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Alkusanat
Yhteiskunta on riippuvainen ihmisten psyykkisistä voimavaroista ja mielenterveydestä. Tuottavuus, kilpailukyky ja työurien pidentäminen edellyttävät psyykkisiä voimavaroja ja mielenterveyttä. Näitä kaikkia on mahdollista tukea liikunnalla. Vaikutussuhde toimii myös tosin päin: kansalaisten liikunnallisuutta voidaan edistää mielenterveyttä tukemalla.
Suomen Mielenterveysseura on valtakunnallinen kansanterveys- ja kansalaisjärjestö, sekä maailman vanhin mielenterveysjärjestö. Sen tehtävänä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien
ehkäisy. Mielenterveysseuran strategiassa (2011–2015) yhtenä painopisteenä oli mielen hyvinvointia edistävän liikunta- ja kulttuuritoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen. Strategian ohjaamana Mielenterveysalan liikunnan koordinointi- ja kehittämishanke ”Liiku Mieli Hyväksi” aloitti toimintansa elokuussa 2012. Hanke päättyi vuoden 2015 loppuun.
Mielenterveysseurassa on korostettu 1980-luvulta lähtien liikunnan merkitystä osana mielen hyvinvointia edistävästä, ehkäisevästä, kuntouttavasta ja hoitavasta näkökulmasta. Lisäksi on organisoitu alan täydennyskoulutusta ”liikunta- ja mielenterveysseminaareja”. Mielenterveyskuntoutujien liikunnan kehittämishankkeita toteutettiin vuosina 2003–2009. Vuonna 2014 Mielenterveysseuralle myönnettiin KKI-palkinto liikuntatoiminnan huomioimisesta tärkeänä osana terveyden edistämistyötä.
Mielenterveysalan liikunnan koordinointi- ja kehittämishankkeen aikana koottiin alan toimijaverkostoa ja materiaalipankkia, erilaisten opinnäytteiden ja selvitysten kautta tietoa olemassa olevasta toiminnasta, sekä Mielenterveysseura toimi asiantuntijana erilaisissa verkostoissa ja järjesti
alan seminaareja. Vuonna 2015 julkaistut liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset ovat
yksi hankkeen keskeisistä tuotoksista.
Liikuntasuosituksissa ja -ohjelmissa mielenterveys on usein jätetty sivuosaan. Mielenterveyteen
on tärkeää panostaa yhtä lailla kuin fyysisen terveyden edistämiseen. Mielenterveysseurassa
nähdään, että psyykkisten voimavarojen tukemisen tulisi olla terveyttä ja hyvinvointia edistävän
liikunnan keskeistä sisältöä. Seura olisi valmis viemään kehittämislinjauksia eteenpäin toimimalla
kehittämistyöhön osallistuvien organisaatioiden koollekutsujana ja yhtenä asiantuntijatahoista.
Tähän raporttiin on koottu esimerkinomaisesti muutamia keskeisiä hankkeen aikana tuotettuja
selvityksiä ja aineistoja eri näkökulmista. Poiminnat on esitetty siten, että ne ovat helposti silmäiltävissä. Lisää liikuntaan ja mielenterveyteen liittyvää materiaalia on koottu Mielenterveysseuran
verkkosivuille mielenterveysseura.fi.
Antoisia lukuhetkiä ja kiitos kaikille hankkeen toimintaan osallistuneille!

Helsingissä 22.8.2016
Satu Turhala, projektipäällikkö
Suomen Mielenterveysseura
mielenterveysseura.fi
liikumielihyvaksi.fi
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Katsaus: Liikunnan ja mielenterveyden yhteydet
Tämä kappale esittelee lyhyesti tämänhetkisen tutkimusnäytön liikunnan ja mielenterveyden välisistä yhteyksistä. Tieteellinen näyttö painottuu lähes yksinomaan mielenterveyden häiriöihin ja
ongelmiin, ja niistä yleisimpiin: ahdistuneisuushäiriöön sekä masennukseen. Tieteellinen tutkimus antaa kuitenkin vastuksia myös siihen, kuinka liikunta vaikuttaa ”positiiviseen mielenterveyteen” eli ihmisen psyykkisiin voimavaroihin.
Ennaltaehkäisy
Liikunnalla on taipumus vaikuttaa positiivisesti ihmisen mielialaan ja mielenterveyteen. Liikunta
on tehokas mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisijä. Epidemiologisen tutkimustiedon mukaan
fyysisen aktiivisuuden avulla on mahdollista ennaltaehkäistä uupumuksen tunnetta, parantaa
psyykkistä hyvinvointia, suojata ahdistus- ja masennusoireilta sekä ahdistuneisuushäiriön ja masennuksen puhkeamiselta, sekä hidastaa dementiaan ja ikääntymiseen liittyvien kognitiivisten
toimintojen heikentymistä. Lisäksi fyysinen aktiivisuus saattaa suojata myös muilta mielenterveyshäiriöiltä, kuten kaksisuuntaiselta mielenterveyshäiriöltä, sekä synnytyksen jälkeiseltä masennukselta. (Physical activity Guidlines Advisory Committee 2008.)
Olemassa olevan tutkimustiedon perusteella tarkkaa suositusta siitä, kuinka usein, miten kauan
ja millä teholla liikuntaa tulisi harrastaa, on mahdotonta sanoa, mutta näyttäisi siltä, että jopa
suhteellisen vähäinenkin liikunnan harrastaminen vähentäisi ainakin masennukseen sairastumisen riskiä (Teychenne ym. 2008, Dunn 2001, Mammen&Faulkner 2013). Kuitenkin mitä lähemmäksi mennään yleisen liikuntasuosituksen mukaista liikunta-annosta, mikä tarkoittaa lähes päivittäistä kohtalaisesti kuormittavan liikunnan harrastamista puoli tuntia kerrallaan, sitä parempia
tuloksia on mahdollista saavuttaa masennuksen ennaltaehkäisyssä (Teychenne ym. 2008).
Hoito
Masennuksen Käypä hoito -suosituksessa säännöllistä liikuntaa suositellaan yksin tai ryhmässä
osana masennuksen kokonaishoitoa, ellei lääketieteellisiä vasta-aiheita ole. Liikunta ei kuitenkaan saa korvata masennuksen muuta hoitoa. Suositus koskee myös ikääntyneitä sekä toimintakyvyltään heikentyneitä (Sjösten&Kivelä 2006, Windle ym. 2010). Liikunnan Käypä hoito -suosituksen mukaan liikunta ilmeisesti lievittää masennuksen oireita ja se näyttäisi olevan yhtä vaikuttavaa kognitiivisen terapian ja lääkehoidon kanssa (Cooney ym. 2013). Suosituksen taustalla
on vuonna 2013 päivitetyn masennusta ja liikuntaa käsittelevän Cochrane-katsauksen tutkimustieto, mikä on laadittu tiukkojen standardoitujen sääntöjen mukaisesti (Cooney ym. 2013). Pääosa katsauksessa mukana olleista tutkimuksista on käyttänyt liikuntamuotona ryhmässä tapahtuvaa kestävyysliikuntaa, mutta sen tarkkaa määrää, kestoa tai laatua ei kuitenkaan voida määritellä tutkimusten vähäisyyden vuoksi. Suotuisinta olisi valita liikuntamuoto, mistä itse nauttii sitoutumisen varmistamiseksi.
