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MIELI Suomen Mielenterveys ry on valtakunnallinen asiantuntija- ja 
kansalaisjärjestö, joka tekee työtä mielenterveyden edistämiseksi ja 
ongelmien ehkäisemiseksi elämänkulun kaikissa vaiheissa. Viestintä ja 
yhteiskuntavaikuttaminen on tärkeä osa työtämme. Keskustoimistomme 
sijaitsee Länsi-Pasilassa. Mielenterveyttä voi vahvistaa. mieli.fi
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SUOMI ON MAA, JOSSA ON PALJON HYVIN-
VOINTIA VAHVISTAVIA TEKIJÖITÄ – luotta-
musta, osallisuutta, vakautta, taloudellista 
pärjäämistä, koulutusmahdollisuuksia, puh-
dasta luontoa.  Samalla tilastot kuitenkin 
kertovat myös haavoittuvuudesta. Nuorten 
kokema kuormitus ja mielenterveysdiagnoo-
sit lisääntyvät, samoin työuupumus ja 
mielen terveystaustainen työkyvyttömyys.

 
YK JA WHO VAROITTIVAT jo melko varhain 
pandemian puhjettua koronan vakavista 
mielenterveysvaikutuksista. Jälleenraken-
nustyötä tarvitaan kriisin jälkeisinä vuosina 
niin lasten ja nuorten, työikäisten kuin 
ikäihmistenkin hyvinvoinnin vahvistami-
seksi. Jälleenrakennus vaatii tehokkaita 
satsauksia oikea-aikaiseen hoitoon ja  
tukeen, jotta kriisin aikana syntyneet ja 
vaikeutuneet mielenterveyden hoitovajeet 
pystytään purkamaan. Mutta hoitoon keskit-
tyminen ei riitä. Toipuminen koronakriisistä 
ja muista väestön hyvin vointia kuormittavista 
tekijöistä vaatii työtä niin yksilöiden  kuin 
koko yhteiskunnan resilienssin – muutos-
joustavuuden – rakentamiseksi ja vahvista-
miseksi.

 
SUOMI ON OLLUT EDELLÄKÄVIJÄMAA MIELEN-
TERVEYTTÄ EDISTÄVÄSSÄ AJATTELUSSA ja ke-
hittämistyössä. On melko ainutlaatuista, että  
Suomessa esimerkiksi mielenterveystaidot kuu-
luvat kaikkien kouluasteiden opetusohjelmiin. 
Suomen etumatka on kuitenkin kaventumassa 
ja osittain jo sulanutkin. Skotlanti antaa kiin-
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”Kunta voi tukea  
mielenterveyttä.” 

nostavan mallin yhteiskunnasta, jossa mielen-
terveys on kiinnitetty kaikkiin politiikan 
osa-alueisiin. New York ja Lontoo lähtivät jo 
useita vuosia sitten profiloitumaan metro-
poleina, joissa mielen terveyden hyväksi teh-
dään suunnitelmallista työtä. 

 
MIELI RY:N JA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN 
HYVÄN MIELEN KUNTA -AJATTELU tulee 
lähelle näitä kansainvälisiä esimerkkejä: 
miten kunnassa tai laajemmallakin alueel-
la voidaan tarkastella mielenterveyttä 
vahvistavia osa-alueita ja tuen tarvetta 
sekä strategisesti että käytännön toimen-
piteiden tasolla. Järjestöt ovat tässä hyviä 
kumppaneita.

 
OECD LASKI JO ENNEN KORONAKRIISIÄ, 
että mielenterveyden vajeet maksavat vuo-
sittain 11 miljardia euroa pelkästään Suo-
messa. Eteenpäin katsova mielenterveys-
politiikka tukee Suomen pärjäämistä 
tulevissakin nousuissa laskuissa, mutta on 
myös vastuullista taloudenhoitoa. Mielen-
terveys on hyvä investointikohde.

  
Sari Aalto-Matturi  
Toiminnanjohtaja 
MIELI ry
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TEKSTI VIIVI VIRTANEN  

KUVAT UNITED NATIONS GLOBAL CALL OUT TO CREATIVES  

– HELP STOP THE SPREAD OF COVID-19 /UNSPLASH

Tämäkin menee ohi

Henkinen toipuminen 
kestää pandemiaa 

kauemmin

Koronapandemiasta tuli pidempi kuin kukaan 
osasi ajatella. Poikkeuksellisena aikana 

mielenterveyden vahvistamiselle ja ongelmien 
ehkäisemiselle on ollut valtava kysyntä. MIELI 

Suomen Mielenterveys ry haluaa edistää kaikkien 
Suomessa elävien mielenterveyttä. 

Kun vuoden 2020 kevät-
talvella aurinko paistoi maa-
liskuiseen tapaan, kukaan ei 
arvannut, miten vähän ihmi-
nen voi tietää tulevasta. 

Muutama päivä ja yhtäkkiä maailma oli kiinni 
kuin pysähtynyt, rätisevä videokuva.

”Sitä oli vaikea uskoa todeksi”, muistaa 
kriisikeskustoimintojen johtaja Outi Ruis-
halme.

TOIMINTAA EI KESKEYTETTY
Kriisipuhelimeen alettiin siirtää kiireesti työn-
tekijöiden työaikaa. MIELI ry:ssä valmistau-
duttiin muutenkin jo tulevaan: työttömiksi 
jääneille tarjottiin verkkovälitteisiä ryhmiä, 
yrittäjille suunnattiin tukea ja muita ryhmä-
toimintoja siirrettiin verkkoon. Toiminta ra-

kennettiin nopeasti niin, että Kriisipuhelimen 
päivystäjät pystyivät vastaanottamaan puhe-
luita kotoaan käsin.

”Vaikka tapaamisia ei voitu järjestää kas-
vokkain, oli tärkeää, ettei toimintaa keskey-
tetty”, Ruishalme sanoo.

Koronavirus oli median levittämissä ku-
vissa harmaana leijuva pallura, josta näytti 
sojottavan punakoita torvisieniä. Pelkästään 
videomateriaali teho-osastoilta sai haukko-
maan happea. Kriisipuhelimessa huoli koro-
nasta näkyi jo tammikuun 2020 lopulla yk-
sittäisten asiakkaiden soittoina. Suurin muu-
tos tapahtui maaliskuun puolessavälissä, kun 
Suomen hallitus julisti poikkeustilan.

”Ihmiset hakivat Kriisipuhelimesta ihmis-
kontaktia ja apua muutoksen hetkeen, kun oli 
vaikea olla. Kun täytyy ponnistella, mutta ei >



5

>
>

Sa
m

ue
l R

od
rig

ue
z



6 2021

”Sekasin-chatissä 
käytyjen 
keskustelujen 
määrä 
tuplaantui.”

”Kriisipuhelimen 
vastattujen 
puheluiden 
määrä kasvoi  
61 % 
edellisvuodesta.”

Kriisipuhelimessa vastattiin vuo-
den 2020 aikana yli 90 000 soittoon. 
Se on yli 60 % enemmän kuin edellis-
vuonna. Kaikkiaan linjoilla päivysti 
vuoden aikana noin 900 kriisiauttajaa.

ITSETUHOINEN
PUHE LISÄÄNTYI
Poikkeusolot näkyivät myös nuorille 
suunnatussa Sekasin-chatissä. Vuonna 
2020 yhteydenottojen määrä kasvoi 
neljänneksellä, ja käytyjen keskustelu-
jen määrä tuplaantui edellisvuoteen 
verrattuna. Pandemiaan vastattiin 
kouluttamalla yhteensä lähes 800 uut-
ta vastaajaa, ammattilaisia ja vapaaeh-
toisia. Nuoret jonottivat chattiin, vaik-
ka vuoroa saattoi joskus joutua 
odottamaan tunteja.

”Suurin osa yhteydenotoista liittyi 
siihen, että rajoitustoimet ja etäkoulu 
ahdistivat. Tulevaisuus näytti hämä-
rältä ja joku saattoi kokea olevansa 
nolo tai ainoa, joka ei pärjää tässä 
tilanteessa”, sanoo Sekasin Kollektii-
vin toiminnanjohtaja Satu Raappa-
na.

Poikkeuskevään aikana MIELI ry 
tuotti viikoittain tilannekatsauksen 
kriisiauttamisesta valtioneuvoston 
kanslialle päätöksenteon tueksi. Edel-
leen katsaus toimitetaan kuukausittain. 

Maskien tarpeellisuudesta väitel-
tiin ympäri Eurooppaa, ja teho-osas-
tojen hoitajille taputettiin parvekkeil-
la. Toisaalla metsäpolut täyttyivät 
ulkoilijoista, kun taas monissa maissa 
ulkonaliikkumiskielto pakotti ihmiset 
perheineen muutaman neliön sisälle. 
Lomautukset ja ihmisten taloudelliset 
vaikeudet kärjistivät perheiden tilan-
teita, ja edellisvuosiin verrattuna po-
liisin kotihälytykset lisääntyivät. 

