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Olen ihminen
oikea ihminen
en objekti
joskus sattuu
joskus ei
Toivottavasti kelpaan.

JN-19

Avomielin yhdistykset yhteisretkellä Suomenlinnassa

PIA H.

Rolling stones

Päällimmäisen kiven pinnan
sammaleet jo peitti

Kivi huomas, tuossa hyvä reitti
toisille kiville hyvästit heitti

Siitä alas kierähti
vaikka paljon aikaa vierähti

Kun sammaleista pääsi eroon
katsoi toiset kivet kieroon

Kohta koko kivikasa romahti
tunnetuksi oli tullut
kierimisen mahti

ARJA TUOMIOJA

Elämä näyttää
kaikki puolensa
varjoinen puoli
on joskus kestämätön
silloin toivo tulee
ja auttaa.

JN-19

Kirjoitan Emystä
hyvän tuulen paikasta missä se onkin
voi puhua, tai olla puhumatta
tutustua tai unohtaa
pääasia on että on joku

JN-19
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Yhteisön tuki auttaa 
mielen horjuessa

Ennakkoluulot mielenterveyspotilaita 
kohtaan elävät edelleen voimakkaina 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkit-
tuna tietona tämän vahvistaa Mielen-
terveyden keskusliiton ja Sosiaali- ja 
terveysministeriön mielenterveysbaro-
metri. Barometrissa kysytään väestön, 
ammattilaisten, kuntoutujien ja omais-
ten mielipiteitä mielenterveyspotilaisiin 
suhtautumisessa.

Kyselyn tuloksena lähes joka viides vastaaja pelkää mielenterveys-
kuntoutujia, ei haluaisi heitä naapurikseen tai kokee heidät epä-
mukaviksi ja pelottaviksi. Stigma näkyy myös työelämässä. Tieto 
työntekijän tai esimiehen mielenterveysongelmista voi johtaa työ-
paikan, aseman tai arvostuksen menetykseen. Barometrin mukaan 
tätä mieltä on kolme neljästä (73%) mielenterveysongelmia koke-
neesta, yli puolet väestöstä (61%) ja ammattilaisista (55%) ja noin 
puolet työnantajista (49%).

Monien somaattisten sairauksien hoitotulokset ovat merkittäväs-
ti parantuneet vuosikymmenten saatossa. Mielenterveyshäiriöi-
tä jää kuitenkin edelleen paljon hoitamatta, osaltaan juuri hoitoon 
hakeutumista estävän stigman, osaltaan psykiatrisen hoitojärjes-
telmän aliresursoinnin vuoksi. Eriarvoisuus näkyy myös vahvana 
mielenterveyspotilaiden muita runsaampana somaattisena sairas-
tavuutena, eli heillä on muuta väestöä enemmän esimerkiksi sy-
dän- ja verisuoni- ja keuhkosairauksia. 

Suomalainen keskustelukulttuuri on mielenterveyden osalta vinou-
tunut. Mielenterveys-sanan käyttäminen johtaa usein keskusteluun 
mielenterveyden ongelmista ja häiriöistä, kun pitäisi puhua myös 
mielenterveyden edistämisestä ja ylläpidosta.  Henkisen terveyden 
ylläpitäminen on yhtä tärkeää kuin fyysisen terveyden. Ihmisen hy-
vinvointi on moniuloitteinen. Fyysisen ja henkisen terveyden lisäk-
si siihen kuuluu myös sosiaalinen ulottuvuus.

Sujuvan ja turvallisen arjen kokemus ylläpitää mielen hyvinvointia. 
Tässä lähiyhteisöillä ja yhdistystoiminnalla on merkityksellinen teh-
tävä. Mielenterveysalalla toimivat yhdistykset tarjoavat yhteisölli-
syyttä ja vertaistukea. Tällainen vuorovaikutus edistää mielenter-
veyttä ja mielenterveyshäiriöstä kuntoutumista.  

Mielenterveysalan yhdistykset tekevät arvokasta työtä stig-
man vähentämisessä järjestäessään kohtaamisen mahdollisuuk-
sia ja jakamalla väestölle realistista tietoa mielenterveydestä ja 
mielenterveyshäiriöistä.

MARKKU TERVAHAUTA
PÄÄJOHTAJA
TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS

Sitä samaa s. 6
Mietteitä    
 Helmistä

s. 11
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NÄKÖKULMA

Kohtaatko ihmisen vai pelkän ulkokuoren?
TEKSTI: SATU YLINEN
KUVA: PIXABAY

Pystytkö näkemään, tuntemaan, kuu-
lemaan. Mitä näet, tunnet ja kuulet.
Teetkö päätöksen sanoitta, tuomitset-
ko ihmisen tuntematta, onko aikaa py-

sähtyä ja kuunnella. Voitko oikeasti nähdä ih-
misen sisimpään 
vain näkemällä.

Ajatteletko 
koskaan sitä jos 
olisit hän, hänen 
saappaissaan, hä-
nen elämää eläisit, tuntisit kaiken mitä hänkin, 
tuntisit välinpitämättömyyden ja kylmän kat-
seen. Voitko nähdä hänen onnensa tuntemat-
ta häntä, voitko nähdä hänen surunsa pysäh-
tymättä vai haluatko vain pysyä turvallisessa 
kuplassasi tietämättä elämän myrsky-
jen tuomista haavoista mitään.

Mitä pelkäät, pelkäätkö tartun-
taa, ajatteletko olevasi häntä parempi. 
Koetko olevasi turvassa pikku kuplas-
sasi. Mitä ajattelet kun näet ihmisen 
joka on erilainen, hänen tapansa toi-
mia, hänen tapansa liikkua, hänen ta-
pansa kommunikoida, hänen tapan-
sa syödä.

