empaattinen, kuunteleva, toista kunnioittava ihminen — ei aina tarvitse sairastaa
samaa psyykkistä sairautta, sillä monet inhimilliset ongelmat ovat universaaleja.

Olemme kaikki vain ihmisiä ja meillä on osittain
samantapaisia kokemuksia elämästä.
Yleensä kai ollaan harhaluulossa, että vertaistukea antavan täytyy sairastaa samaa sairautta. Tämä
ei omien kokemusteni perusteella pidä paikkansa. Vertaistukea voi antaa kuka tahansa hyväksymällä toisen sairauden so. ottamalla toisen ihmisen
vastaan karvoineen päivineen. Todennäköisyydet
siihen kyllä kasvavat, jos toinenkin on edes mielenterveyskuntoutuja, mutta itse en allekirjoita vertaistuen yleistä määritelmää: ”Vertaistuki on kokemusten jakamista toisen saman kokeneen kanssa”.
Olemme kaikki vain ihmisiä ja meillä on osittain samantapaisia kokemuksia elämästä. Vertaistukea
antavan on tärkeintä osata kuunnella, asettua toisen asemaan ja hyväksyä hänet sellaisena kuin hän
on. Tärkeää tällöin on, että mielenterveyskuntoutujan ei tarvitse pelätä stigmatisoitumista — toisin sanoen, on kyettävä vuorovaikutukseen mielenterveyspotilaan kanssa ilman, että hän joutuu
kokemaan häpeän pelkoa, kärsimystä, sosiaalista leimautumista ja ennakkoluuloa. Tähän mielestäni mielenterveyskuntoutuja voi itsekin vaikuttaa

ottamalla rohkeasti ja avoimesti sairautensa esille ja
puhumalla siitä aivan kuin se olisi kuten jokin muukin normaali asia — vaikka reikä sukassa. Se vaatii rohkeutta, mutta omien kokemusteni mukaan se
kannattaa. Stigmatisoitumisen pelko saattaa estää
kuntoutujaa jakamasta omia kokemuksiaan.
Näin laajemmin käsitettynä ”vertaistuen” merkitys
omasta mielestäni on jopa arvokkaampaa kuin perinteisesti vertaistuen piiriin kuuluvaksi katsottavan toiminnan. Mielenterveyskuntoutujalle kokemus, että hän on samanvertainen muidenkin ns.
terveiden ihmisten kanssa on tervehdyttävää. Vertaistuki perinteisessä merkityksessä johtaa äkkiä samojen aiheiden toistoon ja jankkaamiseen — kun
näkökantaa hieman laajennetaan, niin mielenterveyskuntoutuja osaa asettaa sairautensa laajempiin kehyksiin — kehyksiin, joissa parhaimmassa tapauksessa hänen ei tarvitsekaan hävetä sairauttaan
yhtään, vaan hän on yksi muiden joukossa ja hänet
”otetaan jengiin mukaan”.

Petri keväisessä kirsikkakukkaloistossa

KELTAISET TALOT
RUNO: ARJA TUOMIOJA

Tie on tuttu
vuosia kuljettu.
Metsikön poikki ja yhdet valot
tutut, vieraiden talot pihoineen.
Keltainen kivitalo
kylpee jykevänä auringossa.
Sisällä kaikuvat tyhjät huoneet.
Pestyjen ikkunoiden läpi
leikittelee aurinko paljaille lattioille
kirkkaita heijastuksia.
Vasta leikatun nurmikon tuoksussa
keinutan itseäni pihakeinussa
vielä hetken.

Tie on tuttu
vuosia kuljettu.
Nurmikentän poikki
Syreenipensaan oksien alitse.
Kolmen sukupolven asuttama
ajan haalistamana.
Vanha keltainen puutalo
kylpee auringossa.
Talon nurkalla omenapuu
kantaa viimeistä satoaan.
Karviaiset ovat pian kypsiä.
Vasta leikatun nurmikin tuoksussa
keinutan itseäni pihakeinussa
vielä hetken.