Kriisitoiminnoissa kiireinen aika 
jatkui. Kriisityöntekijät tapasivat asi-
akkaita kasvokkain tai etäyhteyksin. 
Etäyhteys mahdollisti asiakkaan pää-
syn toisen kriisikeskuksen asiakkaak-
si, mikäli lähin oli ruuhkautunut. Päi-
vystäjät vastasivat puheluihin ja 
chat-keskusteluihin, kuuntelivat huol-
ta tulevasta, kuolemanpelosta, työtaa-
kasta ja epätietoisuudesta, miten toi-
mia. Ihmiset olivat huolissaan lähei-
sistään ja iäkkäistä vanhemmistaan. 
Omaa tilaa perhehärdellissä oli vähän. 
Nuorten usko tulevaisuuteen oli kovilla. 

Paha olo oli yleisin soiton ja chat- 
keskustelun syy. Puhe itsetuhoisuu-
desta lisääntyi huomattavasti sekä 
Kriisipuhelimessa että Sekasin- 
chatissa. Moni koki ensimmäistä ker-
taa elämässään itsetuhoisia ajatuksia. 
Osalla itsemurhasuunnitelma oli val-
miina tai he kertoivat yrittäneensä 
itsemurhaa. 

”Nuorten itsetuhoisuus liittyy pa-
haan oloon ja näköalattomuuteen, 
psyykkiseen kipuun. Ahdistus voi tun-
tua ylitsepääsemättömältä, eikä nuori 
löydä ulospääsyä. Nuorelle vaihto-
ehtojen näkeminen on aikuista vaike-
ampaa”, Raappana sanoo.

Päivystäjän tehtävä sekä puheli-
messa että chatissa on vaativa.

”Päivystäjä ei voi etukäteen valmis-
tautua, koska vastassa voi olla mitä 
vain. Silloin täytyy olla valmius, roh-
keus ja taito pysyä rauhallisena ja 
luoda toivoa”, Winter sanoo.

MAAHAN MUUTTANEILLA
ISO LISÄHUOLI
Pian myös maahan muuttaneiden pa-
rissa näkyi liikehdintää. Vuonna 2020 
yhteydenotot Kriisipuhelimen arabian-
kieliselle linjalle lähes tuplaantuivat 
edellisvuoteen verrattuna. Linjalle 
voivat soittaa myös englanninkieliset. 
Heidän osuutensa kasvoi koronavuon-
na merkittävästi. Suuri osa soittoyri-
tyksistä tulee öisin ja viikonloppuisin, 
jolloin päivystystä ei ole.  

MIELI ry:ssä toteutettiin touko-
kuussa kysely maahan muuttaneille 
koronan vaikutuksista heidän mielen-
terveyteensä. Suunnittelija Melis 
Arı-Gürhanlın mukaan vastauksia 
tuli lyhyessä ajassa lähes 1200.

”Ihmiset halusivat osallistua ja 
kertoa, mitä heille kuuluu. Se oli jo 

ehkä haluta kuormittaa lähipiiriä. 
Pelkoa ja epätietoisuutta oli paljon”, 
sanoo kriisi puhelintoiminnan päällik-
kö Susanna Winter.

KRIISIPUHELIN 
VASTAAMAAN 24/7
Helmikuun alussa Kriisipuhelimen 
päivystys muuttui ympärivuorokauti-
seksi. Tätä varten oli rekrytoitu ja pe-
rehdytetty uutta väkeä juuri ennen 
kuin koronasoitot lisääntyivät. Moni, 
jolla oli ollut mielenterveyden ongel-
mia jo ennen pandemiaa, joutui pa-
haan tilanteeseen. Vain psykiatrisessa 
päivystyksessä oli tarjolla kasvokkaista 
apua. Siksi kolmannen sektorin työ oli 
Ruishalmeen mukaan hyvin tarpeellista.

”Julkisella sektorilla digiloikkaa ei 
tehty niin nopeasti. Meillä säilyi jon-
kinlainen yhteys autettaviin, vaikka se 
tapahtuikin lähinnä puhelimitse tai 
verkossa.”

Arki näytti koko ajan epätodelli-
semmalta. Kirjastot, urheilupaikat ja 
koulut ammottivat yksinäisinä ja pi-
meinä. Ihmiset sulkivat kotiensa ovet. 
Lasten leikit siirtyivät Facetime-puhe-
luihin ja ruokaa tilattiin netistä. 
Perhe aikaa oli enemmän. Kodeissa 
yritettiin selviytyä sekä töistä että 
kotikoulusta. Toisaalta naapuriapu 
lisääntyi, ja urheiluseurat auttoivat 
kauppa- ja apteekkiostoksissa niitä 
tarvitsevia.

Maaliskuun 2020 lopussa korona 
oli yleisin syy ottaa yhteyttä Kriisipu-
helimeen. Päivystäjät vastasivat myös 
yhä useammin harhaisten soittajien 
puheluihin. Myös vanhuspalvelula-
ki-ilmoituksia tehtiin. 90-vuotias soit-
taja saattoi puhelimessa miettiä, pitäi-
sikö hakea ruokaa kuntokeskuksesta 
vai miten pärjäisi. 

>
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osoitus siitä, että korona vaikuttaa 
vahvasti myös maahan muuttaneisiin.”

Stressi etätöiden ja kotikoulun yh-
distämisestä oli kaikille sama taustas-
ta riippumatta. Maahan muuttaneiden 
mieliä painoi kuitenkin iso lisähuoli: 
perheenjäsenet, jotka eivät asu samas-
sa maassa. Suomen lisäksi he seurasi-
vat koronatilannetta kotimaassaan. 
Maahan muuttajat olivat suruissaan 
siitä, milloin pääsee matkustamaan 
perheen luo. 

”Suomeen muuttaneet ovat läsnä 
useammassa eri maassa. Se kuormittaa 
mielenterveyttä”, Arı-Gürhanlı sanoo.

TIETOMURTO JA
KORONAVÄSYMYS
Vuoteen 2020 sattui myös toinen 
valta kunnallinen kriisi. Koko vuoden >

semmin, rajoituksia tuli ja meni.
Oli hetkiä, jolloin annettiin toivoa 

ja hetkiä, kun sitä otettiin pois. 

MIELEN JÄLKIIN EI
OLE ROKOTETTA
Arvioiden mukaan todelliset vaikutuk-
set alkavat näkyä vasta siinä vaiheessa, 
kun tilanne hellittää. YK varoitti jo 
keväällä 2020, että koronaepidemiaa 
seuraa mielenterveyspandemia.

”Koronakriisi jättää varmasti jälkiä 
mieleen. Henkinen toipuminen kestää 
selvästi pidemmän aikaa kuin pande-
mia. Mielen vaikutuksiin ei ole roko-
tetta”, Winter sanoo.

Winter puhuu erityisesti heistä, 
jotka ovat joutuneet sietämään luopu-
mista: rakkaista ihmisistä, työstä, 
perhejuhlista, fuksivuodesta, tärkeis-
tä nuoruuden riiteistä. 

Raappanan mukaan nuoriin pan-
demia osuu eniten siksi, että nuoruu-
den tärkeimpiä kehitystehtäviä on 
itsenäistyä, irtautua vanhemmista ja 
löytää oma identiteetti.

”Mikään ei tapahdu tyhjiössä vaan 
peilaamalla erityisesti vertaisiin, ka-
vereihin ja harjoittelemalla itsenäisty-
mistä pois kotoa. Nyt nuoret on työn-
netty koteihinsa joko yksin tai van-
hempiensa kanssa.”

kiireisin vuorokausi Kriisipuhelimessa 
oli sunnuntai 25. lokakuuta, kun Vas-
taamon tietomurto oli paljastunut, ja 
yksityiset ihmiset olivat alkaneet saada 
uhkausviestejä sähköpostitse. MIELI 
ry järjesti nopeasti uhreille myös oh-
jattuja vertaistukiryhmiä. 

”Ihmiset hakivat Kriisipuhelimesta 
henkistä tukea ja konkreettisia neuvoja, 
mitä kannattaa tehdä”, Winter sanoo.

Kahden viikon ja 300 keskustelun 
jälkeen tietomurtoon liittyvät yhtey-
den otot hiljenivät. Vielä alkuvuonna 
2021 Kriisipuhelimeen tuli yksittäisiä 
Vastaamoon liittyviä soittoja.