Mitä ajattelet pienestä lapses-
ta, joka elää elämää puhumatta, on-
ko hänellä oikeus elää. Mitä ajatte-
let pyörätuolissa istuvasta henkilöstä, 

joka ei tiedä millaista on tuntea maa jalkojen 
alla, onko hänen elämä elämisen arvoista vai 
elääkö hän kuitenkin omaa täydellistä elämää.

Mitä ajattelet puheesta, josta et saa selvää, 
jota et ymmärrä, käännätkö pääsi, tunnetko pa-

hoinvointia vain 
itsesi takia kun 
olet sellaisen ih-
misen edessä 
jota et ymmär-
rä, jota et halua 
ymmärtää, jota 

et halua edes kohdata. Tunnetko itsesi parem-
maksi kuin he, joilta puuttuu kyky toimia itse-
näisesti, puuttuu kyky kommunikoida niin että 
sinä ymmärrät.

Tunnetko itsesi paremmaksi kun osaat kä-
vellä ja juosta, osaat nauraa ja iloita, osaat näyt-
tää tunteesi, osaat syödä ja juoda, osaat pilkata 
ja ivata heitä, jotka ovat kyvyttömiä tekemään 
kaiken sen mitä sinä osaat. Mutta tiedätkö et-
tä jokaisen elämä voi muuttua nopeasti, et voi 
koskaan tietää milloin itse olet samassa tilan-
teessa, olet toisten autettavana, haluatko sil-
loin että sinua pilkataan, sinua vältetään ja si-
nulle nauretaan?

Jokainen ihminen ansaitsee hymyn, jokai-
nen ihminen ansaitsee aikaa, jolloin kuunte-
let, myös he jotka eivät ole niin kuin sinä. Älä 
tuomitse heitä, jotka eivät ole kaltaisiasi aja-
tusmaailmassasi älä tuomitse heitä, jotka ovat 
kuplasi ulkopuolella, äläkä pilkkaa ja ivaa hei-

tä, heidän kyvyttömyyden takia toi-
mia niinkuin sinä toimit. Ja muista, 
että hekin ovat ihmisiä, jotka ansait-
sevat rakkautta, huolenpitoa, hellyyt-
tä, sitä kaikkea voit sinäkin antaa vain 
hymyilemällä.

Jokaisen elämä on elämää, ei vain 
sinun. Heillä, joilla on puutoksia ver-
rattuna sinun elämään, he ansaitse-
vat tulla hyväksytyksi, he ansaitse-
vat kaiken hyvän niinkuin sinäkin. Älä 
pilkkaa, älä ivaa. Älä tuomitse, vaan 
hyväksy heidät sellaisena kuin he 
ovatkin, elämän rikkautena!

Jokainen ihminen ansaitsee hymyn

Ristikkokerhossa pulistaan ja pähkäillään
TEKSTI JA VALOKUVA: RITVA KEMPPAINEN

Karvisessa on pari vuotta toiminut ris-
tikkokerho, joka on vakiinnuttanut 
asemansa yhdistyksen kerhotarjon-
nassa. Aivot saavat tarvitsemaansa toi-

mintaa ja samalla mieli virkistyy, kun saa puhua 
asioistaan vertaisille.

Tuula on ratkojana vanha tekijä, hän on 
harrastanut ristikoita 40 vuotta. Niiden parissa 
hänellä kuluu tunteja kotona joka päivä. Hom-
ma kiinnostaa myös ryhmässä ”hyvässä seuras-
sa”, kun saa samalla vaihtaa mielipiteitä monen-
monenmoisista asioista. Ja vaikeatkin ristikot 
kyllä ratkeavat, kun niitä pähkäillään porukalla.

Myös Anja on innostunut ristikois-
ta kerhoon liittymisen jälkeen niin, että 
hän harrastaa niitä myös kotona. Harras-
tus virkistää ja antaa vireyttä. Hän ilmes-
tyy kerhoon melkein poikkeuksetta joka 
kerta, vaikka aamu-unisena ihmisenä se 
tuottaa välillä vaikeuksia. Ryhmä nimit-
täin kokoontuu maanantaiaamuisin he-
ti yhdistyksen avauduttua.

Kaisa on löytänyt kerhosta kavereita. Hän 
on mielissään, kun ratkontataitoa tulee koko 
ajan lisää. Oivalluksista saa mielihyvää, kun asi-
aan paneudutaan yhdessä.

Anita pitää ryhmästä, kun se on niin rento 
ja huumori kukkii.
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K
arvisen keittiössä häärii kokkina hy-
vin kokkimaisen olomuodon omaava 
Tommi Kekola. Aivan ensimmäiseksi 
ei tule mieleen, että hän on myös hy-

vin taitava piirtäjä ja laulaa luritteleekin aivan 
mukiin menevästi.

T
ommin pesti Karvisessa on 
kestänyt yhdeksisen kuu-
kautta ja se loppuu, kun vuo-
si tulee täyteen. Hän jättää 

tehtävänsä haikein mielin, sillä hän 
tulee hyvin juttuun yhdistyksen jäse-
nien kanssa ja pitää työtään yhtenä 
tähänastisen elämänsä mukavimpa-
na. Karaokepäivinä hän jää usein työ-
ajan jälkeen laulamaan karvislaisten 
kanssa.

Tommin intohimona on ollut lapsesta läh-
tien piirtäminen. Viimeiset kolme vuotta hän 
on keskittynyt tussipiirustuksiin. Niitä on kerty-
nyt noin 600. Oman versionsa hänen töissään 
ovat saaneet Humphrey Bogart, Mohammed 
Ali, Clint Eastwood, Janis Joplin ja monet muut 
kuuluisuudet kotimaassa ja ulkomailla. Suunni-
telmissa on pitää piirustuksista näyttely. 