Kesäisessä omenapuutarhassa
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Lakatut varpaankynnet
TEKSTI: ARJA TUOMIOJA

Juhannusaamuna ne huomasin, surulliset jalkani. Nilkat hieman päivettyneet, jalkapöydän yli kulkevan kenkien jättämän vaalean rannun ja kalpeat varpaat. Tosi kalpeat ja kynnet ilman kynsilakkaa.
Kenen nämä minussa kiinni olevat kynnet ovat?
Ukkovarpaissa aavistus mustaa, kuin puuhun
kiivenneellä.

Juhannusaamuna siis tuijotin jonkun muun varpaita. Laitoin äkkiä sukat jalkaan ja helteilläkin umpinaiset kengät.

Mistä tajuan olevani masentunut tai ainakin ahdistunut? Pelkkä varpaiden katsominen kohdallani riittää. Itsestä huolehtiminen ja normaalit päivittäiset
rutiinit muuttuvat tai menettävät merkityksensä.
Koko aikuisen elämäni aikana olen lakannut kynte- Tekemättömät työt ahdistavat mutta niihin puutni, en sormien vaan varpaiden. Alkuun kirkkaanpu- tuminen on liian haastavaa.
naisella, Intian matkan jälkeen aina mustalla kesät
talvet. Vain kolme kertaa synnytyksissä ovat var- Karanteeniaikana lamaannuin täysin. Puolisoni
paankynnet olleet ilman lakkaa.
huolehti kaupassa käymiset kun minä keskityin romaanien lukemiseen ja tv:n tuijottamiseen. PelonNeuvolan täti kehotti: Korut pois ja kynsilakat. Ihan sekaisin tuntein alistuin kutsumattoman vieraan,
kuin joku uskonlahko, ja tämä on minun ainoa syn- sen koronan, odottamiseen kloritella hinkatuin
tini; syntisenpunaiset varpaankynnet. Minun teki ovenkahvoin ja koppuroiksi pestyin käsin tarkkailmieli huutaa, että kuka lakkaa kynteni jos kuolen len jokaista pienintäkin päänsärkyä kuumemittari
synnytyksessä jonkun muun jalkojen kanssa.
valmiina kaukosäätimen vieressä.

Korona on keskuudessamme, se on uusi normaali.
Poikkeustila päättyi ja sen myötä vanhusten karanteeni lievittyi mutta ei minun uusi oma normaalini. Haluan takaisin vanhaan normaaliin. Haluan pois
tästä unenomaisesta epätodellisuuden tunteesta.
Elämä on vuoristorataa, koko ajan ei ole auvoista
ylämäkeä, ihanaa ja onnellista. On surua, sairautta,
rahahuolia ja yksinäisyyttä, mikä on tutkitusti suurin syy ihmisen masennukseen. Mitä kauemmin
kamppailee yksin syvissä vesissä, sitä vaikeampi
on päästä pinnalle. Pidetään yhdessä huolta itsemme ja läheistemme mielenterveydestä ennen sen
muuttumista mielen sairaudeksi.
Eilen sen aloitin; pinnalle räpiköinnin. Herättyäni
lakkasin varpaankynnet mustalla. Punainen olisi ollut ihana.