Pandemiassa alun shokkivaiheesta 
siirryttiin piinaavan pelon kautta 
korona väsymykseen. Syksyllä tuli 
koronan toinen aalto ja keväällä 2021 
kolmas. Moni odotti rokotteita aikai-

OP lahjoitti Kriisipuhelin-toiminnalle 
100 000 euroa osana vastuullisuus-
työtään. Kriisi puhelimeen tulleiden 
yhteydenottojen määrä on noussut 
merkittävästi koronakriisin myötä, ja 
tällä hetkellä vain kolmannekseen 
soittoyrityksistä pystytään vastaa-
maan. 

OP:n lahjoituksen avulla tulevai-
suudessa voidaan vastata apua 
tarvitsevien soittoihin jopa 10 000 
kertaa useammin.  

”Kriisipuhelin-toiminta helpottaa 
ihmisten henkistä hätää, ja lahjoi-
tuksen avulla voimme hyvin koh-
dennetusti auttaa yhä useampaa 
akuutista kriisistä kärsivää ihmistä ja 
heidän läheisiään”, kertoo OP Ryh-
män viestintä- ja vastuullisuus-
johtaja Tuuli Kousa.

  mieli.fi/tietoakriisipuhelimesta
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>
suutta ilman vastakkainasettelua.

”Toivon, että Suomessa lisääntyisi 
se, että pidämme kaikki mukana em-
mekä vahvista ryhmien välisiä eroja. 
Annetaan ihmisarvo jokaiselle.”

Monimuotoisuuden kannalta tär-
keintä jälleenrakennuksessa on 
Arı-Gürhanlın mielestä juuri se, ettei 
ketään suljeta sen ulkopuolelle.

”Jälleenrakennuksen jokaisessa 
vaiheessa on toimittava inklusiivises-
ti, kaikkia osallistaen: otetaan eritaus-
taiset mukaan päätöksiin, itse raken-
tamisvaiheeseen ja myös viestintään”, 
Arı-Gürhanlı tiivistää.

”Uskon silti, että nuoret pärjäävät. 
Emme ole menettäneet sukupolvea, 
mutta meidän täytyy auttaa heitä. 
Rakentaa verkkoon yhteisöllisyyttä ja 
varmistaa, että tukipalveluja on auki 
ihan aina, myös illalla”, Raappana 
sanoo.

Outi Ruishalmeen mielestä kaiken 
keskellä on hyvä muistaa, että pande-
mian lisäksi maailmaa ovat kuohutta-
neet monet muutkin asiat, kuten 
Yhdys valtain tapahtumat tai poliittiset 
jännitteet Venäjällä. Tärkeintä yhteis-
kunnassa olisi löytää yhteisvastuulli-

VAIKUTUKSET OVAT
EPÄTASAISIA
Ruishalme ja Winter näkevät, ettei 
koronan jälkeinen jälleenrakentami-
nen ole lopulta pelkkiä yksittäisiä toi-
menpiteitä. Jälleenrakentaminen kes-
tää pitkään, mutta mielenterveyteen 
vaikuttavat monet muutkin asiat, ku-
ten ilmastonmuutos tai taloudellinen 
tilanne. Yhtä lailla siihen vaikuttavat 
myös yhteiskunnallinen päätöksen-
teko, kuten mielenterveysstrategian ja 
Terapiatakuun  toteutuminen, unohta-
matta toimenpiteitä jotka auttavat 
koronasta traumatisoituneita hoitajia.
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”Ilman hyvää 
johtamista ei  
tapahdu  
juuri  
mitään.”

Uusi mielenterveysstrategia:  
”Tarvitaan palveluja ja käytäntöjen muuttamista” 
Viime vuonna julkaistiin kansallinen mielen-
terveystrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma 
vuosille 2020−2030. Kriisikeskustoimintojen joh-
taja Outi Ruishalme pitää sitä MIELI Suomen 
mielenterveys ry:n pitkäkestoisena unelmana, 
jonka toteutumiseen järjestö on ollut vahvasti 
vaikuttamassa.

”Mielenterveys on ollut kauan huonossa ase-
massa sekä palveluiden järjestämisen että en-
naltaehkäisyn näkökulmasta. On tärkeää, että 
on pitkäjänteinen suunnitelma siitä, miten 
mielen terveyttä vahvistetaan yhteiskunnassa.”

Ruishalmeen mukaan täytyy satsata mielen-
terveyden edistämiseen ja ongelmien eh-
käisyyn, koska jo syntyneiden ongelmien hoita-
minen on paljon kalliimpaa. Kansalliseen stra-
tegiaan sisältyy viisi painopistettä: 
mielenterveys pääomana, lasten ja nuorten 
mielenterveys, mielenterveysoikeudet, palvelut 
ja mielenterveysjohtaminen. Ruishalme nostaa 

tärkeimmäksi mielenterveysjohtamisen.
”Ilman hyvää johtamista ei tapahdu mitään 

tai tapahtuu jotain pientä siellä täällä, mutta 
sillä ei ole pidempiaikaista vaikutusta. Toivon, 
että käytössä olevat resurssit suunnataan te-
hokkaasti ja toimintaa johdetaan tavoitteellises-
ti. Se vaatii tarpeenmukaisia palveluja ja käy-
täntöjen muuttamista. Mielenterveys ei ole pel-
kästään terveydenhuollon asia.”

Erityisen tyytyväisiä MIELI ry:ssä ollaan siitä, 
että strategiassa on mukana itsemurhien eh-
käisyohjelma. Itsemurhien ehkäisy on yksi MIELI 
ry:n perustehtävistä kriisityössä.

”Järjestelmällinen työ itsemurhien ehkäisemi-
seksi tarkoittaa, että kautta linjan tietoisuus, 
rakenteet, asenteet ja osaaminen vahvistuvat. 
Yhä eri ammattiryhmissä on avuttomuutta koh-
data itsetuhoinen asiakas. Tarvitaan koulutusta 
ja menetelmien jalkauttamista.”

  mieli.fi/itsemurha.fi

Selvää on, että pandemia on vai-
kuttanut ihmisten mielenterveyteen 
epätasaisesti. Toiset saivat tarvittavan 
hengähdystauon arjen kiireestä, toisil-
le eristyneisyys on aiheuttanut huo-
mattavaa psyykkistä oireilua. Kaikista 
eniten näyttävät kärsineen ihmiset, 
jotka voivat jo valmiiksi huonosti. 

”Ihmiset voivat olosuhteisiin näh-
den hyvin”, aikuisten mielenterveys-
työn johtaja Meri Larivaara toteaa 
vuoden 2021 alun tilanteesta. Mielen-
terveyshäiriöt tai itsemurhat eivät ole 
oleellisesti lisääntyneet, eikä koko 
väestön psyykkinen kuormitus ole 
merkittävästi kasvanut. Yhteiskunnan 
hiljaiset signaalit ovat silti aistittavis-
sa järjestöjen kyselyistä, sosiaalisesta 
mediasta ja median esille tuomista 
aiheista. Ilmenee, etteivät ihmiset voi 
kovin hyvinkään: etätyöapatia ja yksi-
näisyys vaivaavat, konkurssiaalto 
pelottaa ja tulevaisuuden toiveikkuus 
on heikentynyt. 

KÄTEEN JÄI UUSI
TYÖKALUPAKKI
Vaikka koronan vaikutukset näyttävät 
osin synkiltä, on pysähtymisestä seu-
rannut väistämättä paljon myönteistä-
kin.

miettiä, tarvitsimmeko pandemian, 
että pääsimme palvelemaan jousta-
vammin”, Ari-Gürhanli sanoo.

IHMINEN ON
VAHVA SELVIYTYJÄ
Koronapandemiaa on yritetty asettaa 
perspektiiviin vertaamalla sitä muun 
muassa espanjantautiin, vuosituhan-
nen alussa riehuneeseen sars-viruk-
seen ja kausi-influenssaan. Yhtymä-
kohtia on löydetty jopa sota-aikaan. 
Korona on saanut kuitenkin kyseen-
alaisen kunnian kantaa rauhanajan 
suurimman kriisin viittaa.

Outi Ruishalme on työskennellyt 
MIELI ry:ssä 16 vuotta ja nähnyt pal-
jon. Ensimmäinen työvuosi päättyi 
tsunamiin. Sitä seurasivat muun 
muassa valtakunnallisesti vavahdut-
taneet kouluampumiset ja Kongin-
kankaan bussiturma. Ruishalme 
myöntää, että vuosi 2020 oli poik-
keuksellinen. Silti hän katsoo luotta-
vaisena tulevaan.

”Ihminen on vahva selviytyjä. Tär-
keää on toimia viisaasti ja pyrkiä jär-
jestämään yhteiskunta niin, että se on 
hyvä kaikille, mutta erityisesti lapsille 
ja nuorille. Heissä on tulevaisuus.” n

”Pandemia vei ihmiset perimmäis-
ten kysymysten äärelle ja perheen 
pariin. Luonnossa on vietetty enem-
män aikaa kuin ennen”, Ruishalme 
sanoo.