Vaikka selkeää näyttöä liikunnan tehosta masennuksen hoidossa julkaistujen tutkimusten heterogeenisyyden ja toisaalta ristiriitaisuuksien vuoksi ei ole, suosittelee kuitenkin Iso-Britannian
vastaava hoitosuositus liikuntaa lievän ja kohtalaisen masennuksen hoitoon (NICE, 2009). Liikuntaa suositellaan toteutettavaksi 10–14 viikon ajan kolme kertaa viikossa ohjattuna, ja sen tulisi
olla intensiteetiltään alhaista kestäen 45–60 min kerrallaan (NICE, 2009). Myös Skotlannissa suositellaan liikuntaa yhtenä masennuksen lääkkeettömänä hoitomuotona (SIGN, 2010).
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Dementiaa sairastavilla liikunnan on todettu parantavan kognitiivista toimintakykyä, sekä päivittäisistä toiminnoista selviytymistä tuoreen Cochrane-katsauksen mukaan (Forbes ym. 2013).
Katsaukseen mukaan otettujen tutkimusten liikuntaharjoittelun toteutus oli kuitenkin hyvin heterogeenista: intervention kesto vaihteli 2 viikosta vuoteen, yhden liikuntakerran keston vaihdellessa 20 minuutista 75 minuuttiin. Liikuntakertojen määrä vaihteli 2 kertaa viikossa toteutetusta
päivittäin toteutettuun. Tutkimusten heterogeenisuuden vuoksi tulokseen tulee suhtautua varauksella.
Ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisiä henkilöillä, joilla on samanaikaisesti jokin krooninen sairaus,
mikä hankaloittaa häiriön tunnistamista ja siten myös hoitamista. Kuitenkin on todettu, että liikunnan avulla voidaan vähentää myös kroonisen sairauden yhteydessä esiintyvää ahdistuneisuusoireilua merkitsevästi (Herring ym. 2010). Tutkimuksessa parhaimmat tulokset saavutettiin 12
viikon liikuntaharjoittelun avulla yhden liikuntakerran kestäessä 30 minuuttia. Tutkimusnäyttö liikunnan vaikuttavuudesta ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa on vähäistä. Lisäksi olemassa olevan tutkimustiedon heterogeenisuus estää tarkempien johtopäätösten tekemisen (DeBoer ym.
2012).
Lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmien ja liikunnan yhteyttä on tutkittu huomattavasti vähemmän aikuisväestöön verrattuna. Tutkimuksia löytyy, mutta tutkimukset ovat laadultaan heikkoja. Tulokset viittaavat siihen, että myös lasten ja nuorten kohdalla fyysisellä aktiivisuudella voisi
olla suotuisa vaikutus masennukseen, ahdistuneisuus häiriöihin sekä itsetuntoon (Biddle & Asare
2014, Larun ym. 2006).
Mekanismit
Vaikka tiedetään, että fyysinen aktiivisuus vaikuttaa suotuisasti mielen hyvinvointiin, ei tarkkoja
mekanismeja tunneta - miksi näin on. Taustalla on todennäköisesti useita samanaikaisesti vaikuttavia monimutkaisia fysiologisia ja psykologisia mekanismeja.
Masennukseen ja ahdistuneisuushäiriöihin liittyy erilaisia fysiologisia muutoksia, kuten hermovälittäjäaineiden sekä aivoperäisen hermokasvutekijän pitoisuuksien alenemista, matala-asteista
tulehdustilaa, sekä elimistön hormonaalisen säätelyjärjestelmän, hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaiskuori-akselin toiminnan häiriintymistä, ja sen seurauksena elimistön kortisolitason kohoamista (Deslandes ym. 2009, Wipfli ym. 2011). Liikunnan avulla on mahdollista vaikuttaa näihin
häiriötiloihin; liikunnan on todettu kiihdyttävän hermovälittäjäaineiden kuten serotoniinin ja dopamiinin vapautumista (Wipfli ym. 2011, Deslandes ym. 2009), stimuloivan hermosolujen uusiutumista ja kasvua sekä neurogeneesiä (DeBoer ym. 2012, Erickson ym. 2012), vähentävän matalaasteista tulehdusta (Rethorst 2009) sekä tasapainottavan elimistön hormonaalisen säätelyjärjestelmän toimintaa (Lopresti ym. 2013).
Liikunta vaikuttaa myös psyykeemme lisäten positiivista mielenterveyttä. Liikuntahetki antaa
ikään kuin irtioton huolista ja mieltä painavista asioista (Delay 2002, DeBoer ym. 2012). Liikuntasuoritus lisää elimistömme voimavaroja; onnistunut liikuntasuoritus, etenkin jos se on ollut kovatehoinen, voi saada aikaan tunteen, että elämä on hallinnassa ja siihen pystyy myös vaikuttamaan (Asmundson ym. 2013). Lisäksi liikunta vaikuttaa positiivisesti itsetuntoon sekä kehonkuvaan (DeBoer ym. 2012). Myös sosiaalisella kanssakäymisellä, mikä usein yhdistyy liikunnan
harrastamiseen, saattaa olla suuri merkitys mielenterveyden kannalta.

TtM, Katariina Korniloff, Jyväskylän yliopisto
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Selvitys: Miten mielenterveyskuntoutujien liikunnan kehittämishankkeessa toteutettua toimintaa on jatkettu pilottikunnissa
Tämän selvityksen mukaan mielenterveyskuntoutujien liikuntatoiminta on jatkunut hankkeen jälkeen suurimmassa osassa kunnissa. Toiminta on jatkunut siitä huolimatta, että työryhmien ja eri
tahojen välinen yhteistyö on miltei kaikissa kunnissa supistunut. Tämän lisäksi lähes kaikissa
kunnissa on käynnistetty uusia liikunnallisia toimintoja mielenterveyskuntoutujille.
Taustaa
Suomen Mielenterveysseurassa toteutetut Mielenterveyskuntoutujien liikunnan kehittämishankkeet (2003–2009) tuottivat hyviä tuloksia. Ensimmäisessä hankkeessa (2003–2005) oli mukana
yksitoista kuntaa: Vantaa, Porvoo, Vaasa, Laukaa, Iisalmi, Juuka, Oulu, Kalajoki, Pudasjärvi,
Kemi ja Posio. Pilottikuntiin perustettiin mielenterveyskuntoutujien liikuntaryhmiä, järjestettiin liikuntatapahtumia ja -koulutuksia, sekä luotiin yhteistyötä keskeisten toimijoiden välillä.