Mitä kauemmin kamppailee yksin syvissä vesissä, sitä vaikeampi on päästä pinnalle.
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Kaipuu Karviseen
TEKSTI: RAIMO ALHOLA
KUVAT: KARVISEN VALOKUVAUSRYHMÄ

Voi kun Karvinen meni kiinni maaliskuun puolessa välissä, oli minulla tunne sellainen, että olisi polveen potkaistu ja jalat alta viety! Alkaa tosi mietintä
siitä, mitä syödään ja mistä se ruoka oikein haetaan,
mutta puskaradion kautta kuuli, että vaikka Hurstin ruokajako oli kiinni, niin Hämeentien ’pullakirkko’ jakoi ruokaa viisi kertaa viikossa. Eikun ruokajonoon lähdettävä. Sitä turvaväliä todella siellä
opiskeltiin, kun joillekin se oli todella vaikea ymmärtää, etten halua sairastua koronaan. Onneksi
vanhin siskoni oli siihen alkuaikaan hoidossa Mellunmäen palvelutalossa ja vierailut oli käytännössä
kielletty. Huhtikuun lopussa aloin hiljakseen laittamaan mopoa ajokuntoon, ettei tarvitsisi niin paljon
kävellä eikä käyttää autoa. Kun sain sen moponi
ajokuntoon toukokuun alussa, niin muutaman mukavan matkan jälkeen ehdin sillä tehdä, jonka jälkeen se anastettiin pihalta. Se painoi mieleni alas,
kun sitten vielä siskoni kaiken kukkuraksi kotiutettiin kesken korona-ajanjaksoa!
Kävin katsomassa, miten sisko kotona pärjää ja
saiko hän kotiin ruokaa, hedelmiä, kahvia, piimää
ja muita tarvikkeita, kunnes nuoremman siskoni

kanssa päätettiin tilata hänelle kauppa-apu, joka
kerran viikossa hoitaa tarvikkeet hänelle. Teimme listan kotihoidolle ja pyydettiin, että toimitettaisiin erilaisia makkaroita, juustoja, leipiä,
keksejä ja hedelmiä. Kotihoito sitten katsoisi jääkaapin ja pakastimen, että mitä tarvitaan ja sen
mukaan tilattaisiin. Mutta eipä toiminut, vaan viikoittain tuli samat ateriat ja samat tavarat, mitä
ensimmäiseen listaan oli kirjoitettu. Kauppa-apu
piti lopettaa, ja meidän oli aloitettava taas kaupassakäynti ainakin kerran viikossa.
Onneksi Karvisessa oli puhelinpäivystys, johon
pystyi soittamaan, kun oikein pänni tai oli vaikeaa, kiitos siitä! Kiitos myös kaikille ruoanjakajille, jotka jaksoivat jakaa meille ruokakasseja. Kun
Karvisen työntekijöiden kanssa hetken jutteli, niin kyllä siinä mieli ainakin hetkeksi parani ja
jaksoi taas omin voimin eteenpäin. Voi ilon päivää, kun Karvinen jälleen aukesi ja toiminta alkoi
hiljalleen palata normijärjestykseen ja Iitin lomaviikkokin järjestyi, vaikkakin pienellä porukalla
kyllä. Sitä jo tarvitsin, sillä siellä mieli lepäsi ja olo
parani. Toivottavasti ei toista sulkemista tulisi.

Valokuvausryhmä
TEKSTI: OONA NIEMINEN
KUVAT: KARVISEN VALOKUVAUSRYHMÄ

Ollessani työharjoittelussa Tukiyhdistys Karvisessa pohdin alussa sitä, minkälaista ryhmää voisin alkaa harjoitteluni aikana ohjaamaan. Mieleeni muistui
menetelmä nimeltään Voimauttava valokuva, joka on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä. Menetelmä on sosiaalipedagoginen ja siinä korostuu itsemäärittelyn oikeus, valta-asetelmien purkaminen sekä vastavuoroisuus. Voimauttava valokuva on
rekisteröity ja suojattu menetelmä ja sitä saa harjoittaa ainoastaan siihen soveltuvan koulutuksen saanut henkilö, mutta inspiroiduin menetelmästä kovasti ja
sovelsin sitä hieman omaan Valokuvausryhmääni. Ryhmän tavoitteena oli eheyttää osallistujia sekä kohentaa heidän
itsevarmuuttaan.