Poikkeusvuosi tarjosi MIELI ry:lle 
uusia mahdollisuuksia tarjota tuke-
mis- ja auttamistyötä, kuten verkko-
välitteisiä yksilö- ja ryhmätapaamisia 
sekä vapaaehtoisten etäkoulutuksia. 
MIELI ry:n ylläpitämän Tukinetin 
käyttö lisääntyi toimintavuonna mo-
ninkertaisesti. Myös aikuisille suun-
natun Solmussa-chatin päivystysaiko-
ja laajennettiin.  Kriisipuhelimessa 
päivystäminen tehtiin pysyvästi mah-
dolliseksi etäyhteyksin.

Sekasin-chat vahvistui Sekasin 
Kollektiiviksi, joka vastaa lisäänty-
neeseen avun tarpeeseen ja auttaa 
verkossa yhä useampaa nuorta. Seka-
sin Kollektiivin koordinaatiosta vas-
taavat MIELI ry:n rinnalla Suomen 
Punainen Risti, Setlementtiliitto ja 
SOS-Lapsikylä. 

Vuodesta 2020 jää siis MIELI ry:lle 
käteen arvokas työkalupakki, jota ei 
sellaisenaan varmasti olisi syntynyt 
ilman koronaa. 

”Se osoittaa, että juurtuneitakin 
toimintamalleja voi sopeuttaa. Voi 

Outi Ruishalme
Kriisikeskus-
toimintojen 
johtaja
MIELI ry
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Mielenterveys on terveyden ja hyvinvoinnin pohja, voimavara,  
jota voi vahvistaa. MIELI ry:n Mielenterveyden ensi apu  
-koulutuksissa voit lisätä mielenterveyden tietoja ja taitoja.  
Voit kouluttautua myös Mielen terveyden ensiapu -ohjaajaksi.

Mielenterveys elämäntaitona  
– Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutus
Tietoa mielenterveydestä voimavarana, keinoja oman ja toisten 
mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen.
 

Haavoittuva mieli – Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutus
Tietoa mielenterveyden häiriöistä, puheeksi ottamisesta sekä tuen 
ja ensiavun askelista.
 

Nuoren mielen ensiapu -koulutus
Tietoa 7–18 -vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveydestä,  
hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, mielenterveyden häiriöistä  
sekä ensiavun askelista.

Mielenterveyden osaamista 
ja työkaluja työpaikalle

MIELI ry:n Mieli työssä -koulutus vahvistaa mielenterveyden osaamista, 
taitoja ja työkaluja työpaikan arjessa.
 
Koulutus tarjoaa eväitä
• mielenterveyttä tukeviin arkikäytäntöihin ja jaksamiseen,
• hyvän työilmapiirin luomiseen,
• mielenterveyttä tukevaan johtamiseen ja esihenkilötyöhön,
• strategiseen ja ennakoivaan mielenterveyden edistämiseen sekä
• nuoren työntekijän kohtaamiseen ja mielenterveyden johtamiseen.
 
Koulutus on tilattavissa niin esihenkilöille,  
johdolle kuin koko työyhteisölle.

 

Lisätietoa: mieli.fi/mielityossa

Mielenterveyden ensiapu -koulutukset
mielenterveysosaamisen vahvistamiseen

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: mieli.fi/mteakoulutukset
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Kaurapuuron ajattelu  
voi pelastaa
Vuoden 2020 vapaaehtoiseksi valittu Paula-Sirkka Vähämäki ajattelee, että 
meille kaikille on annettu jokin lahja: ”Minä olen saanut rinnalla kulkemisen 
-lahjan.” Joskus aamuviideltä, kun uni ei enää tule, Vähä mäki käyttää omaa 
lahjaansa ja aloittaa päivystyksen Kriisipuhelimessa. Puhelin soi yöllä tauotta.

Miten tulit itse lähteneeksi mukaan vapaaehtoistyöhön?
Noin 22 vuotta sitten perheenjäseneni sai ulkopuolista apua omaan kriisi tilanteeseensa.  
Silloin ymmärsin, miten vieras ihminen voi olla avuksi kriisissä eri tavalla kuin läheinen. 
Huomasin, että toisten auttaminen tuo elämääni merkityksellisyyttä.

Toisaalta olen myös saanut hyvän mallin omasta lapsuudenperheestäni, jossa arvostet-
tiin yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Ajattelen, että yksin meistä ei pärjää kukaan.

Mikä vapaaehtoistyössä on parasta?
Se tunne, kun huomaa, että saa toisen rauhoittumaan. En neuvo enkä sano, että tee 
niin tai näin, mutta annan näkökulmia. 

Ne ovat usein hyvin pieniä asioita: Voin kysyä aamusoittajalta esimerkiksi, 
mitä sinulta löytyisi kaapista aamupalaksi. Hän kertoo, että voisi keittää kaura-
puuroa. Juttelemme hetken puurosta, jolloin saamme ajatukset edes pieneksi 
hetkeksi pois kriisistä. Joskus mietimme myös yhdessä, miten mieltä painavia 
asioita voisi keventää. Usein keskustellessa huomaa, kuinka tilanne raukeaa ja 
puhuminen helpottaa. Se tuntuu hyvältä.

Minulla on ollut matkan varrella myös todella hyviä työnohjaajia, joista olen 
kiitollinen.

Kenelle suosittelisit vapaaehtoistyötä ja miksi?
Jokaiselle löytyy varmasti sopivaa vapaaehtoistyötä. Kriisi auttaminen 
ei sovi kaikille, mutta kaikilla on taitoja ja osaamista, jota voi 
jakaa, olla avuksi ja hyödyksi. Yksinäisten vanhojen ihmisten 
kanssa voi käydä ulkoilemassa, kampaamassa hiuksia tai 
vaikka vaan juttelemassa.

Mitä haluaisit sanoa tueksi korona kriisin 
keskellä eläville arjen sankareille?
”Tästäkin selvitään. Isoistakin jutuista on aikaisemmin-
kin selvitty. Jokaisen vastuulla on välittää ja huolehtia 
suosituksista, joita on annettu: pestään käsiä ja käytetään 
kasvomaskia.

Omasta hyvinvoinnistaan huolehtiminen on myös osa 
vastuun kantamista. Eihän autollakaan voi ajaa, jos tankki 
on tyhjä.

Itse olen hoitanut omaa mieltäni harrastamalla rakkaita 
asioita. Lastenlasten pienetkin yhteydenotot ilahduttavat. 

   mieli.fi/vapaaehtoiseksi 

Paula-Sirkka Vähämäki tekee vapaaehtoistyötä Kriisipuhelimen 
lisäksi Debriefing-päivystäjänä, saatto hoitotyössä ja äänilehden 
lukijana näkövammaisille.
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Kunta voi edistää mielenterveyttä monella tavalla. 
Ensimmäinen askel on huomata, että mielenterveyttä tukee 
yhtä lailla kadun auraaminen kuin ikääntyneille suunnattu 
kaveritoimintakin. Espoo ja Eurajoki ovat ottaneet Hyvän 
mielen kunta -tarkistuslistan käyttöönsä. 

Mielenterveys 
kuuluu koko 
kunnalle 
TEKSTI VIIVI VIRTANEN
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kunta -verkostossa, jossa on mukana 
yhteensä 35 kuntaa ja kaksi kunta-
yhtymää.

Hyvän mielen kunta -lähestymis-
tapa nostaa esiin, että mielenterveys 
kuuluu koko kunnalle, ei vain sosiaa-
li- ja terveyspalveluille. Espoossa ja 
Eurajoella on vuosien saatossa tehty 
paljon ennaltaehkäisevää työtä eri 
ikäryhmien parissa. Tarkistuslistan 
myötä on havahduttu, että moni jo 
olemassa olevista toimista edistää 
mielenterveyttä.

”Työkalu on kirkastanut sen, että 
monet sosiaali- ja terveyssektorin 
ulkopuolella tehtävät asiat edistävät 
mielenterveyttä. Kun esimerkiksi tiet 
aurataan hyvin, kaiken kuntoiset ih-
miset pääsevät kuntosalille”, sanoo 
Espoon ehkäisevän mielenterveys- ja 
päihdetyön asiantuntijan Tuija 
Tuormaa.

eri toimialoilla”, sanoo Hyvinvoiva 
Espoo -ohjelman ohjelmapäällikkö 
Jenni Björksten.

Tarkistuslistan ensimmäinen koh-
ta korostaa strategian ja johtamisen 
merkitystä. Molemmissa kunnissa 
mielenterveyden edistäminen on kir-
jattu kunnan strategiaan ja hyvin-
vointisuunnitelmaan. Eurajoen ter-
veyden edistämisen yhteyshenkilö 
Maija Penttilä pitää sitä kaiken 
lähtökohtana.