Tommin (56) elämänhistoria on ol-
lut tavallisuudesta poikkeava. Vaimon 
hän löysi netin chattisivustolta yli 20 
vuotta sitten. Kun rakennuspiirtäjäksi 
kouluttautuneelle piirtäjälle eivät Ate-
neumin ovet avautuneet, hän suunnis-
ti rakkautensa luokse Texasiin. Siellä vie-
rähti 11 vuotta. Töitäkin rapakon takaa 
löytyi, hän rakensi verkkosivuja ja toimi 
työntekijänä ranskalaisessa kahvilassa. 
Hän meni naimisiin Carmeninsa kans-
sa ja perheeseen syntyi tytär. 20-vuotis 
hääpäivää juhlittiin jokin aika sitten.

Texasissa elämä oli luonnikas-
ta, mutta niin siinä sitten kävi, että 

perhe monen sattumuksen 
kautta muutti Suomeen. 

Tommista tuli oppiso-
pimuksella kokki. Työaikaa 
ennen eläkettä on jäljellä 
kymmenisen vuotta. 

Karvisen kokki piirtää ja laulaa
TEKSTI JA VALOKUVA: RITVA KEMPPAINEN
KUVATAIDE: TOMMI KEKOLA

Tommi on taitava
piirtämään ja lisäksi
hän harrastaa
keskiaikaisfestivaaleja.

Työuran jälkeen Tommi aikoo keskittyä piir-
tämiseen toden teolla. Hän suunnittelee sarja-
kuvien piirtämistä ja aikaa löytyisi vielä vaikka 
Karvisen taidekerhon vetämiseen.
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TEKSTI JA KUVAT: ARJA TUOMIOJA

”Mitäs teille Karviseen kuuluu?”, kyseltiin minul-
ta toukokuisen viikonlopun liittokokouksessa. 
Hyvää vaan, sitä samaa vastasin. Mitä ”samaa”, 
kysyjä tuskin meidän samasta tietää mitään.

Niin – saimme meidän puutarhapihan takai-
sin, joka viime kesän oli monttuna putkitöiden 
vuoksi. Syksyllä istutettu nurmikko on selvinnyt 
hyvin talvesta ja kukoistaa vihreänä, tulppaanit 
kukkivat. Pihalla nököttää uusi Lions- club Mal-
mittarien lahjoittama keinu, sellainen Sukeval-
la tehty puinen vastakkain istuttava. Parem-
pi vaihtoehto liukumäelle. Talo missä Karvinen 
on, toimi ennen lasten päiväkotina, ja nykyään 
aikuisten. Aidan takana olevalla korttelipihalla, 
joka niin ikään oli monttuna, ovat alkaneet pe-
rinteiset mölkkykisat.

Niin – mutta ei me siellä koko aikaa nökötetä, 
vaikka puitteet onkin ihanat. 

Meidän porukat on kovia retkeilemään. Talvisin 
käymme päiväretkillä museoissa ja näyttelyissä. 

Helsingissä löytyy tarjontaa jokaiselle ja kesäi-
sin järjestetään myös yhteisiä retkiä Avomie-
lin- yhdistysten kanssa. Viime kesänä kävimme 
Suomenlinnassa ja Stora Blindsundissa. Eväät 
vaan mukaan ja menoksi.

Sitä samaa vaan!

Karvisen pihakeinu asennettiin yhteistuumin.

DIGITAALISTA
PAINOPALVELUA

PAINOTYÖT 
HELPOSTI 

JA NOPEASTI

www.picaset.fi

NÄKÖKULMA

Stigma

MARKKU TERVAHAUTA
PÄÄJOHTAJA
THL

Stigmalla tarkoitetaan häpeällistä leimaa, joka 
perustuu virheellisille käsityksille asiasta. 

Psykiatrisesta hoidosta ja potilaista on edel-
leen paljon mystisiä ja kaavamaisia käsityksiä. 
Mielenterveyspotilaita voidaan pitää perus-
teettomasti vaarallisina tai pelottavina. Stigma 
vaikeuttaa avun hakemista ja sen myötä oireis-
ta toipumista.

Sairastunut voi salata oireitaan ja viivytellä hoi-
toon hakeutumista. Mielenterveyskuntoutu-
ja voi jättää hakeutumatta koulutuksiin tai töi-
hin, koska hän ennakoi ja pelkää ympäristön 
kielteisiä reaktioita.

Mielen sairauksien lisäksi stigmatisoivia saira-
uksia ovat omana aikana olleet esimerkiksi epi-
lepsia, tuberkuloosi ja syöpä. Näiden sairauksi-
en hoitotulokset ovat kuitenkin merkittävästi 
parantuneet vuosikymmenten saatossa. Mie-
lenterveyshäiriöitä jää kuitenkin edelleen pal-
jon hoitamatta, hoito ei ole oikea-aikaista tai 
hoito ja kuntoutus ei ole laadultaan riittävän 
hyvää (käypä hoito-suositusten mukaista). 

Onkin hyvä, että par’aikaa ollaan laatimassa 
v.:een 2030 asti ulottuvaa kansallista mielen-
terveysstrategiaa,  jonka pohjalta maan halli-
tus kulloinkin laatii mielenterveyden toimin-
taohjelman, jossa määritellään hallituskauden 
mielenterveyspolitiikan painopisteet, toimeen-
panon keinot ja välineet sekä niiden seuranta.

Tue toimintaamme

ostamalla ilmoitustilaa 

Avomielin.fi 

 mainosmyynti

  tiina.pajula@emy.fi 
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Tykkäät vanhan puutalon tunnelmasta, merel-
lisestä sijainnista, tai keskeisten kulkuväylien 
läheisyydestä. Emyn kolme kohtaamispaikkaa 
Lilla Karyll Espoon keskuksessa, Meriemy Ki-
venlahdessa ja Valoemy Olarissa varmistavat, 
että jokaiselle löytyy mieluinen paikka.

Tykkäät tavata uusia ihmisiä ja vanhoja tuttuja. 
Emyn kohtaamispaikat ovat kaikille avoimia ja 
kävijöitä on vuoden aikana jopa 1700 eri hen-
kilöä, joten seuraa löytyy!