luonnossa erilaisissa ympäristöissä. Ruskan värit välittyivät useissa kuvissa.
Ryhmässä tarkoituksena oli ottaa valokuvia luonnossa, kauniissa ympäristössä siten, että jokainen sai olla kuvissa kuten halusi, joko yksin tai kaverin kanssa. Huomion ei tarvinnut kiinnittyä pelkästään kuvattavaan henkilöön, vaan
kuvia voitiin myös ottaa niin, että luonto ja maisemat ovat pääasiassa. Uskon,
että tämä lisäsi osittain myös uskallusta lähteä ryhmään mukaan.
Osallistujilta kuulin positiivista palautetta ja he olivat
tyytyväisiä otettuihin kuviin. Ryhmän tavoite koettiin
onnistuneeksi.
Lainaan lopuksi vielä yhden osallistujan kommenttia,
joka painui mieleeni: ”oli suhteellisen mukavaa olla
melkein näkymätön kuvissa ja luonnon kauniit värit
lähes sokaisivat kuvaajan ja kuvattavat”.

Valokuvaus-ryhmää järjestettiin yhteensä
viisi kertaa, joista yksi kerta oli suunnittelua ja neljä muuta kertaa valokuvaamista
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Koronaloikka
TEKSTI & KUVAT: ANNE P.