”On tärkeää, että mielenterveyden 
edistämiselle on oma työryhmänsä, 
tehdään selviä tavoitteita ja seurataan 
niitä. Kun mielenterveyden edistämi-
nen otetaan mukaan kunnan hyvin-
vointisuunnitelmaan, se saa vaikutta-
vuutta.”

MYÖS MAAILMALLA
VÄHENNETÄÄN STIGMAA
Samantyyppisiä malleja on myös 
maail malla. New Yorkista alkunsa 
saanut Thrive-ohjelma toimii nykyään 
pormestarijohtoisesti muun muassa 
Lontoossa, Edinburghissa ja Amster-
damissa. New Yorkissa tavoitteena on 
vähentää mielenterveyden häiriöihin 
liittyvää stigmaa ja syrjintää mutta 
myös itsemurhia, edistää eri ikäisten 
mielenterveyttä sekä vahvistaa palve-
luja niitä tarvitseville. Ideana on, että 
kukin Thrive-kaupunki valitsee omien 
tarpeidensa mukaiset toimenpiteet ja 
toteuttaa niitä tavoitteellisesti. Suo-
messa Hyvän mielen kunta -mallia on 
työstetty muun muassa THL:n Terve 

Hyvän mielen kunta -malli pähkinänkuoressa
Hyvän mielen kunta -tarkistuslista 
on työväline kuntien hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen ammat-
tilaisille ja vastuuhenkilöille. Sen 
avulla kunta voi arvioida, mitä jo 
tehdään mielenterveyden edistä-
miseksi ja mikä vaatii kehittämistä. 

Malli kannustaa siihen, että mielenterveyden edistä-
minen on kirjattu kunnan strategiaan. Se rohkaisee yh-
teistyöhön oppilaitosten, yritysten ja järjestöjen kanssa. 
Mallin tärkein viesti on se, että mielenterveyden edistä-
minen on koko kunnan asia. Painopiste on ennaltaeh-
käisyssä ja varhaisessa puuttumisessa. Hyvän mielen 
kunta -tarkistuslistassa on yhteensä yhdeksän kohtaa:

1. Strategia ja johtaminen
2. Mielenterveyden edistäminen koko kunnan tehtävänä
3. Rajapinnat, yhteistyö ja kumppanuudet
4. Näyttöön perustuva tieto ja toimintamallit
5. Eri ikäryhmät on otettu huomioon mielenterveyden 

edistämisessä
6. Haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt on otettu 

huomioon mielenterveyden edistämisessä
7. Tiedon tarjoaminen
8. Varhainen puuttuminen
9. Hyvän mielen kunta -toiminnan seuranta ja arviointi

Hyvän mielen kunta -tarkistuslista ja taustatietoa:  

 mieli.fi/kunta

1
Hyvän mielen kunta: tarkistuslista

Kun vanhemmat eroavat, 
nuoren mieli voi mustua. 
Mitä jos tilanteesta koi-
tuvat huolet saisi laittaa 

silppuriin? Näin tehdään Eurajoella 
erovertaisryhmässä, joka on suunnat-
tu lapsille ja nuorille. Vanhempien 
erosta nousseet murheet kirjoitetaan 
paperille, ja peikonnäköinen huolisilp-
puri syö ne.

Espoossa yli 68-vuotiaat pääsevät 
sporttirannekkeella pulahtamaan 
uimahallin altaisiin ja lipuvat kesäi-
sin ilmaiseksi saaristoveneillä. Mikä 
parasta, kaveri pääsee maksutta mu-
kaan. 

Pieniä kunnan mahdollistamia 
asioita, joista voi olla suuri apu 
mielen terveydelle. 

OMA TYÖRYHMÄ
MIELENTERVEYSTYÖLLE
Espoo ja Eurajoki ovat olleet mukana 
kehittämässä MIELI ry:n Hyvän mie-
len kunta -mallia. Se on lähestymista-
pa, joka auttaa vahvistamaan kunta-
laisten mielenterveyttä ja lisää siten 
kunnan elinvoimaisuutta. Mallin 
konkreettinen työkalu on yhdeksän 
kohdan tarkistuslista, jonka avulla 
kunta voi suunnitelmallisesti miettiä, 
mitä mielenterveyden vahvistamiseksi 
jo tehdään ja mikä vaatii vielä kehittä-
mistä. 

”Tarkistuslista on toiminut hyvänä 
herättelijänä. Se nostaa mielen-
terveys asiat esille ja konkretisoi, mitä 
mielenterveyden edistäminen voi olla 

Xx
xx

x

”Pienessä kunnassa 
voi reagoida nopeasti 
ja kehittää ketterästi 
toimintoja.”

Maija Penttilä
Eurajoen terveyden 
edistämisen yhteys-
henkilö
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VAIN VIISI PROSENTTIA
MIELENTERVEYTEEN
Kaikista terveydenhuoltoon käytetyis-
tä rahoista vain alle 5 % suuntautuu 
mielenterveyspalveluihin, joten yh-
teistyötä tarvitaan. Eri sektoreiden 
herääminen yhteiseen mielenterveys-
työhön on tärkeää myös siksi, että 
ihmisten fyysinen terveys on kohentu-
nut, mutta mielenterveydestä ei voida 
sanoa samaa. Vaikka Suomessa mie-
lenterveyden häiriöiden vuosikustan-
nukset ovat 11 miljardia euroa, mie-
lenterveyteen kohdistuvat 
terveyspoliittiset toimenpiteet ovat 
olleet vaatimattomia aivan viime ai-
koihin saakka. Hyvän mielen kunta 
-malli vastaa tähän tarpeeseen.

Espoo on ollut mukana kehittä-
mässä Hyvän mielen kunta -työkalua 
yhdessä Mieli ry:n kanssa alusta asti 
osana Hyvinvoiva Espoo -ohjelmaa. 
Ohjelman suurimpia saavutuksia on 
ollut juuri tietoisuuden lisääminen 

mielen hyvinvoinnin merkityksestä. 
Eri toimialojen henkilöstöstä noin 
250 on käynyt Mielenterveyden ensi-
apu 1 -koulutuksen, ja teeman ympä-
rillä on toteutettu muun muassa 
yleisö tapahtumia.

”Tarkistuslista on selkeyttänyt eri 
toimialojen ja kumppaneiden rooleja 
mielenterveyden edistämisessä. 
Hyvin voiva Espoo -ohjelmassa kokei-
limme erilaisia konkreettisia toimen-
piteitä mielenterveyden edistämisek-
si”, Björksten sanoo.

Eurajoki on puolestaan tuonut 
alusta asti mukaan pienen kunnan 
näkökulmaa.

”Meidän vahvuus on se, että pie-
nessä kunnassa voi reagoida nopeasti 
ja kehittää ketterästi toimintoja, kun 
jossakin ryhmässä havaitaan jokin 
huoli tai tarve”, Penttilä sanoo.

Kouluterveyskyselyssä selvisi, että 
lukiolaiset ovat uupuneita, joten heille 
suunniteltiin kurssi elämänhallinta-
taidoista. Kun aikaisempana vuonna 
kyselystä tuli esille, että koululaiset 
eivät syö aamupalaa, luokkia osallis-
tettiin suunnittelemaan ravintosuosi-
tusten mukaisia lempiaamupaloja.  

”Syntyi Eurajokelainen aamupala 
-opas, jolla saatiin kuntalaiset kiin-
nittämään huomiota ruokailutottu-
muksiin”, Penttilä sanoo.

Espoossa on myös pureuduttu 
koulu haasteisiin. Elämä edessä -toi-
mintamallin Leppävaaran Omniassa 
saatiin vähennettyä koulupudokkuut-
ta 74 prosenttia.

YHTEISTYÖTÄ JA 
HYVÄÄ MIELTÄ
Tarkistuslista kannustaa kuntaa yh-
teistyöhön oppilaitosten, yritysten 
sekä järjestöjen kanssa. Espoossa on 
lisätty järjestöjen tunnettuutta ja luotu 
muun muassa kaupungin ja eri alan 
järjestöjen yhteinen Kumppanuus-
foorumi.

”Kumppanuusfoorumilla haluam-
me vahvistaa järjestöjen roolia Es-
poon hyvinvointityössä sekä tukea 
järjestöjen keskinäistä yhteistyötä”, 
Björksten sanoo.

Eurajoella kunta on tiivistänyt 
yhteistyötä neuvolan, koulukuraatto-
reiden ja -psykologien, erityissairaan-
hoidon, seurakunnan sekä järjestöjen 

”Haluamme vahvistaa 
järjestöjen roolia 
Espoon hyvin-
vointityössä.”