Tykkäät puuhailla arkisia askareita yhdessä 
muiden kanssa. Emyn talkoissa huolehditaan 
yhdessä siivouksesta ja tehdään ruokaa. Talkoi-
den päätteeksi nautitaan herkullista ruokaa yh-
dessä. Lilla Karyllissa talkoot ovat joka arkipäi-
vä ja Meriemyssä maanantaisin, keskiviikkoisin 
ja perjantaisin.

Tykkäät harrastaa tai kokeilla erilaisia harras-
tuksia. Emyssä on tarjolla lähes 60 säännölli-
sesti kokoontuvaa ryhmää. Jokaiselle löytyy siis 
varmasti mieluisaa toimintaa, olit sitten kiin-
nostunut taiteesta, urheilusta, keskustelusta tai 
vaikkapa leipomisesta. Kohtaamispaikoista Va-
loemyssä on eniten ryhmätoimintaa.

Tykkäät siitä, että aina on jotain tekemistä tar-
jolla, mutta osallistuminen on aina vapaaeh-
toista. Emyn kohtaamispaikat ovat auki lähes 
vuoden jokaisena päivänä.

Tykkäät käydä silloin tällöin retkellä kotikul-
mien ulkopuolella. Emy järjestää lähes viikoit-
tain retken jonnekin, esimerkiksi kulttuurikoh-
teisiin, luonnon helmaan tai vaikkapa toiseen 
kaupunkiin.

Tykkäät vapaaeh-
toistoiminnasta. 
Emyn kautta voit 
tehdä paljon erilaisia vapaaehtoistöitä, kuten 
pitää kohtaamispaikkoja avoimena viikonlop-
puisin tai järjestää  toimintaa.

Tykkäät leirielämästä. Emy järjestää vuosittain 
tyypillisesti viisi leiriä jäsenilleen. Leireillä pää-
set kalastamaan, saunomaan, mökkeilemään, 
urheilemaan tai vain oleilemaan.

Tykkäät viettää juhlapyhiä yhdessä ja tunnel-
mallisessa tilassa. Emyn kohtaamispaikoissa 
vietetään joulua, uutta vuotta, pääsiäistä, vap-
pua ja itsenäisyyspäivää yhdessäolon ja hyvän 
ruoan merkeissä.

Tykkäät vapaudesta. Emyssä voit osallistua ryh-
miin, talkoisiin tai retkille, tai vain oleskella mu-
kavassa seurassa ja lukea päivän lehden. Sinä 
päätät, minkälainen sinun Emysi on.

Testaa, oletko emyläinen

TEKSTI: LAURA KARJULA
KUVAT: SONJA LINNA

Jos vastaat kyllä yli kuuteen väittämään,
olet sydämeltäsi emyläinen

Emyn uusimmassa kohtaamispaikassa riittää valoa ja siitähän se nimensäkin sai, Valoemy

Emyn talkoissa pääsee vaikkapa haravoimaan Villa Apteekin ja Lilla Karyllin pihamaata.

Sinä päätät, minkälainen 
sinun Emysi on
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Sirjan mietteitä Majakasta

Rakas päi-
väkirjani,

Muistan työpäi-
väni Tukiyhdistys 
Majakassa. Me-
nin aamulla hyvil-
lä mielin Majak-
kaan ajatuksena 
tehdä vertaistuki-
työtä. Olin aivan 
innostunut kuu-
lemaan ryhmä-
läisiäni. Rupe-
sin ajattelemaan 

kaikkia hyviä ystäviäni Majakassa, onko heillä 
mielen hyvinvointia ja miten sitä voi vahvistaa? 
Mietin tyytyväisenä sinkkubileitä ja majakka-
laisten mahdollisuuksia seurustella. Majakassa 
usein suhtaudutaan huumorilla seurusteluasi-
oihin. Ihmissuhteiden vaaliminen on tärkeä osa 
mielenterveyttä.

Tukiyhdistys Majakassa on turvallinen yh-
teishenki. Siellä tuetaan, motivoidaan ja ak-
tivoidaan kuntoutujia voimavarojen mukaan 
huomioiden majakkalaisten vahvuudet. Aina 
löytyy uusia kerhonvetäjiä tukemaan psyykki-
sesti oireilevia. Omassa ryhmässäni ratkaisen 
kuntoutujien arjen pulmia. Opetan esimerkik-
si, miten asioidaan kansaneläkelaitoksella ja 
ohjaan sitä, miten erilaisia mielenterveys-, tun-
ne- ja sosiaalisia taitoja opetellaan. Nämä vah-
vistavat ihmisyyttä ja ihmisenä olemista. Ma-
jakassa tuetaan ihmisiä etsimään voimavaroja 
antavia asioita.

Majakassa on mahdollista osallistua mo-
neen erilaiseen ryhmään. On maalausta ja kir-
jallisuutta taiteilijoille, keilausta ja kävelyä 
sporttisille, jutturyhmiä sitä kaipaaville, rentou-
tumista unohtamatta. Näiden lisäksi Majakassa 
pääsee osallistumaan myös esimerkiksi ääniä 
kuulevien ryhmään ja mieli maasta ryhmään. 
Majakassa on järjestetty esimerkiksi myös kau-
neuspäivä naisille, jolloin on ollut mahdollisuus 
kokeilla kauneustuotteita. Ulkonäöstä ja siis-
teydestä huolehtiminen on mielenterveyskun-
toutujillekin tärkeä asia.