Vuosina 2006–2009 toteutetussa jatkohankkeessa oli mukana 21 kuntaa. Näistä kahdeksan jatkoi ensimmäisestä kehittämishankkeesta (Vantaa, Vaasa, Laukaa, Iisalmi, Juuka, Pudasjärvi,
Kemi ja Posio). Uusia pilottikuntia olivat: Kotka, Miehikkälä, Virolahti, Ilmajoki, Kurikka, Ranua,
Kainuun alue (Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Vuolijoki), Turku, Loimaa ja Pori. Tavoitteena hankkeissa oli luoda uusia, pysyviä käytäntöjä, sekä rakentaa kuhunkin hankekuntaan soveltuva toimintamalli, johon mielenterveyskuntoutujien liikuntatoiminta pohjautui.
Hankekunnat etenivät tavoitteisiinsa erilaisin resurssein, painotuksin ja lähtökohdin. Pääosa hankekunnista järjesti liikuntaryhmätoimintaa, jotka toteutettiin kuntien liikunta-, sosiaali- ja terveyspuolen, sekä mielenterveysjärjestöjen yhteistyönä. Hankkeissa järjestettiin myös tapahtumia ja
alueellisia koulutuksia liikuntaryhmien ohjaajille, sekä mielenterveyskuntoutujille ja mielenterveyskuntoutujien kanssa toimiville.
Selvityksen tarkoitus ja tavoitteet
Tämän selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa hankkeiden aikana kehitettyjen mielenterveyskuntoutujien liikunnan toimintamallien vakiintumista pilottikunnissa. Toimintaa kartoitettiin hankekuntien vastuu- tai yhdyshenkilöiltä tai heidän tilalleen siirtyneiltä henkilöiltä. Kysely kohdistettiin kaikkiin hankekuntiin. Vastaukset saatiin kahdeltatoista kunnalta (57 %). Selvitys toteutettiin helmimaaliskuussa 2015. Tavoitteena oli selvittää muun muassa toteutetaanko pilottikunnassa edelleen liikuntatoimintaa mielenterveyskuntoutujille, miten hankkeen aikana luotuja palveluita on kehitetty, sekä toimiiko kunnassa edelleen työryhmä, joka vastaa mielenterveyskuntoutujien liikuntatoiminnan suunnittelusta ja organisoinnista.
Selvityksen tulokset
Tässä selvityksessä esiteltyjä vastauksia on verrattu hankkeen loppuraportoinnin yhteydessä
esitettyihin tuloksiin ja arviointeihin. Loppuraportissa kunnat arvioivat hankkeessa syntyneiden
liikuntatoimintojen ja toimintatapojen jatkumista ja kehittymistä. Arvioinnin kohteena oli myös työryhmätoiminnan jatkuminen ja sen mahdollinen laajeneminen tai supistuminen.
Raportissa esitettyjen itsearviointien pohjalta liikuntaryhmien arvioitiin jatkuvan ennallaan lähes
kaikissa kunnissa (75 %). Vastanneista 19 % arvioi liikuntatoiminnan supistuvan ja 6 % aikoi jatkaa ja laajentaa liikuntatoimintaansa. Selvityksen mukaan lähes jokaisessa kyselyyn vastanneessa kunnassa hankkeen aikana kehitetyt mielenterveyskuntoutujien liikunnan toimintamallit
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ovat vakiintuneet pysyväksi toiminnaksi. Ainoastaan kahdessa kunnassa nämä toimintamallit eivät jääneet pysyviksi. Yhdessä kunnassa esiin nostettiin resurssien puute.
Hankkeiden aikainen liikuntatoiminta perustui lähes täysin ryhmämuotoiseen liikuntaan. Ryhmämuotoinen liikunta sisälsi perinteisiä liikuntamuotoja kuten; kuntoliikuntaa eri muodoissa, sisäpelejä, vesijumppaa, luontoretkiä ja ulkoilua. Lähes kaikissa kunnissa hankkeen aikaiset liikuntamuodot olivat jääneet pysyviksi. Kahdessa kunnassa toiminta ei ollut vakiintunut pysyväksi. Toinen kunnista on tarjonnut kuntoutujille mahdollisuuden omatoimiseen liikuntaan myöntämällä erityisryhmäkortin pientä veloitusta vastaan. Ainoastaan yhdessä kunnassa on luotu yksilökohtaista
räätälöityä ohjausta ja neuvontaa ryhmätoiminnan lisäksi.
Hankkeen päättymisen jälkeen kunnissa on käynnistetty ja kehitetty uusia liikunnallisia toimintoja
mielenterveyskuntoutujille. Lähes kaikissa kunnissa toimintaa on jatkokehitetty tai muokattu olemassa olevaa tarvetta vastaavaksi. Kunnat arvioivat, että olemassa olevat palvelut vastaavat
hyvin tämän hetkiseen tarpeeseen. Kaksi kunnista arvioi palveluiden olevan jokseenkin tyydyttävät.
Itsearvioinnissa suurin osa kunnista (56 %) oli arvioinut, että työryhmätoiminta jatkuisi entiseen
tapaan, lopuissa kunnissa (44 %) arvioitiin työryhmä toiminnan supistuvan. Supistumisen myötä
työryhmä toiminta jatkuisi edelleen, mutta kokoukset ja kokoontumiset tulevaisuudessa vähenisivät.
Selvityksen mukaan yhdessä kunnassa yhteistyö oli jatkunut ennallaan ja yhteistyö oli lujittunut
sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Yli puolessa kyselyyn vastanneissa kunnissa työryhmätoiminta
oli jatkunut, mutta supistunut hankkeen jälkeen. Muutamassa kunnassa hankkeen aikainen työryhmä ja yhteistyö muiden liikunta- ja mielenterveystyön organisaatioiden kanssa ei ole jatkunut.
Tämä ei kuitenkaan heijastunut mielenterveyskuntoutujien liikuntapalveluiden päättymiseen.
Selvityksen yhteenvetona voidaan todeta hankkeiden vaikuttaneen myönteisesti mielenterveyskuntoutujien liikuntapalveluiden organisointiin ja järjestämiseen. Hankkeiden aikana luodut toimintamallit ovat jääneet pysyviksi lähes kaikissa kunnissa ja ne ovat edelleen muotoutuneet kunnan resursseja ja tarvetta vastaavaksi.

Selvityksen tuottanut opiskelija Sona Sargsjan (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, liikunnan ja
vapaa-ajan koulutusohjelma) suoritti työelämäharjoittelunsa Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveysalan liikunnan koordinointi- ja kehittämishankkeessa. Teksti pohjautuu opiskelijan tuottamaan selvitykseen. Tausta-aineistona toimivat Mielenterveyskuntoutujien liikunnan kehittämishankkeiden 2003–2005 ja 2006–2009 loppuraportit.