Jenni Björksten
Hyvinvoiva Espoo 
-ohjelman 
ohjelma päällikkö
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Kotka kotouttaa 
jalkapallon avulla
Kotka ei kuulu varsinaisesti Hyvän 
mielen kunta -verkostoon mutta to-
teuttaa sen periaatteita mm. edistä-
mällä haavoittuvassa asemassa ole-
vien mielenterveyttä. Yksi kaupungin 
tukemista projekteista on syksyllä 
2020 alkanut jalkapallon valmentaja-
koulutus maahanmuuttajanuorille. 
Koulutusta järjestää jalkapalloseura 
Peli-Karhut, ja se käsittää kymmenen 
tapahtumaa: teoriaosuuksia, kentällä 
tapahtuvaa soveltavaa valmennus-
koulutusta lasten ja nuorten kanssa 
sekä kotitehtäviä. Ideana on kouluttaa 
junnuvalmentajia jalkapalloseura 
Peli-Karhujen tueksi. Kaupunki on 
tukenut koulutusta 2500 eurolla.

MIELI Kotkan seudun mielenterveys 
ry:n puheenjohtajan Jorma Korpelan 
mukaan valmentajakoulutus lisää 
yhteisöllisyyttä ja liittää nuoria miehiä 
toiminnan kautta heidän nykyiseen 
kotikaupunkiinsa Kotkaan. Samalla 
vahvistuvat mielenterveystaidot.

”Jalkapallon ja valmentamisen 
myötä koulutettavat tulevat käsitel-
leeksi mielenterveyden perusasioita, 
kuten hyvää ravintoa, liikunnan vaiku-
tuksia, levon ja palautumisen tärkeyt-
tä, leikin ja luovuuden iloa. Tällaiset 
asiat tukevat valmennettavien lasten 
kehitystä mutta määrittävät myös 
nuorten miesten omaa arkea.”

Mukana on maahanmuuttajataus-
taisia nuoria, jotka myös itse pelaavat 
jalkapalloa. Aloite heidän kouluttami-
seensa tuli Peli-Karhujen junnuval-
mentajalta Kader Rahkoselta, joka 
myös kouluttaa nuoret.

”Junnuvalmentajista on Kotkassa 
pulaa. Rahkonen luotti kouluttajana 
siihen, että nuorista löytyisi paitsi hy-
viä pelaajia mutta myös hyviä tyyp-
pejä valmennukseen”, Korpela sanoo.

Koronan vuoksi koulutusta on jou-
duttu siirtämään muutamaan ker-
taan, mutta sitä on tarkoitus jatkaa 
heti, kun se on mahdollista. n

kanssa. Myös vanhuspalvelut, 
terveys keskus ja apteekki ovat olleet 
mukana monessa. Tämän myötä 
pitkä aikaistyöttömille on erilaisia 
ryhmiä ja ikäihmisille tarjotaan 
hyvin vointikaveritoimintaa, jonka 
myötä iäkäs on päässyt vapaaehtoisen 
seurassa vaikka konserttiin tai Porin 
Prismaan. Lapsiperheiden kotipalvelu 

on taas rientänyt ulkoiluttamaan 
isompia lapsia, kun perheeseen on 
syntynyt vauva. 

”Vannon henkeen ja vereen yhteis-
työn nimeen. Kunnassa huomataan, 
että yhdistykset pystyvät tarjoamaan 
palveluita tai harrastuksia, jotka li-
säävät ihmisten yhteenkuuluvuuden 
tunnetta”, Penttilä sanoo.

Eurajoella pienistä asioista on syn-
tynyt usein paljon hyvää mieltä. Kun 
kunnan henkilöstökyselystä nousi 
esiin, että ihmiset eivät jaksa kuormi-
tuksen takia liikkua, työikäiset haas-
tettiin hyvien tekojen haasteeseen. 
Palkinnot siihen hankittiin paikalli-
silta pienyrityksiltä, jolloin kaikki 
hyötyivät. 

Kunnan työntekijöiden lähesty-
vyyttä lisäsi Mielenterveysviikon 
some kampanja, jossa työntekijät esit-
täytyivät ja kertoivat, missä asioissa 
heihin voi ottaa yhteyttä ja mistä heil-
le tulee hyvä mieli.

”Kuntalaiset tykkäsivät siitä, että 
saivat kasvot kunnan työntekijöille, 
kuten koulukuraattoreille. Huomat-
tiin, että he ovat ihan tavallisia ihmi-
siä”, Penttilä sanoo.

TYÖKALUPAKKEJA
SUUNNITTEILLA
Espoossa pidetään tärkeänä, että kehi-
tettäisiin sähköinen työkalupakki, 
johon koottaisiin tarkistuslistaan liit-
tyviä erilaisia mielenterveyttä vahvis-
tavia menetelmiä eri ikäryhmille. Tar-
koitus on lisätä menetelmiin tieto 
siitä, millaisissa ympäristöissä ne toi-
mivat.

Björkstenin mukaan asenteissa on 
tapahtunut parin vuoden sisällä pal-
jon edistystä.

”Mielenterveysasioissa on edetty 
uudelle tasolle. Kun aikaisemmin 
tarjosimme aiheesta koulutusta, kuu-
limme usein, että tämä ei kuulu meil-
le vaan työterveydelle. Sai enemmän 
perustella ehdotuksia, miksi mielen-
terveys. Nykyään mielenterveydestä 
puhumisesta on alkanut tulla valta-
virtaa.”

Eurajoella monialainen Hyvä mieli 
-työryhmä pohtii parasta aikaa nuo-
rille suunnattua työkalupakkia, josta 
nuoret saisivat oppia käsitellä omia 
tunteita, selviytymiskeinoja ja kaveri-
taitoja. Työkaluun on tarkoitus suun-
nitella mittari yhdessä oppilaiden 
kanssa omien tunnetilojen tunnista-
miseksi.

”Nuorille tunteiden ja kehon vies-
tien tunnistamisesta on paljon hyötyä 
myöhemmin elämässä. Heillä on pal-
jon paineita siitä, olenko tarpeeksi 
hyvä ja riittävä.” n

Maahanmuuttajataustaisten 
nuorten joukkue valmistautuu 
peliin. Valmentaja Hiwa Haghi 
antaa viimeisiä ohjeita.
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Vuorovaikutus on avain 
mielenterveyteen
TEKSTI VIIVI VIRTANEN 

Jokainen voi vahvistaa mielenterveyttään, mutta myös yhteisöillä ja 
yhteiskunnan päätöksillä on siihen iso vaikutus. Mielenterveys kehittyy 
vuorovaikutuksessa perheen, koulun, työpaikan ja muun ympäristön 
kanssa. Katsoimme asiaa lasten ja nuorten, aikuisten ja ikääntyvien 
näkökulmasta.

LAPSI JA NUORI VOI
• Tutustua itseensä, maailman ainoaan minään. Mitä 

vahvuuksia minulla on? Mikä tekee minut iloiseksi?
• Kuunnella oman mielen ja kehon viestejä. Miten 

rentoudun tai puran stressiä?
• Harjoitella rutiineja ja pitää niistä kiinni. Milloin 

menen nukkumaan?
• Opetella ilmaisemaan ja säätelemään tunteita. 

Mistä olen kiitollinen? Mikä minua harmittaa?
• Harjoitella kaveritaitoja. Miten tutustun? Milloin 

pyydän anteeksi?
• Löytää turvallisen aikuisen, jolta saa tukea ja apua.

YHTEISÖISSÄ OPITAAN ARJEN TAITOJA
• Perhe ja läheiset pitävät huolta, että saa riittävästi 

ruokaa, unta ja rakkautta.
• Päiväkodin aikuinen huomaa, jos joku leikkii yksin ja 

ohjaa, miten ratkaistaan riitoja.
• Opettaja kohtaa ja kysyy, mitä kuuluu ja puuttuu 

kiusaamiseen.
• Koulukuraattori ja -psykologi ovat tukena, jos mieli on 

maassa.
• Harrastuksen ohjaaja kehuu onnistumisessa ja auttaa 

pettymyksessä, kun pallo ei menekään maaliin.
• Yhteinen vastuu verkkoympäristöjen turvataitojen 

opettamisesta.
• Toinen yhteisö kantaa, jos toisessa on ongelmia.

YHTEISKUNNASSA ON TÄRKEÄÄ
• Ottaa mielenterveys huomioon kaikessa 

päätöksenteossa (mm. mielenterveysstrategia, 
opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat, 
lapsistrategia).

• Mahdollistaa toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut: 
vanhemmuuden ja perheen vuorovaikutuksen 
tukeminen, neuvolat ja perhetyö.

• Tarjota olosuhteet tuntea osallisuutta ja vaikuttaa.
• Taata yhtäläiset harrastusmahdollisuudet (Suomen 

malli).
• Minimoida lapsiperheköyhyyden vaikutukset.
• Ympäristösuunnittelu, leikki- ja harrastusalueet.
• Rajata päihteiden saatavuutta. 