Majakan toiminta on täysin ilmaista ja kä-
vijöiden itse järjestämää. Itse vedän painon-
hallintakerhoa. Ryhmäläisilläni voi olla paljon-
kin ylipainoa, hän voi olla ikääntyvän näköinen 
ja silti olla tyytyväinen itseensä. Pyrin siihen, et-
tä ryhmäläiseni saavat kerhostani lisää henki-
siä voimavaroja. Ihmisen henkiset voimavarat 

vaihtelevat elämäntilanteiden ja kokemusten 
mukaan. Hyvä mielenterveys on yksilön hyvin-
voinnin perusta. Se auttaa sietämään ajoittaista 
ahdistusta, vahvistaa kykyä toimia muuttuvissa 
tilanteissa ja auttaa sietämään elämään väistä-
mättä kuuluvia vaikeita asioita.

Mielenterveyskuntoutujat ovat älykkäitä, 
� ksuja ja ennen kaikkea ihania ihmisiä. Kun-
toutujalla on oikeus oman kehon hallintaan, ja 
mahdollisuuteen vaikuttaa hoitoonsa liittyviin 
asioihin. Omasta mielenterveydestä voi itsenäi-
sesti pitää huolta olemalla aktiivinen ja omia 
voimavaroja voi vahvistaa esimerkiksi luomal-
la ihmiskontakteja, joka on mielenterveyskun-
toutujille erityisen tärkeä asia. Elämään kuu-
luu väistämättä pettymykset ja kolhut, mutta 
on myös mahdollista oppia keinoja niistä 
selviytymiseen. 

Hyvä mielenterveys on yksilön 
hyvinvoinnin perusta. 

TEKSTI: SIRJA KOIVULA
KUVA: TIINA PAJULA

KIRNEH ITOKSÖKKY  
AJ ATSILLAVRUT  

ÄTSILLÖSIETHY  
 !ATSIMUSA

 
,nidok neijutuotnuksyevretneleim neduu teennava emmelO  

  .neekämnäjätiP nignisleH nikirneH itoksökkY
 !emmatsiulevlapsimusa ääsil ysyK

  
 ajathoj nökiskY

 6815 484 040 .p irättnäM irraH
 fi.nenialihem@irattnam.irrah

  
 4069 684 040 .p kirneH itoksökkY

 fi.nenialihem.sutuotnuksyevretneleim

 kirneH itoksökkY
 8-6 eitnalanoK

 iknisleH
 fi.nenialihem

Ä
äniä kuulevien- ryhmä kokoontuu Tukiyhdistys Majakassa kerran viikossa. Ääniryhmissä 
voidaan keskustella eri elämän osa-alueista suhteessa ääniin. Äänien kuulemiseen vai-
kuttavat mm. alkoholi, parisuhde, sekä ystävyyssuhteet. Ryhmässä on usein teema val-
miiksi pohdittuna. Kun teeman myötä tunteita läpikäydään, niin se vie aikaa ja voimia. 

Taitolaji on käsitellä niitä sopivassa määrin kerralla. Vetäjän on tärkeä antaa eväitä prosessointiin 
ryhmän jälkeen esittämällä esimerkiksi sopivia kysymyksiä tai edistämällä pohdintaa keskustelun 
menetelmin. Tällöin myös erilaisia näkökulmia tulee esiin monipuolisemmin.

  Syviä tunteita voidaan käydä läpi turvallisessa ilmapiirissä. Samalla tarvitaan tukea, jos sy-
viä tunteita avataan toiselle. Taitolaji on avata sopivasti. Ei liikaa, jot-
ta tunteet eivät olisi aivan levällään, vaan sopivasti avattuna, jotta nii-
tä ei käsittelisi päiväkausia ryhmän jälkeen. Ryhmässä on tärkeä pitää 
kuulumiskierros. Jos teema on aiemmin sovittu, niin on hyvä kysyä mi-
tä ajatuksia teema herättää.  Jos teema herättää kertojassa suuria tun-
teita, on hyvä antaa tukea. Ryhmässä voi saada empatiaa ja sympati-
aa. Empatia auttaa tunteisiin ja tarpeisiin pureutumisessa. Sympatiasta 
taas voi kokea tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi.

   Vertaisryhmissä taso on yleensä henkilökohtainen. Toisinaan 
voidaan käsitellä teemoja, joista vetäjällä ei ole omakohtaista koke-
musta tai hän ei niistä haluaisi puhua. Se ei koskaan ole pakollista.  
Ryhmän keskinäinen kunnioitus on kuitenkin tärkeää, jottei tuen tun-
netta kadotettaisi. Kukin ryhmäkerta on ainutlaatuinen. Ei ole mitään 
oletusvastauksia, vaan näkökulmat ovat henkilökohtaisia ja niitä tulee 
arvostaa. Ajan kanssa oppii kyllä uutta.

Tukiryhmä ääniä kuuleville
TEKSTI: SAMI JUNTUNEN
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Pääkaupunkiseudun mielenterveysyh-
distysten luottamushenkilöt tapasivat 
Espoon Kaisankodissa viime kesänä. 
Tilaisuuden järjestäjänä toimi Espoon 

mielenterveysyhdistys EMY ry. Lisäksi edustet-
tuina olivat Tukiyhdistys Majakka, Vantaan Hy-
vät Tuulet, Tukiyhdistys Karvinen,  Sympati rf 
sekä Helmi ry. 

 Työskentelyosuudessa luottamushenki-
löt jaettiin ryhmiin ja vetäjä Maarit Niemelä an-
toi pohdittavaksi kysymykset: mitkä asiat ovat 
mielenterveysyhdistysten toiminnasta palkitse-
via ja mitkä asiat ovat haastavia? Vaikka ryhmät 
muodostettiin toisilleen tuntemattomista ihmi-
sistä, yhteys välillämme oli alusta alkaen luotta-
muksellinen ja hyvä. Kannanotoista ilmeni, että 
puhuimme samaa kieltä, ymmärsimme helpos-
ti toisiamme ja oli mukava jutella. Yhteisiä nä-
kökohtia löytyi paljon.