Minäkin, varsinainen Tekniikan Ihmelapsi, olen hauskoja nettivideoita esim. eläinvideoita ja ka- ovat alennuksessa. Koronassa tärkeintä on ennaksaanut paljon tukea tietokoneen käytössä Hyvät meralla ottamiani kuvia/videoita, vaivattomasti ja koon itsensä ja muiden suojeleminen. Ihmiskontaktien välttäminen on mitä parhainta itsensä ja muiTuulen Myöhätuulen henkilökunnalta ja vapaa- maksutta.
den suojelua ja minulla on siihen mahdollisuus.
ehtoishenkilö Tompalta vuosien varrella erilaisissa tietotekniikkaan liittyvissä ongelmissa. En kui- On hauskaa, kun ei ole mitään asiaa ystäville mut- Iäkästä äitiäni ja aikuista tytärtäni olen tavannut
tenkaan ole tehnyt digiloikkaa vaan koronaloikan. ta voi lähettää heille jonkun hauskan videon tai ku- pääsääntöisesti ulkona ”kaukoetäisyyksillä” nyt sykTomppa ja Myösyllä sisällä pitämällä
turvavälit.
hätuulen henkiKannustankin muitakin tekemään digiloikan , vaikka itse en täysin siinä
Myös pankkiasiat joulökunta ovat aina
onnistunutkaan
mutta
onnistuin
kuitenkin
tekemään
koronaloikan.
tuvat jouhevasti neauttaneet auliistissä. Olen hoitanut
ti minua tietokoneen käytössä. Enpankkiasioitani nesinnäkin minulla
tissä jo ikuisuuden ja
ei olisi älykännykpankkiohjelmat ovat
kää ilman Tomppaa. Hän neuvoi minulle tarkkaan, van, joka piristää heitä. Ystävänpäivää pitäisi mie- olleet mielestäni yllättävän helppoja. Kanta-palvemikä puhelin minun kannattaisi hankkia. Olen ollut lestäni viettää joka päivä ja ystävää voi muistaa lusta saat tietoa terveydestäsi. Minun on valiteterittäin tyytyväinen sen hinta- ja laatusuhteeseen. aina! Uskonkin, että tämä älykännykkäaika syven- tavasti sanottava, että siellä on ollut oleellisia virSamoin Tomppa valitsi ja laittoi vuosia sitten mi- tää ihmissuhteita, kun läheisiin voi olla useasti yh- heitä, jotka olen myöhemmin joutunut pyytämään
nulle Gmailin sähköpostiosoitteen, mihin olen ol- teydessä näin miellyttävällä tavalla.
oikaisemaan.
lut tosi tyytyväinen. Nokian puhelimellani ottamani kuvat menevät automaattisesti Googlen pilveen. Tämä koronaloikka tuMinun, käyttäjän, ei tarvitse tehdä mitään. On iha- li kohdalleni, koska konaa ja helpottavaa tietää, että ottamani kuvat ovat ronan vuoksi haluan
varmassa tallessa.
välttää ihmiskontakteja. Minulla oli maaÄlykännykkäni on mahdollistanut uutisten seuraa- likuussa neljäs syöpämisen milloin vain netissä. Olen myös ihastunut sen leikkaus ja oikeasta
kameraan, jolla saa helposti tosi hyviä kuvia. Eli mi- kainalosta vietiin milnusta tuli innokas luonnon kuvaaja. Olen myös vi- tei kaikki imusolmukdeoinut erilaisia luonnontapahtumia, kuten esi- keet. Vasemmastakin
merkiksi lintujen pesimistä. Olenkin kokenut tämän kainalosta vietiin muukameran olleen tosi tärkeä luovuuteni väylä. Kun en tama 2010 syöpäleikenää jaksa maalata tai piirtää, voin ottaa taidekuvia. kauksen yhteydessä eli
Älykännykän kamera on yllättävän tarkka. Sillä voi kuulun ymmärtääkseni
kuvata vaikka tekstejä ja vanhoja valokuvia ja lähet- koronaepidemian ristää niitä eteenpäin ystäville. Eikä kännykkäkameran kiryhmään. Mielestäni
käyttökurssia täydy käydä erikseen vaan kameran kaikkein kauhein kaukäyttöliittymä on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi. huskenaario kuitenkin
Kännykkäni kameralla ottamani syyskuvat ja Myö- olisi se, että itse tartuthätuulen kuntoutujien Kiitospuun lehtiin kirjoit- taisi koronaa tietämättamat kiitollisuuden aiheet siirtyivät kännykästäni tään. Siksi pyrin oleTompan välityksellä videotykillä Myöhätuulen laaja- maan kaukana muista.
kankaalle edellissyksyn Sadonkorjuu-Kiitosjuhlassa. Mutta onneksi oli tämä koronaloikkamahMinun kännykässäni osa ystävistäni on Whatsap- dollisuus! Olen tilannut
pissa. Siellä voi lähetellä kuvia, viestejä ja videoita Prisman verkkokauilmaiseksi. Samoin puhelut ovat ilmaisia. Minulla pasta ruokaa ja YliopisWhatsappissa on joitakin ryhmiä, jotka mahdol- ton Apteekista lääkkeilistavat sen, ettei tarvitse lähettää kuin yksi vies- tä ja itsehoitotuotteita
ti/video ja kaikki kyseisen Whatsapp-ryhmän jä- ja kännykkäkuoren nesenet näkevät sen. Tomppa auttoi minua lataamalla tistä. Apteekkikin on
Whatsapp-sovelluksen puhelimeeni, josta olen tosi usein tarjonnut toikiitollinen ja onnellinen. Olen tykästynyt Whatsap- mituksen ilmaiseksi ja
piin, koska sen välityksellä voi lähetellä kaikenlaisia usein itsehoitotuotteet
Valokuvausta älypuhelimella voi harrastaa vaikka kävelylenkillä.
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Maisa on vantaalaisten potilaiden oma portaali, jossa voit esim. varustautua tulevaan lääkärikäyntiin
netissä. Sieltä saat myös tulostettua täydellisen lääkelistasi, jota et saa tulostettua Kannasta. Kannasta
saat kuitenkin tulostettua listan lääkkeistä, joiden
resepti on vielä voimassa. Kannassa voit myös uusia terveyskeskuksen lääkärin kirjoittamia reseptejä.
Maisan lääkelistaa pystyt itse muokkaamaan ajantasalle koska vain. Voit poistaa listalta lääkkeitä joita et käytä enää ja voit lisätä sinne käyttämiäsi itsehoitotuotteita. Voit myös lähettää siellä viestejä
hoitajalle. Netissä voit myös varata itsellesi terveyskeskukseen ja suunhoitoon ajan. Silloin vältyt pitkältä jonottamiselta puhelimessa. Korona-aikana
julkinen terveyshuolto on ollut koko ajan ylikuormittunut ja yli 600 ihmisen takaisinsoittopalvelu
epäonnistui vähän aikaa sitten jonkun teknisen vian johdosta.