LAPSET JA NUORET



17

TYÖIKÄINEN VOI
• Olla läsnä ja tunnistaa tunteitaan. Mitä mielessäni 

liikkuu? Miksi minua suututtaa?
• Kehittää vuorovaikutustaitojaan. Osaanko ilmaista 

itseäni? Kuuntelenko muita?
• Huolehtia rutiineista ja levosta. Nukunko riittävästi? 

Syönkö monipuolisesti? Suoritanko liikaa?
• Olla aktiivinen. Liikunko tarpeeksi? Tapaanko ystäviä? 

Voisinko oppia jotain uutta?
• Miettiä arvojaan, etsiä merkityksellisyyttä. Elänkö 

arvojeni mukaista elämää? Teenkö työtä, jota itse 
arvostan?

• Olla antelias. Voinko auttaa jotain läheistäni? Muistinko 
kiittää? Voisinko tehdä vapaaehtoistyötä?

YHTEISÖT ANTAVAT VOIMAA JA KOKEMUKSIA
• Perheestä ja ystävistä voimavaroja, sosiaalisia kontakteja ja 

turvaa.
• Harrastuksesta omaa aikaa ja kokemus uuden oppimisesta.
• Työssä mahdollisuus toteuttaa itseä, oppia uutta, saada 

kokemuksia onnistumisesta ja osallisuudesta  
(kyvykkyys – minä osaan, minä pystyn).

• Työpaikalla on tärkeää johtajuus ja johtamistavat, viestintä 
johtajan ja alaisten mutta myös työkavereiden välillä, stressin 
tunnistaminen ja vaikutusten ymmärtäminen, työntekijöiden 
jaksamisen tukeminen.

• Vapaaehtoistyössä- ja luottamustoimissa voi vaikuttaa,  
olla hyödyllinen ja antaa muille.

YHTEISKUNNASSA ON TÄRKEÄÄ
• Vahvistaa luottamusta ja turvallisuuden tunnetta 

instituutioihin ja yhteiskuntaan.
• Aktiiviset työmarkkinaohjelmat: työssä pysymisen ja 

uudelleen työllistymisen tukeminen.
• Tuki elämän kriiseissä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelut.
• Taloudellinen turvaaminen työttömyyden ja sairauden ajalle.
• Kaupunkisuunnittelu, kaavoitus ja viheralueet.
• Terveyserojen kaventaminen.
• Päihdepolitiikka.
• Mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisy.

YHTEISÖ PITÄÄ HUOLTA
• Perhe kutsuu sunnuntailounaalle ja joulun viettoon.
• Ystävä tulee kahville kotiin ja kysyy mitä kuuluu.
• Ryhmätoimintojen ohjaaja ja ryhmäläiset antavat 

arkeen iloa ja vaihtelua.
• Ystävälliset ja arvostavat kohtaamiset kassajonossa 

tai bussissa.
• Kiireetön hoiva ja valinnan mahdollisuus. Miten 

kohtaat ikääntyneen?

YHTEISKUNNASSA ON TÄRKEÄÄ
• Muistaa, että myös ikääntyneet voivat edistää 

mielenterveyttä ja tarvita mielenterveyspalveluita.
• Vahvistaa vapaaehtoistoimintaa. Ikääntyvät 

tarvitsevat vapaaehtoistoimia, mutta myös tekevät 
sitä paljon. 

• Kiinnittää huomiota saavutettavuuteen: fyysinen, 
taloudellinen ja sosiaalinen.

• Järjestää ryhmä- ja ystävätoimintaa sekä 
saattajapalveluita ikääntyville.

• Maksuttomuus liikunta- ja kulttuuritapahtumiin.

>

TYÖIKÄISET

IKÄÄNTYNEET

IKÄÄNTYNEET AIKUISET VOIVAT
• Kiinnittää huomiota mielentaitoihin. Missä olen tullut 

paremmaksi iän myötä? Suhteellisuudentaju? 
Realistisuus? Itsetuntemus? 

• Palautua vastoinkäymisistä usein nuorempia 
paremmin. Mistä kaikesta olen selvinnyt?

• Olla aktiivisia, uteliaita ja anteliaita. Mistä haaveilen 
tänään?

• Tavata perhettä ja ystäviä. Kenelle soittaisin?
• Pyytää mukaan kaveritoimintaan ja -ryhmätoimintaan.
• Osallistua vapaaehtoistoimintaan.
• Harrastaa kulttuuria. Kuka ystäväni lähtisi mukaan?
• Pitää huolen monipuolisesta ruokavaliosta ja 

riittävästä liikkumisesta.
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Mielenterveyden merkitys tulee kasvamaan
Meri Larivaara uskoo, että tulevaisuudessa mielen-
terveys nousee nykyistä isommaksi yhteiskunnalli-
seksi kysymykseksi Suomessa ja länsimaissa.

”Ilmiö liittyy työelämän murrokseen ja yhteis-
kunnan monimutkaistumiseen. Mielen tervey des tä 
on myös tullut kanava sille, miten yhteis  kunnallinen 
kärsimys nimetään.”

Larivaara ennakoi, että mielen terveyden mer-
kitys kasvaa, kunnes tilalle nousee ehkä jokin muu 
ilmiö.

”Suhtautuminen mielen terveyteen on viime 
vuosina muuttunut, ja ymmärrys vahvistuu edel-
leen. Myös mielenterveysterveyspalvelut vahvistu-

vat todennäköisesti, koska niiden tarve on niin 
ilmeinen.”

Larivaara uskoo, että tieto lisääntyy siitä, miten 
fyysisen kehon reaktiot ja erityisesti aivo terveys 
liittyvät mielentervey teen. Vaikka näin tapahtuisi, 
Larivaara toivoo, ettei mielenterveyttä medikali-
soida.

”Kun tiedetään, mitä aivoissa tapahtuu, on riski, 
että vastaus on pilleri. Sen sijaan voidaan miettiä 
esimerkiksi, miten sosiaalinen ympäristö vaikuttaa 
aivoihin ja siten mielenterveyteen. Monille sosiaa-
lisen vuorovaikutuksen kautta vaikuttaminen on 
mieluisampaa kuin lääkkeet.” n

Ihminen kohtaa päivän aikana monta 
tilannetta, jossa mielenterveys punni-
taan – puhumattakaan koko elämästä. 

Mietitään tilannetta, jossa lapsille 
tulee riita lelusta tai majan rakenta-
misesta. Miten neuvotella yhteisestä 
leikistä? Entä sitten, kun nuori kokee 
ensimmäisen ihastuksensa. Miten 
näyttää tunteita ja ymmärtää toista? 
Aikuisella saattaa olla edessä työttö-
myys tai työtehtävä, joka haastaa 
osaamista. Olenko tarpeeksi hyvä? 
Miten ratkaisen tilanteen? Ei unohde-
ta ikääntynyttä, joka istuu kotonaan, 
seuranaan vain radio. Onpa yksinäistä 
– tänäänkin. Voisinko ryhtyä ulkoilu-
ystäväksi ikätoverille?

Mikä näitä eri elämänkaaren het-
kiä yhdistää? Ainakin se, mitä ihmi-
nen ajattelee itsestään, millaiset vuo-
rovaikutustaidot hänellä on ja miten 

Meri Larivaara
Aikuisten mielen-
terveystyön  
johtaja, MIELI ry

Marjo Hannukkala
Lasten ja nuorten  
mielenterveystyön 
johtaja, MIELI ry

Miksi mielenterveyden 
edistäminen on tärkeää? 
Mielenterveys mahdollis-
taa esimerkiksi koulussa ja 
työssä käymisen tai aina-
kin helpottaa sitä. Se kan-
taa myös kohtaamisissa ja 
elämän kriisi hetkissä.

vaikeista hetkistä selviää – hyvä 
mielen terveys.  

Pohja mielenterveydelle rakenne-
taan lapsuudessa. Lapsi tarvitsee hy-
vää mielen terveyttä tunteiden tunnis-
tamisessa, vuorovaikutuksessa ja sii-
nä, että pystyy toimimaan yksin ja 
yhdessä muiden kanssa. MIELI ry:n 
lasten ja nuorten mielenterveystyön 
johtajan Marjo Hannukkalan mu-
kaan mielen terveys taitoja voi treenata 
lapsesta asti, aivan kuten lihaskuntoa-
kin.

”Lapsi liikkuu ja kehittyy fyysisesti 
joka päivä. Vastaavasti mielen lihaksia 
voi jumpata. Jos mieltä ei vahvisteta, se 
kuormittuu ja sen voimavarat kuluvat.”

Lapsuudessa mielenterveys kehit-
tyy erityisesti vuorovaikutuksessa 
ympäristön kanssa. Jos kotona on 
hankalaa, toisen yhteisön, kuten päi-
väkodin, koulun tai harrastusryhmän 
aikuisen tuki voi kantaa. Siksi on tär-
keää edistää aikuisten mielenterveys-
taitoja. MIELI ry on kouluttanut lähes 
20 vuoden aikana 25 000 kasvatus-
alan ammattilaista.