 Ryhmissä todettiin, että kun antaa toisil-
le jotain heille tarpeellista ja heidän oloaan hel-
pottavaa, saa itsellekin hyvän mielen. Vertais-
tuki toimii molempiin suuntiin: jakaessamme 
toisille jotain elämämme vaikeutta, saamme 
myös omalle mielellemme huojennusta. Kuul-
lessamme, että muutkin ovat kokeneet samaa 
koemme, ettemme ole ongelmiemme kanssa 
yksin. Syntyy huojentava tunne: olen ihminen 
toisten ihmisten joukossa. 

 Ryhmissä todettiin myös, että mielen-
terveysjärjestöissä saa olla sellainen, kuin ai-
dosti on. Taakka helpottuu, kun ei tarvitse tees-
kennellä jaksavampaa. Kun tulee hyväksytyksi 
omana itsenään, huomaa, että kelpaa ja riittää. 

Omalle elämälle tu-
lee tarkoitus ja elä-
mä tuntuu merki-
tykselliseltä, jos voi 
jakaa toisille jotain, 
mitä itsellä on ja jo-
ka hyödyttää mui-
takin. Tällaista on 
vaikkapa ryhmän 
ohjaaminen, taito-
jen opettaminen, 
tiedon jakaminen ja 
yhteisten tapahtu-
mien järjestäminen.

 On erittäin 
tärkeää, että on 
paikka, minne voi 
mennä. On syy läh-
teä liikkeelle, vaik-
kapa vain syömään, mutta myös kiinnostaviin 
tapahtumiin, retkille ja ryhmiin. Lähes jokaisel-
le on tarjolla jotakin. Myös käytännön pulmiin 
saa samaa kokeneilta vastauksia. 

 Mielenterveysyhdistysten toiminnasta 
löydettiin myös yhteisiä haasteita. Monen yh-
distyksen yhteinen ongelma on, kuinka saada 
mukaan uusia osallistujia. Erityisesti nuorten 
mukaan saaminen koetaan haasteeksi. Myös 
uusia vapaaehtoisia tarvitaan, koska palkattua 
henkilökuntaa on vähän. Toiminnassa on myös 
paljon erilaisia ihmisiä. Siksi voi sattua mielen-
pahoituksia, väärinymmärryksiä ja yhteentör-
mäyksiä. Luottamushenkilöidenkin on tärkeä 

saada tukea, keinoja ja toimintatapoja hyvien 
henkilösuhteiden ylläpitämiseksi. Lisäksi mie-
lenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa on 
edelleen paljon. Kaikkien yhteinen etu on saa-
da sitä hälvenemään.

 Järjestöjen on tärkeää olla esillä ja mu-
kana asiaan liittyvässä julkisessa keskustelus-
sa. Koettiin, että kaikissa mielenterveysyh-
distyksissä ollaan yhteisellä asialla ja yhteiset 
tapaamiset ovat tärkeitä asioiden eteenpäin 
viemiseksi.

Luottamushenkilöt yhteisten asioiden äärellä

Africafe
Kupillinen Afrikan
auringon lämpöä.

TEKSTI JA KUVAT: EIJA HONKALA
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TEKSTI: VILLE HEINIKARI & HEIDI KIVIRANTA

Hyvien tuulien räppi

Jou!
Mitä kuuluu Vantaa? Me ilonaiheita jaksetaan kantaa.
Kaks kohtaamispaikkaa meil on – tääl saa olla onnellinen tai onneton.

On ryhmii monenlaisii, joissa käy miehii, naisii, kaikenlaisii.
Tutustu ihmees kulttuurikerhoon tai voit askarteluryhmäss’ koristella kuvioita vaikka verhoon.
Kaikki äijät tervetuloo äijäkerhoon –siel on hauskaa, ei tarvi kattoo kelloo.

Mitä muuta meil tapahtuu? VAROITUS saatat viikko-ohjelmiin rakastuu.
Leivontakerhos herkkuja valmistuu – ne niin hyvältä maistuu, et kiittää suu.

Ei huolen häivää kun katseet siirtyy iltapäivään.
Onnenpyörää pelataan yhdessä, mutta kuka tässä pelissä on todellinen ässä.
Palkintoja on monii – ehket kuitenkaan voita mitään ponii.
Kahdessa kohtaamispaikassa on siis hulvatonta menoa – näinkin uskaltaa sanoa.
Henkilökuntamme on mukana räpissä tässä, niin kuin kaikkien kävijöiden elämässä.

Ohjelmaa on kaikille täysi-ikäisille, myös sun naapurille.
On vertaisryhmii, musiikkii ja karaokee – kaikkee ihanaa voit meillä kokee.
Aina jotain uutta. Tuore kitararyhmäkin tuo onnellisuutta.
Arkisin klo 9-15 ollaan auki, tuu paikalle nopeesti ku hauki.

Ei unohdeta myöskään mahtavia nuoria – huomio osaathan banaanin kuoria.
Kokkailua, pelailua ja retkiä. Aivan loistavia hetkiä.
Tulkaa siis tutustumaan – kyllä me yhdessä onnistutaan!
Henkilökuntamme sinua auttaa! Anna hyvien tuulien kuljettaa!

Alkukeväästä tekivät Karvisen porukat 
retken Laurea-ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiden opastuksella Töölössä 
sijaitsevaan Cafe Regattaan.

Cafe Regatta sijaitsee Sibeliuspuiston ja Sou-
tustadionin välissä meren rannalla. Rakennus 
on ollut samalla paikalla jo vuodesta 1887. Alun 
perin se oli läheisen Pauligin huvilan verkkova-
ja. Pienimuo-
toista kahvi-
latoimintaa 
on siellä ol-
lut 50- luvulta 
alkaen.

Vuonna 2002 sitä tarjottiin vuokralle töölöläis-
yrittäjä Raine Korpelalle. Hän innostui liikeide-
asta ”Lande keskellä kaupunkia”, ja onkin onnis-
tunut siinä loistavasti.