ja työntekijöiden diplomien teoissa. Vaikka Pirjo on
toiminnanohjaaja, on hänkin auttanut minua, jos
joku muu työntekijöistä ei ole osannut auttaa. Ihailen niin Myöhätuulen henkilökuntaa! Paljon haleja
teille kaikille! Henkilökunnalla tuntuu riittävän aikaa minullekin, vaikka tiedän, että kiire on aina läsnä heidän työelämässään. Kuitenkaan se ei heijastu
mitenkään meihin kävijöihin, vaan Myöhätuulessa
on aina avoin ja rento ilmapiiri.
Netti on auttanut minua paljon kirjoitusharrastuksessani. Sieltä saa tosi nopeasti tietoa ihan mistä tahansa maan ja taivaan välillä. Suunnitellessani erilaisia juhlia Myöhätuuleen, on netti ollut tärkein
apuvälineeni. Tomppa on mahdollistanut sen, että
kaikki kirjoitukseni on koneella upeassa järjestyksessä kansioissa ja tiedostoissa ja minun on helppo
lähetellä tekstejä eteenpäin. Kiitos Tompalle!

En voi muuta kuin suositella tätä yhdistyksemme
Myöhätuulet-pistettä. Meillä on niin osaava ja ihana henkilökunta. Ja Tomppa on ihan korvaamaton!
Aivan upea opettaja, jolla on lehmän hermot ja joka on aina niin auliina opettamaan tällaista Tekniikan Ihmelastakin. Olen saanut vuosia tukea tietokoneen käyttämiseen ennen koronaakin erilaisissa
tietokoneen käyttöön liittyvissä asioissa. Myöhätuulen henkilökunta on auttanut minua esimerkiksi juhlien mainosten toteuttamisessa tietokoneella

Haluatko mukaan
tekemään
vuoden 2021
Avomielin-lehteä?
Haluatko valokuvata,
kirjoittaa juttuja tai
jakaa kokemuksiasi?
Haluatko runojasi
julkaistavaksi?
Ota yhteyttä ja tule mukaan!
tiina.pajula(at)emy.fi tai p. 0503107987
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Kannustankin muitakin tekemään digiloikan, vaikka itse en täysin siinä onnistunutkaan, mutta onnistuin kuitenkin tekemään koronaloikan. Olen kaiken
yhdistyksen tietokonetuen lisäksi tarvinnut ajoittain myös tukea omalta mieheltäni, siis kiitos myös
hänelle!
Toivotan teille kaikille mukavia hetkiä tietokoneen
ja älykännykän kanssa. Niiden avulla elämästäni on
tullut paljon täydellisempää ja kaunista. Nytkin on
kaunis syksy ja kuvattavaa riittää… Kirjoittajaohjaajani kehotti minua viime vuonna tekemään tankarunoja ottamistani luontokuvista. Ihan hauska ja
helppo tapa toteuttaa runoutta kuvaamieni luontokuvien avulla. Se vei minut mennessään. Syntyi halu kuvata eri vuodenaikoja miltei päivittäin ja tehdä runoja kuvista. Suosittelen muillekin! Rohkeasti
vain tekemään sitä digiloikkaa!