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Selvitys: Liikunnanohjaus Uudenmaan psykiatrisissa sairaaloissa
Liikunnanohjaus Uudenmaan psykiatrisissa sairaaloissa vuonna 2014 -selvityksen mukaan Uudenmaan psykiatrisissa sairaaloissa ohjataan potilaille monipuolisesti liikuntaa erilaisten ryhmien
ja yksilöohjauksen muodossa. Liikuntaa ovat ohjaamassa yhdeksässä psykiatrisia potilaita hoitavissa sairaaloissa yhteensä 10 liikunnanohjaajaa ja 25 fysioterapeuttia. Liikunnanohjauksen
suurimpina kehittämishaasteina ovat liikunnan tärkeyden sivuuttaminen, potilaiden motivointi ja
yhteistyö potilaan liikunnan pariin saamiseksi, liikunnan jatkuvuuden turvaaminen, sekä tarpeelliset resurssit ohjauksen toteuttamiseksi.
Taustaa
Liikunta on kaikille tärkeä osa terveyttä ja sen ylläpitoa. Psykiatrisille potilaille liikunta ja fyysinen
aktiivisuus ei kuitenkaan aina ole itsestään selvää, vaan he tarvitsevat liikkumiseen usein tukea
ja kannustusta. Liikunnanohjauksen riittävät palvelut ovat psykiatrisille potilaille tärkeä osa kuntoutumista. Opinnäytetyössä oli tarkoitus kartoittaa sitä, ovatko nykyiset palvelut riittäviä ja toimivia.
Liikunnanohjauksen nykytilannetta kuvaava kartoitus tehtiin osana Suomen Mielenterveysseuran
Mielenterveysalan liikunnan koordinointi- ja kehittämishanketta. Kartoituksessa selvitettiin,
kuinka paljon liikunnanohjaajia ja fysioterapeutteja työskentelee Uudenmaan psykiatrisissa sairaaloissa, millaista on liikunnanohjaus näissä sairaaloissa, sekä mitkä ovat liikunnanohjauksen
kehittämishaasteet.
Liikuntaan ohjaaminen kuuluu terveydenhuollon tehtäviin (Vuori 2013). Terveydenhoitohenkilöstön velvoitteena on osana sairauksien ehkäisyä ja hoitoa sekä kuntoutusta ohjata ihmisiä liikunnan pariin. Säännöllisellä fyysisellä aktiivisuudella ja liikunnan harrastamisella on tutkitusti vaikutusta kehomme toimintaan. Näitä positiivisia vaikutuksia sydän-, verisuoni- ja hengitystoimintoihin ovat muun muassa parempi hapenottokyky, vähentynyt hengityksen minuuttitilavuus sekä
pienentyneet sydämen syke- ja verenpainelukemat. Liikunnalla voidaan vaikuttaa myös verisuonisairauksien riskitekijöihin. Näitä suotuisia vaikutuksia ovat muun muassa HDL-kolesteroliarvojen (”hyvä kolesteroli”) parantuminen ja kehon vähentynyt kokonaisrasvaprosenttimäärä sekä
parantunut glukoosin sietokyky (ACSM 2010).
Liikunnalla on mielenterveyteen positiivisia vaikutuksia. Suurin merkitys saattaa olla psyykkisen
oireilun ehkäisyssä. Amerikan urheilulääketieteellisen yliopiston mukaan liikunta vähentää ahdistus- ja masennusoireita, sekä lisää yleisen hyvinvoinnin kokemuksia. Liikunta voi suojata ahdistukselta ja sitä voidaan käyttää ahdistusoireiden hallintaan. Liikunnan avulla elimistö voi luonnollisella tavalla purkaa kiihtymystilaansa. Liikunta onkin stressinpurkukeino. Liikunta voi olla tukemassa terveyden jäljellä olevaa osaa ja parhaimmillaan sillä onnistutaan kohottamaan mielialaa,
sekä voidaan saada hallinnan tunnetta omaan elämään. Liikunnan psykologisiksi hyödyiksi voidaan katsoa myös unettomuuden vähentyminen, keskittymiskyvyn ja muistin parantuminen, sekä
itsetunnon kohentuminen.
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Selvityksen tulokset
Tutkimukseen vastasi kahdeksan liikunnanohjaajaa ja 18 fysioterapeuttia, vastausprosentin ollessa 74. Kartoituksen mukaan koko Uudenmaan psykiatrisissa sairaaloissa ja sairaaloissa,
joissa on psykiatrisia osastoja, työskentelee yhteensä 10 liikunnanohjaajaa ja 25 fysioterapeuttia
psykiatristen potilaiden liikunnanohjaus- ja fysioterapiatoiminnassa. Uudenmaan psykiatriset sairaalat ovat: Auroran sairaala, Psykiatriakeskus, Kellokosken sairaala, Paloniemen sairaala ja
Tammiharjun sairaala. Sairaalat, joissa on psykiatrisia osastoja, ovat: Peijas, Jorvi, Porvoon sairaala sekä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. (Uudenmaan asukkaista Myrskylän ja Pukkilan asukkaat käyttävät Päijät-Hämeen palveluita.)
Kyselyyn vastanneista 77 % oli naisia ja 23 % miehiä. Liikunnanohjaajien ja fysioterapeuttien
keski-ikä oli 41–50 vuotta, 50 % vastaajista oli ollut töissä nykyisessä työpaikassa yli 11 vuotta ja
valtaosa (81 %) oli vakituisessa toimessa. Tulosten mukaan sairaalan liikunnanohjaus- ja fysioterapiapalveluita käyttävät myös avohoidon potilaat.
Selvityksen perusteella erilaisten liikunta- ja fysioterapiaryhmien ohjaaminen muodostaa suurimman osan liikunnanohjauksesta. Tämän lisäksi toteutetaan yksilöohjausta. Fysioterapeuttien ohjaamat ryhmät sisältävät vain osin liikunnanohjauksen elementtejä, mutta heidänkin työhönsä liikunnanohjausta sisältyy. Fysioterapeuttien omat ryhmät ovat enemmän sairausoireisiin tai kehon
ongelmiin keskittyviä, kohdennetumpia ryhmiä kuin liikuntaryhmät. Vastauksissa ilmeni kaikkiaan
49 erilaista ryhmätoimintaa ja noin 78 % vastaajista toi esiin ryhmien ohjaamisen työtehtävänään
liikunnanohjaus- ja fysioterapiatoiminnassa. Eniten vastauksissa esiintyneitä liikuntaryhmiä olivat
kuntosaliryhmä, venyttely- ja rentousryhmät, uinti- ja vesiliikuntaryhmät, sauvakävelyryhmä ja erilaiset pallopelit sekä jumpat. Tämän lisäksi eniten esiintyneitä fysioterapiaryhmiä olivat rentousryhmät, erilaiset kehonkuva- ja kehotietoisuuteen liittyvät ryhmät, ahdistuksenhallintaryhmät sekä
tanssilliset ryhmät.