Sisällä pienessä kahvilassa kohtaa huumaavan 
juuri paistettujen korvapuustien tuoksun, ulko-
na tuoksuu avotuli ja siinä paistuvat makkarat, 
joita saa ostaa kahvilasta. Tätä maalaisromant-
tista tunnelmaa on tarjolla ympäri vuoden.

Laurean opiskelijat oli-
vat ilmoittaneet tulos-
tamme etukäteen. Kiva-

na yllätyksenä retkeläiset 
saivat Cafe Regatan tar-
joamana makkaran tai 

Lande keskellä kaupunkia
TEKSTI JA KUVAT: ARJA TUOMIOJA

Maalaisromanttista tunnelmaa on 
tarjolla ympäri vuoden.

Anna hyvien tuulien kuljettaa!

korvapuustin. Ihana ele. Kaikilla mukana olevil-
la oli mukava retki. Kiitos paljon Cafe Regatta ja 
Laurean opiskelijat. 

Nuotion tunnelma lämmitti
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Kesäharjoittelijan mietteitä Helmistä

Keskikesän valo tulvii sisään Pasilan Hel-
men ikkunoista. Lämmin, leppeä tuu-
li pyyhkäisee verannan läpi, kun siinä 
hetken istuskelen ja ihastelen iltapäi-

vän valoa. Suljen silmät, ja nautin rauhasta ja 
hiljaisuudesta.

 Pian kuuluu huudahdus: ”Nätti paita!” 
Eräs kävijä on tarkkasilmäinen ja jaksaa aina 
sanoa jotain kaunista. Hän osaa lukuisten lau-
lujen sanat ulkoa. Suomalaiset ikivihreät, sekä 
myös omakeksimät laulut kajahtelevat aamul-
la, kun saavun Pasilan Helmiin. Oven takana on 
usein jo pieni rykelmä kävijöitä odottamassa 
ovien avautumista.

 Helmi on monille todella tärkeä, sen 
olen huomannut. Helmessä vierailu rytmittää 
päivää mukavasti. Aamukahvi ja- puuro potkai-
see päivän ravitsevasti käyntiin. Lounasaikaan 
keittiössä ammattilaiset valmistavat maittavaa 
ruokaa, jota voi ostaa edullisesti. Vapaaehtoiset 
ovat suurena apuna ruoan valmistuksessa. Jo-
ku kävijöistä on pitänyt hyvää huolta terassilla 
kasvavista kesäkukista. 

 Mietin, miltä on Pasila näyttänyt Hel-
mi -talon syntymävuonna. Kalliota, valkeat la-
kanat ulkona tuulessa liehuen. Emäntä val-
keassa hilkassaan niitä ripustamassa. Tiet soraa 
ja hiekkaa, asfaltista ei vielä tietoakaan. Pasi-
lan muovautuminen avaruusaikaan vielä vuo-
sikymmenten päässä. Hevosia, puutaloja ja 

kotieläimiä. Lapset leteissään, mekoissaan ja 
polvihousuissaan kallioilla juoksemassa. Yksin-
kertaista elämää päivän rutiineineen. Joskus 
tansseja Linnanmäen tanssilavalla ja riiastelu-
ja Töölön tyttöjen kanssa.

 Pasilan talo on kaunis ja muistuttaa 
mummolaa, jossa aika on pysähtynyt. Ihmi-
set ovat Pasilan Helmen sydän. Kävijöiden kes-
ken vallitsee hyvä yhteishenki ja keskinäinen 
kunnioitus. Kaikki vanhat ja uudet kävijät ote-
taan vastaan arvostelematta, ja kaikki saavat ol-
la sellaisia kuin ovat. Herttoniemen Helmessä 
vieraillessani aistin samanlaista tunnelmaa. Saa 
olla hiljaa, jos haluaa, mutta juttukaveri löytyy 
varmasti aina, jos sellaista kaipaa.

 On eräs, joka tuo taloon erityisen paljon 
iloa ja aurinkoa. Hän jaksaa aina kehua muita 
kävijöitä, olla kiinnostunut ja halata! Pitkään ja 
lämpimästi. Hän myös leipoo kaupungin par-
haat sämpylät! Ja on yksi, joka aina naurattaa 
muita vitseillä ja kaskuilla. ”Kiina on helppo kie-
li, jopa lapset puhuvat Kiinassa Kiinaa”, sanoi 
hän tänä aamuna. Musiikista ja päivän poltta-
vista teemoista puhutaan, mutta myös syvem-
mistä aiheista, kuten yksinäisyydestä, rakkau-
desta ja kuolemasta. ”Kaikki ne yhteen hinkuu, 
siinä ne sitten vinkuu” kiteytti eräs henkilö pari-
suhteen syvimmän luonteen. Yhden kauneim-
mista hymyistä olen nähnyt Pasilan talolla. Se 
paljastui harmaan parran takaa ja valaisi koko 
huoneen. 

 Kävijät huolehtivat toisistaan. Kysele-
vät, jos kaveria ei ole hetkeen näkynyt, ja kun 
taas näkyy, vaihdetaan kuulumisia. 
”Voi kun saisi kuolla terveenä”, sa-
noi eräs aamulla. Kaikki jäivät hiljai-
sina miettimään lauseen merkitys-
tä. Itse mietin, että mikä on terve ja 
mikä sairas? Kuka sen määrittelee? 
Vai onko niin, että meissä kaikissa 
on annos sairautta ja annos terve-
yttä? Joinakin päivinä sairautta on 
annosteltu enemmän, toisena päi-
vänä taas vähemmän. Kuka voi nos-
taa käden ylös ja sanoa olevansa 
100 prosenttisesti terve? Tärkeintä 
olisi sairaudesta huolimatta löytää 

iloa ja sisältöä elämään. 