AVOMIELIN
Avomielin yhdistykset

avomielin.fi/yhdistykset

Espoon mielenterveysyhdistys
EMY ry
Esbo mentalhälsoförening
EMF rf

Tukiyhdistys Karvinen ry
sähköposti: tukiyhdistys@kolumbus.fi
kotisivut: www.tukiyhdistyskarvinen.fi
facebook.com/tukiyhdistyskarvinen
Instagram: @tukiyhdistyskarvinenry

sähköposti: espoonmielenterveys@emy.fi
kotisivut: www.emy.fi
instagram.com/emyespoo
Kohtaamispaikka Lilla Karyll
facebook.com/emyespoo
Pappilantie 7, 02770 Espoo
twitter.com/emyespoo2
p. 09 859 2057
avoinna: ma–pe klo 9–16.30,
useimmiten su klo 12–16

Terassikahvio
JORVIN SAIRAALA
(psykiatrisen osaston aula)
Turuntie 150, 02740 Espoo
p. 09 471 83953
avoinna: ma–pe klo 9.30–14.30

Malmin raitti 19
00700 Helsinki
p. 050 554 3115
avoinna: ma–pe klo 9–15,
la klo 10–13 (talvikaudella)

Kohtaamispaikka Meriemy
Merenkäynti 3, 02320 Espoo
p. 09 863 2031
avoinna: ma–pe klo 9–16.30
useimmiten la klo 12–16

Vantaan Mielenterveysyhdistys
Hyvät Tuulet ry

Kohtaamispaikka Valoemy
Maapallonkatu 8 E-F (sisäänkäynti
Maapallonkujan puolelta taloa)
ryhmätoimintaa ja avoimia ovia
katso tarkemmin: www.emy.fi

sähköposti: vantaanmielenterveys@hyvattuulet.fi
kotisivut: www.hyvattuulet.fi
facebook: Hyvät Tuulet ry
instagram.com/hyvattuulet

Lauhatuuli
Leinikkitie 22 C, 01350 Vantaa
p. 09-873 4386
avoinna ma-pe klo 9–15

Mielenterveysyhdistys HELMI ry
Käyntiosoite: Mäkelänkatu 56, 3. krs,

Myöhätuuli
Lammaslammentie 17 A, 01710 Vantaa
p. 09-853 2328
avoinna ma-pe klo 9–15
parillisten viikkojen lauantaisin klo 12–15

00510 Helsinki
Helmi-talo on auki arkisin klo 9.00-17.30.
Toimisto p. 040 161 6604
helmi@mielenterveyshelmi.fi
Muut yhteystiedot: mielenterveyshelmi.fi/yhteystiedot/

Kirkkonummen Seudun Mielenterveysyhdistys
Kisu ry
Kyrkslättnejdens Mentalhälsoförening Kisu rf
Kotisivut: www.kirkkonummenkisu.fi
Sähköpostiosoite: kirkkonummen.kisu(at)gmail.com
Kohtaamispaikka Katinkontti
Kuninkaantie 5-7 A, Kerhotila 1
02400 Kirkkonummi
p. 046 939 5190

Tukiyhdistys Majakka ry
Teuvo Pakkalantie 1A, 00400 Helsinki
Toimisto: 0449850058
Sähköposti: info.majakkary@elisanet.fi
Kotisivut: www.majakkary.fi

Psykosociala föreningen Sympati rf

Facebook: Majakka ry

Kamratstöd och program på svenska, även virtuella mö-

Instagram: Majakka ry

ten så att du kan delta hemifrån från andra orter

Järjestösihteeri: 044 985 0058

mejl: info@sympati.fi

Löytävä mielenterveystyö: 044362428

hemsidor: www.sympati.fi

Toiminnanjohtaja: 0504698222

facebook: Sympati rf.
Eriksgatan 8 IV vån, 00100 Helsingfors

Avoinna ma-pe klo 10-17, su klo 12-17. Lounas ma-pe klo 12-13.

tfn. 045 863 7800
öppet: Öppet hus åtminstone må och on kl. 13-16
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