Liikunnan yksilöohjaus toteutuu vastausten perusteella usein osana avoimia ryhmiä. Tarpeen
mukaan yksilöohjauksena potilaalle toteutetaan esimerkiksi jumppaohjeet kotikäyttöön. Fysioterapeuteilla yksilötapaamisia on enemmän. Fysioterapeuttien työhön kuuluu muun muassa potilaan fyysisen tilanteen tutkimista ja arviointia, terapeuttista harjoittelua, ruumiinkuva-arvioiden
tekemistä, apuvälinearvioita, ahdistuksenhallintakeinojen opettamista ja kivun hallintaa.
Opinnäytetyössä selvitettiin myös, miten potilaat ohjautuvat liikunnanohjaukseen ja fysioterapiaan, mistä ja miksi potilaat tulevat, mitä tavoitteita liikunnanohjauksessa asetetaan, miten jatkuvuus huomioidaan ja minkälainen liikuntatoiminta on liikunnanohjaajien ja fysioterapeuttien mielestä sopivaa psykiatriselle potilaalle. Liikunnanohjauksen kehittämishaasteisiin liittyen vastaajilta kysyttiin, mitä ovat mahdolliset syyt siihen, ettei potilas saa liikunnanohjausta ja mitä asioita
liikunnanohjauksessa tulisi kehittää.
Potilaat ohjautuvat liikunnanohjaukseen/fysioterapiaan potilaslähtöisesti, työryhmälähtöisesti
sekä yhdessä potilaan ja hoitavan tahon tekemän hoito/kuntoutussuunnitelman perusteella.
Osaan ryhmätoiminnoista potilaat voivat tulla vapaasti, osaan lähetteellä. Yksilöfysioterapiaan
tarvitaan yleensä lähete esimerkiksi lääkäriltä tai hoitajalta. Potilaat tulevat sairaalan ja psykiatrisen avohoidon lisäksi liikunnanohjauksen pariin joissain sairaaloissa myös perusterveydenhuollosta sekä kipupoliklinikalta. Liikunnanohjaukseen/ fysioterapiaan tulosyinä ovat muun muassa
oman yleisen terveyden edistäminen, kunnon kohotus, ylläpitoliikunta, uuden liikuntamuodon etsiminen, psyykkisen sairauden hallinta, mielihyvän saaminen liikunnasta, liikuntaan aktivoituminen, tuki- ja liikuntaelinongelmat, sekä päihdehoidolliset syyt. Potilaiden liikunnanohjauksen tavoitteita olivat yleiseen terveystilaan ja toimintakykyyn liittyvät tavoitteet, liikunnalliset tavoitteet,
psyykkistä ja fyysistä vointia tukevat tavoitteet, sekä psykososiaaliset tavoitteet. Tarkemmin eriteltynä näihin tavoitteisiin sisältyivät esimerkiksi voimien lisääminen, painonpudotus, kipujen
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hoito, sosiaalisten tilanteiden harjoittelu ja itsetuntoon, kehollisuuteen, jaksamiseen liittyvät tavoitteet.
Liikunnanohjauksen jatkuvuus esiintyi vastauksissa yhtenä kehittämishaasteena. Osa vastaajista
toi esiin, että jatkuvuus ei toteudu tai se toteutuu huonosti. Tapoja, joilla liikunnanohjauksen jatkuvuutta huomioidaan, ovat muun muassa liikuntaneuvonta, motivointi, aktiivinen ohjaus liikuntapalveluissa hoitovaiheen mukaisesti, sairaalan liikuntapalveluiden tuottaminen ympäri vuoden,
sekä konkreettiset käytännön toimet, kuten potilaan saattaminen liikunta/fysioterapiaryhmään.
Sopivaksi liikuntatoiminnaksi psykiatriselle potilaalle vastaajat ilmoittivat kaikenlaisen liikunnan,
kunhan potilaan yksilöllinen lähtötilanne liikkumiseen on huomioitu. Muita sopivan liikuntatoiminnan piirteitä olivat esimerkiksi motivoiva, rento, tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja säännöllinen
sekä riittävän pitkäkestoinen liikunta. Ylipäätään ohjattu, sovellettu ja potilaan psyykkistä sekä
fyysistä terveyttä ylläpitävä ja edistävä liikuntatoiminta katsottiin hyväksi.
Kehittämishaasteina kyselyn vastauksissa esiintyivät myös liikunnan tärkeyden huomioiminen
potilaan kokonaishoidossa, potilaiden motivointi, yhteistyötoiminnan ja käytänteiden kehittäminen, sekä liikuntatoiminnan ajoituksen/sisällön huomiointi sekä riittävien resurssien kohdistaminen liikunnanohjaukseen. Todettiin myös, että liikunta- ja fysioterapiapalveluita on tarve jatkuvasti
kehittää ja vastauksissa tuotiin esiin, että henkilökunta pyrkii tätä itse säännöllisesti toteuttamaan.
Mielenterveysosaaminen todettiin vastauksissa tärkeäksi psykiatristen potilaiden kanssa toimiessa, samoin liikuntaneuvonnan sisällyttäminen liikunnanohjaus- ja fysioterapiatoimintaan.
Lopuksi
Liikunnanohjauksen ja fysioterapiatoiminnan henkilökunta suhtautui selvitykseen positiivisesti ja
kysymyksiin oli paneuduttu huolella. Saadut vastaukset heijastelivat myös opinnäytetyön teoriaosan viitetietoja, josta voidaan päätellä nykyisen liikunnanohjaus- ja fysioterapiatoiminnan
henkilökunnan toimivan ajan tasaisen tiedon puitteissa. Selvityksen vastauksissa tulee ilmi myös
se, että psykiatrisen potilaan liikkumiseen ohjaaminen, siihen tukeminen ja motivointi kuuluvat
kaikille potilaan hoidossa mukana oleville tahoille. Yhteistyötoimia sairaalaosaston ja avohoidon
kanssa tarvitaan, jotta liikunnasta muodostuu osa potilaan jokapäiväistä elämää ja arkea.

Teksti perustuu Jatta Mäkelän (Laurea-ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma)
Liikunnanohjaus Uudenmaan psykiatrisissa sairaaloissa opinnäytteeseen (2014)
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Opinnäyte: Kuntoutumista edesauttaa monipuolinen tukiverkosto ja
liikkuminen
”Toivon, että mä saisin elää ja kasvaa omana ittenäni” Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia
kuntoutuksesta ja liikunnasta opinnäytteen mukaan mielenterveyskuntoutujien kuntouttavan tu-

kiverkoston on hyvä olla monipuolinen. Tukiverkostoon voi kuulua ammattihenkilöstö, läheiset
ihmiset ja erilaiset yhteisöt, kuten harrastusryhmät. Mielenterveyskuntoutujat kokevat liikunnan
kuntouttavaksi silloin, kun se tuottaa mahdollisimman paljon psyykkisiä ja fyysisiä hyvinvointivaikutuksia. Opinnäytetyö on kvalitatiivinen tutkimus, jota varten on haastateltu kuutta 23–30 -vuotiasta mielenterveyskuntoutujaa. Opinnäyte tuotettiin Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveysalan liikunnan koordinointi- ja kehittämishankeen tilauksesta ja sitä myös ohjattiin hankkeen
toimesta.