 Mielenterveysyhdistys Helmi on tär-
keässä asemassa ilon ja sisällön mahdollistaja-
na. Herttoniemen ja Pasilan talot, niiden lukui-
sat vapaaehtoiset sekä osaavat ammattilaiset 
rakentavat viikko-ohjelmaa sellaiseksi, että jo-
kainen voi poimia itselleen parhaiten sopivat 
vaihtoehdot.

 Kävijöillä on vuosien kokemus mielen-
terveysyhdistys Helmistä. Kävijät ideoivat ja 
toimivat vapaaehtoisina, tulevat talolle päi-
vystämään ja pitävät viikoittain erilaisia kerho-
ja mieltymystensä mukaan, bingosta levyraa-
tiin ja kävelyfutiksesta le� akerhoon. Kukin voi 
ottaa vastuuta voimiensa ja kykynsä mukaan. 
Vain taivas (ja raha) on toiminnassa rajana. Pa-
silan ja Herttoniemen taloilla toiminta vaih-
telee, ja halutessaan kävijät voivat käydä mo-
lemmissa, värikkäissä paikoissa. Herttoniemen 
Helmessä plussaa on yhtenäinen, avara tila, jos-
sa keskustelu lähtee nopeasti lentoon. Kiva pie-
ni lisä oli yrttipuutarha, jonka kävijät ovat ulos 
istuttaneet.

 Helmen talojen kävijät ovat toimineet 
parhaina työharjoittelun ohjaajina, ja olen op-
pinut heiltä paljon kolmannen sektorin mielen-
terveystyöstä. Pasilan talon toiminta on ollut 
vaikuttavaa, ja ammatillisesti hyvin opettavais-
ta. Parasta antia ovat olleet ihmiset värikkäine 
tarinoineen ja persoonineen. Toivon, että mo-
ni uusi kävijä löytäisi Helmeen. Herttoniemeen 
ja Pasilaan on molempiin helppo tulla julkisilla 
liikennevälineillä.

TEKSTI: KIIA WADEN
KUVAT: HELMI RY

Onko niin, että meissä kaikissa on annos sairautta ja 
annos terveyttä? Joinakin päivinä sairautta on annos-
teltu enemmän, toisena päivänä taas vähemmän. 
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Tukiyhdistys Majakka ry
sähköposti: majakka.ry@kolumbus.� 
kotisivut: www.majakkary.� 
Facebook: Majakka ry 

Teuvo Pakkalan tie 1 A, 00400 Helsinki
09 145028 toimisto
050 469 8222 toiminnanohjaaja
044 98 500 58 järjestösihteeri

avoinna: ma-pe klo 10-17, su klo 12-17, lounas arkisin klo 12-13.30. 

Vantaan Mielenterveysyhdistys
Hyvät Tuulet ry
sähköposti: vantaanmielenterveys@hyvattuulet.� 
kotisivut: www.hyvattuulet.� 
facebook: Hyvät Tuulet ry
instagram.com/hyvattuulet

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

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

Kohtaamispaikka Lilla Karyll
Pappilantie 7, 02770 Espoo
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

Emy Matinkylässä
ASUKASTALO KYLÄMAJA 
Matinkatu 7, 02230 Espoo
p. 045 7733 0302

avoinna: ma–pe klo 9–16

Kohtaamispaikka Meriemy
Merenkäynti 3, 02320 Espoo
p. 09 863 2031

avoinna: ma–pe klo 9–16.30
useimmiten la klo 12–16

Kohtaamispaikka Valoemy
Maapallonkatu 8 E-F (sisäänkäynti 
Maapallonkujan puolelta taloa)

ryhmätoimintaa ja avoimia ovia
katso tarkemmin: www.emy.� 

Emy Leppävaarassa
RAITIN PYSÄKKI
Konstaapelinkatu 1, 02600 Espoo
p. 09 510 2792

avoinna ma–pe klo 10–14

Espoon mielenterveysyhdistys 
EMY ry
Esbo mentalhälsoförening 
EMF rf

Tukiyhdistys Karvinen ry
sähköposti: tukiyhdistys@kolumbus.� 
kotisivut: www.tukiyhdistyskarvinen.� 
facebook.com/tukiyhdistyskarvinen

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

Kirkkonummen Seudun Mielenterveysyhdistys 
Kisu ry
Kyrkslättnejdens Mentalhälsoförening Kisu rf
Kotisivut: www.kirkkonummenkisu.� 
Sähköpostiosoite: yhdistys@kirkkonummenkisu.� 

Kohtaamispaikka Katinkontti
Kuninkaantie 5-7 A, Kerhotila 1
02400 Kirkkonummi
p. 046 939 5190

sähköposti: espoonmielenterveys@emy.� 
kotisivut: www.emy.� 
instagram.com/emyespoo
facebook.com/emyespoo

Avomielin yhdistykset         avomielin.fi /yhdistykset

Psykosociala föreningen Sympati rf
Kamratstöd och program på svenska

mejl: info@sympati.� 

hemsidor: www.sympati.� 
facebook: Sympati rf.

Eriksgatan 8 IV vån, 00100 Helsingfors

tfn. 045 863 7800

öppet: Öppet hus åtminstone må och on kl. 13-16

Mielenterveysyhdistys HELMI ry
Pasila    Herttoniemi
Pasilan puistotie 7  Mäenlaskijantie 4

00240 Helsinki   00810 Helsinki

Pasilan Helmi-talon toimisto on auki ma-pe klo 9-15 ja talo auki vaihdellen 

16-18:een, mikäli olemme saaneet päivystäjän. Talo on pääasiallisesti auki

la-su klo 10-14. Voit tiedustella talon aavoinna oloa päiväkohtaisesti

toimiston aukioloaikoina soittamalla numeroon 050 405 4839 (pe tiedossa 

vkl tilanne).

Herttoniemen Helmi-talo

on auki ma-pe klo 9-15

mielenterveyshelmi.� /yhteystiedot
www.facebook.com/helmiry