Suomalaista mielenterveyskuntoutusjärjestelmää on kritisoitu sen pirstaleisuudesta ja avohoidon
resurssipulasta. Tutkimuksen mukaan mielenterveyskuntoutujat kokevat tarvitsevansa enemmän
palveluohjausta ja tiheämpiä tapaamisia kuntoutustyöntekijöiden kanssa. Tutkimukseen osallistuneet mielenterveyskuntoutujat kokivat liikunnan tuovan fyysisiä ja psyykkisiä hyvinvointivaikutuksia riippumatta siitä, kuinka paljon he sitä harrastivat. Tutkimuksesta kuitenkin ilmenee, että
liikunnan harrastamisen halukkuutta vähentävät muun muassa seuran puute, liikunnan kalleus,
negatiiviset koululiikuntamuistot ja ylipaino.
Vuorovaikutussuhteet ja niiden laatu tärkeää
Tutkimuksesta käy ilmi, että mielenterveyskuntoutujat toivovat ammattihenkilöstön kohtelevan
heitä empaattisemmin ja esittävän mahdollisimman tarkkoja kysymyksiä tapaamisten aikana.
Mielenterveyskuntoutujat kokevat hoidosta olevan enemmän hyötyä, kun kuntoutustyöntekijä toimii aktiivisena osallistujana keskustelutilanteessa ja ohjaa kysymyksillään tilanteen kulkua.
”…kohtaaminen ja aika ja kuunteleminen ja se että kohdataan ihmiset yksilöinä, joilla on
erilaiset tarpeet eikä yritetä samaa muottia kaikkiin… olisi mahdollisuus, tahto ja halu ja
resurssit siihen, se olisi mahtavaa.”

Mielenterveyskuntoutujat kokevat läheisiltä ihmisiltä saadun henkisen tuen tärkeäksi kuntouttavaksi tekijäksi. Läheisten kanssa käytyjen keskustelujen saatetaan kokea jopa korvaavan ammattihenkilöstön kanssa tapahtuvia harvoja keskustelutapaamisia. Tutkimuksen mukaan läheisiltä on mahdollisuus saada henkisen tuen lisäksi käytännön apua arjen asioissa ja vapaa-ajan
viettoseuraa.
Tutkimuksesta selviää, että mielenterveyskuntoutujat haluavat olla mukana erilaisissa yhteisöissä
muun muassa niistä saadun vertaistuen, yhdessä tekemisen, sosiaalisuuden ja asioihin vaikuttamisen vuoksi. Tutkimuksen mukaan yhteisö voi olla myös muille kuin mielenterveyskuntoutujille
suunnattu, koska yhteisön valintaa määrittelee kuntoutujan omat arvot ja kiinnostuksen kohteet.
Yhteisö voi olla paikka, jossa omasta psyykkisestä sairaudesta ei tarvitse puhua ja jossa voi
tuoda esille oman terveen puolensa.
”…mulla on Facebookissa salainen ryhmä, jossa pystyn milloin tahansa pyytämään apua
niin ettei mun tarvitse kohdistaa sitä kenellekään henkilökohtaisesti suoraan eikä kenenkään
tarvitse joutua vaivaannuttavaan tilanteeseen siinä ettei pystykään auttamaan silloin kun
olisi tarve.”
”Mä en jumitu omaan maailmaani niin paljon ja vähän pysyy kiinni normaalissa maailmassa… monipuolistuu elämä ja sitten näkee eri aspekteja…”
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Liikunnalla positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia hyvinvointiin
Tutkimuksesta ilmenee, että mielenterveyskuntoutujat saattavat kokea ulkopuolelta tulevat odotukset liikunnan harrastamisen suhteen liian vaativiksi, jolloin liikuntaa ei harrasteta riittävästi tai
muiden ihmisten nähden. Lisäksi osa tutkimukseen osallistuneista mielenterveyskuntoutujista
kertoi liikunnan harrastamisen vaikuttavan verensokeriin epäsuotuisasti ja aiheuttavan fyysisiä
kipuja ja väsymystä.
”…liikunta on itselle ihan hirveen tärkeää, mutta sitten kun lukee Fit-lehtee ja katsoo telkkaria, niin tulee tosi ahdistava olo, tosi ahdistava, et melkein meinaa vihata liikuntaa sen takia
kun katsoo niitä… se on ihan mielenkiintoista.”
”…se [liikunta] herättää paljon myös sellasia häpeän muistoja, että ei sitä että ei ois osannut, vaan on ollut jotenkin erilailla kuin muut.”

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista mielenterveyskuntoutujista kokee liikunnan harrastamisen vaikuttavan positiivisesti heidän itsetuntoonsa ja minäkuvaansa. Positiivinen vaikutus syntyy
varsinkin silloin, kun liikuntasuorituksen koetaan onnistuneen ja omat tavoitteet on saavutettu tai
jopa ylitetty. Tutkimukseen osallistuneet kuntoutujat kokevat liikunnan harrastamisen vaikuttavan
heidän fyysiseen hyvinvointiinsa siten, että se ehkäisee erilaisia sairauksia, ylipainoa, parantaa
unen saantia ja poistaa erilaisia kolotuksia. Tutkimuksesta käy ilmi, että mielenterveyskuntoutujilla on mahdollisuus saada liikunnan avulla kontakti omaan fyysiseen olemukseensa ja liikunnan
harrastamisen seurauksena tullut lihaskipu ja väsymys koetaan positiivisena asiana.
”…mun sairastamiseen kuuluu jotenkin semmonen etten ihan aina tajua oman kroppani rajoja… en tunnista itse itseeni, niin liikunnalla saan yhteyden siihen, muuhunkin kuin pään
sisäiseen maailmaan.”
”Pää kirkastuu jonkin verran… ajatteluun se [liikunta] vaikuttaa aika paljon et mihin asioihin
keskittyy ja pidemmän aikaa mielessä olleet asiat saa jonkin verran pontta alle ja ehkä ratkaisuja johonkin suuntaan… Se saattaa asettaa mun ajatukset normaalimpaan…”

Teksti perustuu Tanja Sillanpään (Laurea-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma)
”Toivon, että mä saisin elää ja kasvaa omana ittenäni” Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia
kuntoutuksesta ja liikunnasta opinnäytteeseen (2014)
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Yhteiskehittämisellä syntyi Nestori Nurjamieli ja Hyvän Mielen Konkarit – Ikääntyville hyvää mieltä ja pirteyttä tuottava lautapeli
Leikkiminen ei ole pelkästään lasten huvi, vaan se on jokaisen ihmisen perusominaisuus. Leikki
on olennaista ihmisen hyvinvoinnille ja oppiminen on yksi ihmiselämän suurimmista nautinnoista.
Eikä leikkimiselle ole ikärajaa. Tutkimustiedon valossa leikkiminen yhdistää aivojen havainto- ja
kognitiokeskuksen toimintaa ja stimuloi uusien synapsien kasvua aivojen emotionaalisissa ja
kognitiivisissa ohjausjärjestelmissä (Brown 2009).
Näiden perusteluiden pohjalta lienee selvää, että leikillisyys ja pelillisyys ovat mitä mainioimpia
keinoja tukea mielen hyvinvointia, rohkaista (ikä)ihmisiä liikkumaan ja synnyttää oivalluksia siitä,
miten pienilläkin teoilla ja valinnoilla voi vaikuttaa omaan fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.
Yhteiskehittämistä ja palvelumuotoilua

Nestori Nurjamieli ja Hyvän Mielen Konkarit -lautapelin suunnittelussa on noudatettu yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun periaatteita. Kehittämistyö on perustunut Liiku Mieli Hyväksi ja ikääntyneiden mielenterveyttä vahvistavan Mirakle-hankkeen yhteistyölle. Kummankin hankkeen erikoisosaamista on hyödynnetty kehitystyössä. Liikkumiseen liittyvän tietämyksen ja ikäsensitiivisen mielenterveysosaamisen yhdistämisestä syntyi kehittämisen kannalta positiivisia synergiaetuja.
Kehitystyöhön, erityisesti testaamisen järjestämiseen, on osallistunut myös muita hankkeiden
verkostokumppaneita. Lautapelin pelimekaniikan jalostamisessa käytettiin konsultointiapuna pelinkehittämisen ammattilaista, jonka käsialaa on myös pelin visuaalisen ilme.
Palvelumuotoilun mukaisesti pelistä on haluttu tehdä loppukäyttäjien eli ikäihmisten näkökulmasta hyödyllinen ja helppokäyttöinen sekä houkutteleva ja viihdyttävä. Sen sijaan, että kehitystyö olisi rakennettu olettamusten varaan, päätettiin kytkeä ikäihmiset mukaan suunnittelu- ja kehitystyöhön. Pyrkimyksenä on ollut lisätä ymmärrystä ikäihmisten inhimillisistä tarpeista, toiminnasta ja tunteista. Pelin testaamiseen onkin osallistunut lähes 100 yli 65-vuotiasta, joista vanhimmat ovat olleet liki 90-vuotiaita. Testaaminen on tehty nimenomaan peliä pelaamalla. Pelaajaryhmät ovat olleet moninaisia. Jokaisen testikierroksen jälkeen peliä muokattiin havainnointiin perustuvan ja pelaajilta saadun palautteen pohjalta, minkä jälkeen järjestettiin uusi kokeilu. Saatujen kokemusten perusteella peli on osoittautunut onnistuneeksi.
Osallisuutta ja sosiaalista mielihyvää

Nestori Nurjamieli ja Hyvän Mielen Konkarit -lautapelissä pelaajat muodostavat yhdessä joukkueen, joka kisaa Nestori Nurjamieltä vastaan. Yhden joukkueen taktiikka varmistaa sen, että osallistuminen on tasapuolista ja kaikki pääsevät mukaan. Peli vahvistaa osallisuutta ja sen synnyttämä yhteenkuuluvuus tuottaa sosiaalista mielihyvää.

Pelin kulku on yksinkertainen. Joukkue suorittaa tehtäväkorteissa olevia tehtäviä ja saa suorituksista pisteitä. Jokainen pääsee osallistumaan omien kykyjensä mukaan. Suoritetun tehtävän jälkeen joukkue saa liikuttaa pelinappulaansa saadun pistemäärän mukaisesti. Jännitystä peliin tuo
Nestori Nurjamieli, joka ajaa joukkuetta takaa ja joka omissa tehtäväkortteissaan hidastaa tai
estää joukkueen etenemistä.
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Liikettä, rentoutumista ja irrottelua yhdessä
Lautapelin tehtävät on jaettu viiteen eri kategoriaan. Niiden teemoja ovat liike ja liikkuminen, yhdessä hulluttelu, rentoutuminen, hyvä mieli (omia ajatuksia jakamalla ja muita kuuntelemalla)
sekä aivotoimintaa virkistävät älylliset haasteet. Tehtävät on laadittu niin, että ne soveltuvat erityisesti ikääntyneille pelaajille, mutta jo testauksen yhteydessä on käynyt selväksi, että peli sopii
myös muille ikäryhmille ja esimerkiksi psykoedukatiiviseksi työvälineeksi vanhustyön ammattilaisille sekä mielenterveyskuntoutujille.
Liikunnalliset tehtävät ovat kannustavia, muistuttavat liikkumisen ilosta ja rohkaisevat lähtemään
ja pysymään liikkeellä. Kaikissa tehtäväkategorioissa on helppoja ja vähän vaikeampia tehtäviä.
Joukkue voi yhteisellä päätöksellä hylätä tehtävät, joiden suorittaminen vaikuttaa liian haasteelliselta.
Pelaajien mielenterveysymmärrys vahvistuu huomaamatta
Lautapelin tehtävät lisäävät pelaajien tietoa mielenterveyttä suojaavista ja uhkaavista tekijöistä
hauskalla tavalla. Tehtävät on laadittu leppoisaan, huumorilla höystettyyn ja ikäihmisiä innostavaan muotoon. Niiden suorittamisen yhteydessä harjoitellaan samalla mielen hyvinvoinnin ylläpitämisen taitoja. Pelaaminen kartuttaa tietämystä mielen hyvinvoinnin edistämisestä ilman, että
sitä tarvitsee erikseen korostaa. Joukkue voi sanoittaa teemaa oman kokemusmaailmansa nojaten.
Ikäihmisten mielen hyvinvointia vahvistaville toiminnallisille välineille on tarvetta
Tämän tyyppisiä ikääntyneiden mielen hyvinvointia vahvistavia toiminnallisia välineitä ei juurikaan ole. Tiedon lisäksi pelaaminen tarjoaa itsetuntoa, osallisuutta ja toimijuutta vahvistavia kokemuksia. Pelaaminen itsessään tuottaa mielihyvän tunteita ja tarjoaa mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Nestori Nurjamieli ja Hyvän Mielen Konkarit -lautapeliä voidaan käyttää osana hyvin erityyppisistä toimintaa. Jo neljällä pelaajalla saa pelin käyntiin. Nestori Nurjamieli ja Hyvän Mielen Konkarit -peli on kenen tahansa saatavilla. Sen voi ladata PDF-muodossa Suomen Mielenterveysseuran verkkosivuilta mielenterveysseura.fi.

Maija Hansen, projektipäällikkö ja Sirpa Väänänen, projektisuunnittelija, Suomen Mielenterveysseura, Mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville – Mirakle-hanke (2012–2016)
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Lopuksi: Liikunta on ennen kaikkea mielen asia
Mielenterveys on koettu vaikeasti hahmotettavaksi, ja se yhdistetään yleensä vain sen häiriöihin.
Mielenterveyden käsite on kuitenkin luonteeltaan positiivinen – se ei tarkoita vain sairauden puuttumista. Väestötasolla hyvä mielenterveys tarkoittaa kansallista voimavaraa.
Liikuntasuosituksissa ja ohjelmissa liikuttamisen pääasia on sivuosassa – se, että ihmisen kaikki
toiminta (myös liikunta) tapahtuu mielen ja henkisen kapasiteetin varassa. ”Mental capital” ja sen
puolustaminen on jäänyt liikuntapuheessa fyysisen terveyden vaalimisen varjoon.
Tietoyhteiskunta ja sen tuottavuus ja kilpailukyky edellyttävät psyykkisiä voimavaroja ja mielen
terveyttä, jota puolestaan on mahdollista tukea liikunnalla. Vaikutussuhde toimii myös toisin päin:
kansalaisten liikunnallisuutta voidaan edistää mielen terveyttä tukemalla. Liikunnan ja mielenterveystyön yhteistyö hyödyttää kumpaakin osapuolta ja tukee yhteiskunnan ja yksilön hyvinvointia.
Liikunta on hyväksi, jos siltä tuntuu. Eiväthän lapset ja nuoret harrastaisi liikunta- ja urheiluseuroissa tai puistoissa ja pihamailla, jos se ei tuottaisi iloa ja tyydytystä. Ja potentiaaliakin löytyy,
sillä liikunnan psyykkiset ja sosiaaliset ulottuvuudet ovat alihyödynnettyjä liikunnan innoittajina.
Emeritusprofessori Markku Ojasta lainaten: Liikuntaan sisältyy aina psyykkisiä elementtejä. Niitä
on mahdoton poistaa, mutta niitä on mahdollisuus lisätä.
Liikunnan ja mielenterveyden yhteyksiä on Suomessa tutkittu ja raportoitu systemaattisemmin
1980-luvulta lähtien. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella on toteutettu useita kehittämis-, julkaisu- ja seminaarihankkeita. Alan kehittämistyötä on kuitenkin leimannut projektimaisuus ja irrallisuus. Mielenterveysnäkökulmaa ei ole onnistuttu integroimaan saumattomaksi osaksi muuta
liikunnan edistämistyötä. Vastaavasti mielenterveystyössä liikuntaa on hyödynnetty vaatimattomasti ja projektimaisesti.
Valtioneuvoston kaksi liikuntaan keskittyvää periaatepäätöstä (2008) ja valtionhallinnon myöhemmät liikuntalinjaukset painottuvat fyysisen terveyden edistämiseen. Mielenterveyttä ei mainita erikseen. Tätä puutetta paikkaamaan laadittiin Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset (2015).
Kehittämislinjauksissa hahmotetaan mielenterveysongelmien laajuutta ja haastavuutta, tuodaan
esiin liikunnan merkitys mielen hyvinvoinnin tukemisessa ja alan kehitystyössä, sekä esitetään
ehdotuksia alan koordinoinnin ja yhteistyön kehittämiseksi. Linjausten taustalla on huoli koko väestön, sekä erityisesti syrjäytymisvaarassa ja heikommassa asemassa olevien ihmisten mielen
hyvinvoinnista ja liikkumisesta. Linjaukset on laadittu valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaoston aloitteesta.
Linjauksissa on tarkoituksellisesti tähdätty periaatteellisiin kysymyksiin. Konkreettisten ja yksityiskohtaisten toimenpidesuositusten aika on, kun mielen terveys ja hyvinvointi on myös liikuntasektorilla ymmärretty kaikkia ihmisiä koskevaksi ja mieli (psyykkiset voimavarat) oivallettu yhdeksi liikuttamisen avaintekijäksi. Yhteistyöstä ja työnjaosta voidaan tehdä esityksiä vasta, kun
keskeiset tahot ovat ilmaisseet kiinnostuksena ja mahdollisuutensa yhteistyöhön. Koordinointia
voidaan suunnitella, kun tiedetään kentän valmius ja resurssit koordinointiin.
Linjausten jatkotyöstäminen katsotaan rakentuvan alan toimijoiden yhteistyölle. Eri tahojen on
toivottu miettivän kiinnostustaan, mahdollisuuksiaan ja sitoutumistaan alan yhteiseen kehittämiseen. Olennaista on myös se, miten merkitykselliseksi liikunta- ja mielenterveysalan kysymykset
arvioidaan järjestöjä tukevan hallinnon piirissä tulevaisuudessa.
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Suomen Mielenterveysseura ei saanut OKM:n avustusta Mielenterveysalan liikunnan koordinointi- ja kehittämishankkeen jatkotyölle, vaikka seurassa on monen vuoden ajan kehitetty alan
toimintaa projektiluontoisesti. Mielenterveyden Keskusliitossa taas on tehty hyvää työtä mielenterveyskuntoutujien tukemisessa ja heidän liikunta-aktiivisuuden lisäämisessä. Mielenterveysseura olisi painottanut työssään ennaltaehkäisyä ja kohteena olisi ollut koko väestö. Järjestöjen
tekemä työ olisi näin ollut toisiaan täydentävää.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että uusia avustuskelpoisuutta hakevia RAY:n yleisavustamia järjestöjä ei hyväksytä valtionapukelpoisiksi liikuntaa edistäviksi järjestöiksi. Jäämme siis odottamaan
rahapeliyhtiöiden fuusiota seuraavia uudistuksia. Avustusta tai ei, Mielenterveysseura on joka
tapauksessa valmis jakamaan kokemustaan ja osaamistaan mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista, vaikka järjestelmällistä ja pitkäjänteistä liikunnan kehittämistyötä ei olemassa olevilla resursseilla pystyttäisikään toteuttamaan.

Satu Turhala, projektipäällikkö, Suomen Mielenterveysseura
Teksti perustuu Mielenterveysalan liikunnan koordinointi- ja kehittämishankkeessa kertyneisiin
kokemuksiin sekä erityisesti seuraaviin julkaisuihin:
Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia – Liikunta ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset 2015. Toim. Teijo Pyykkönen ja Satu Turhala, Suomen Mielenterveysseura 2015.
Kymmenen miljardin euron liikuntakysymys. Teijo Pyykkönen / LTS blogi 10.11.2014.
Psyykkiset voimavarat ratkaisevat – myös liikunnassa. Teijo Pyykkönen ja Satu Turhala. Liikunta
& Tiede 52 4/15.
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