”Aikuisen merkitys on olla lähellä 
ja tarjota turvallinen ilmapiiri tuntea. 
Lapsi kyllä aistii, mistä asioista koto-
na tai koulussa ei puhuta.”

Lapsille ja nuorille on tärkeää opet-
taa, miten puhua tunteista tai hallita 
niitä, miten puhua itselle ja toisille 
arvostavasti. Hannukkalan mukaan 
lapset tarvitsevat päivittäin turvalli-
sen ilmapiirin harjoitella vuorovaiku-
tustaitoja. Kokemuksen siitä, että 
minä pystyn tähän. 

”Nuorten on mahdollista oppia 
keinoja ottamaan haltuun vahvat tun-

teet ja löytää kasvun ristiriidoista 
elämän merkityksellisyys.”

Aikuisten mielenterveystyön johta-
ja Meri Larivaara on samaa mieltä 
siitä, että lasten tulevaisuutta raken-
netaan vierellä kulkevien aikuisten 
kanssa.

”Hyvinvoiva aikuinen tai iso-
vanhempi voi antaa eväitä elämään.”

Työikäiselle mielenterveys on sub-
jektiivista hyvää oloa, kokemus itsestä 
arvokkaana. Se on tunne siitä, että on 
työkykyinen ja kykenevä omassa ar-
jessa. Hyvä mielenterveys antaa aikui-
selle voimavaroja ja kokemuksen täys-
painoisesta elämästä.

”Työssä mieli on nykyään yhä tär-
keämpi työkalu. Miten pystyy keskit-
tymään, ratkaisemaan ongelmia, suo-
riutumaan erilaisista vuorovaikutus-
tilanteista ja käsittelemään tietoa. 
Joskus mieli kuormittuu, kun se on 
aktiivinen tai sitä haastetaan jatku-
vasti”, Larivaara sanoo.

Mielenterveys heijastuu myös fyy-
siseen kuntoon. Siihen, miten jaksaa 
huolehtia hyvästä ravinnosta ja liik-
kumisesta. Tämä on erityisen tärkeää 
ikääntyessä.

”Fyysinen terveys ja mielenterveys 
vaikuttavat merkittävästi siihen, mi-
ten paljon apua ikääntynyt tarvitsee 
yhteiskunnalta.”

Osallisuuden kokemus on tärkeää 
myös ikääntyneille. Kun jaksamista ei 
ole enää laajaan sosiaaliseen vuoro-
vaikutukseen, sisäisen maailman rik-
kaus korostuu.

”Tärkeää on kyky nähdä elämä oman 
näköisenä ja rikkaana. Että on elämän-
sä aikana voinut antaa ja saada.” n

>
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Mieli kasvussa 
Mielenterveys on elämänriemua – ja sitä, että lapsi tai nuori tuntee 
itsensä tärkeäksi, tulee toimeen toisten kanssa ja kokee kuuluvansa 
joukkoon. Mielenterveys on kykyä iloita omista vahvuuksistaan,  
taitoa ilmaista tunteita sekä uskallusta kertoa huolista. MIELI  
Suomen Mielenterveys ry tarjoaa kasvattajien käyttöön materiaaleja, 
koulutusta ja innostavia työvälineitä. 

ALAKOULUUN Hyvää 
mieltä yhdessä -koulu-
tukset ja materiaalit 
alakoulujen opettajille, 
ohjaa jille ja oppilas-
huollon asiantuntijoille. 

Tutustu lisää: mieli.fi/lapsetjanuoret

”Paras koulutus, jossa olen ikinä ollut.” 

NEUVOLAAN JA VARHAISKASVATUKSEEN 
Neuvolan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille 
materiaaleja ja koulutuksia, jotka innostavat ja 
antavat tietoa pienen lapsen ja hänen per-
heensä mielen terveyden vahvistamiseen. 

YLÄKOULUUN Hyvän mielen 
koulu -koulutus ja materiaalit 
opetus- ja 
oppilas huollon 
henkilöstölle. 

KIELI- JA KULTTUURI-
TIETOISIA KOULUTUKSIA  
ja työvälineitä mielen terveys-
taitojen vahvistamiseen eri 
kohde ryhmille. 

NUORISOTOIMINTAAN ja 
URHEILU VALMENNUKSEEN  
koulutusta ja työvälineitä nuorten 
mielen terveyden edistämiseen ja 
mielen terveyttä vahvistavien taito-
jen tukemiseen.

LASTEN ELÄMÄSSÄ  
VAIKUTTAVILLE TÄRKEILLE 
AIKUISILLE  
Toimiva lapsi- ja perhe - ja 
Hyvä arki lapsille -koulutukset

Hyvää mieltä yhdessä- ja Hyvän mielen koulu -koko naisuudet 
antavat välineitä perus opetuksen opetussuunnitelman 2014  
sisältöjen mukaiseen mielen terveys taitojen opetukseen sekä  
ideoita koko kouluyhteisön mielen terveyden edistämiseen.
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Mielinauha-kasvo KaijaKoo

TEKSTI ULLA-MAIJA PAAVILAINEN KUVA JUHA MUSTONEN

”Tarinani kuuluu 
äänestäni”
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”Meistä vahvimmatkin joskus, kyyneleillä pesty on”,  
KaijaKoo laulaa kappaleessaan Taipumaton.  

Hän on vuoden 2021 Mielinauha-kasvo. Oman todellisen 
voimansa hän on löytänyt kovien kokemusten jälkeen. 

”Nuorena eläydyin kaik-
keen täysillä. Herkkä-
nä ja voimakkaasti 
tuntevana sokeuduin 

tilanteille.”
Mieli ei näy ulospäin, mutta sen voi 

kuulla, on Mielinauha-kampanjan 
slogan. Kun Kaija alkoi käydä tera-
piassa, sitä pidettiin vielä hiukan 
nolona. Nyt terapiaan suhtaudutaan 
luonnollisena asiana.

”Ulkopuolinen kuulija näkee asiat 
selkeämmin ja viitoittaa oikeille po-
luille. Kutsun ajatusten järjestymistä 
päässäni mielen arkistoinniksi.”

Kaija sanoo olleensa alun perin 
kiltti lapsi. Myöhemmin tietty anarkia 
on pitänyt hänet hengissä.

”Menen aina totuutta kohti. Tera-
piassa on tärkeää olla rehellinen.”

KOULUAIKOINAAN Kaija oli kapinalli-
nen.

”Lintsasin, eikä kukaan saanut mi-
nua kuriin.”

Abivuotena opettajakin soitteli 
äidille: ”Teidän tyttöä ei ole näkynyt 
koulussa vähään aikaan.” Koulu-
luokan sijaan Kaija vietti aikaansa 
bänditreeneissä.

Nykyisin häntä hirvittävät vaati-
mukset, joita tämän päivän nuoret 
joutuvat omaksumaan: somemaail-
man lait ja ulkonäöllä päteminen.

”He joutuvat aikuistumaan entistä 
aiemmin. Taistelu opiskelupaikoista 
on kovaa. On epäreilua, että nuoret 
joutuvat murehtimaan luonnon tuhoa 
ja maapallon kohtaloa. Jokaisella nuo-
rella pitäisi olla ainakin yksi aikuinen, 

kenen kanssa keskustella huolistaan 
luottamuksellisesti.”

ENSIMMÄISET FOOBISET OIREET, sosi-
aalisten tilanteiden pelon, Kaija koki 
isänsä menehdyttyä lento-onnetto-
muudessa vuonna 1987.

”Silloin eristäydyin maailmasta. 
Pelästyin jopa puhelimen soittoääntä, 
enkä uskaltanut vastata. Kamppailu 
takaisin tasapainoon oli tuskallinen. 
Sain helpotukseksi myös lääkityksen.”

Kaija oli kuin värisevä haavanlehti, 
mutta yritti esittää, että kaikki on 
hyvin. Omat ongelmat hävettivät hän-
tä. Kun hän oli selvinnyt pahimmista 
oireista, koitti vuonna 1993 ennen-
kuulumaton menestys, joka johti 
upeaan uraan muusikkona.

”Tein ensimmäisen albumini täydel-
lä sydämellä. Halusin, että tarinani 
kuuluu äänestäni.”

Hän ei voinut puhua kärsimyksis-
tään julkisuudessa, mutta tahtoi jakaa 
musiikillaan toivoa.

”Annoin kaiken läsnäoloni kuulijoil-
le. Se vei paljon energiaani. Saatoin 
keikan jälkeen kirjoittaa nimikirjoi-
tuksiani tuntitolkulla.”

VAIKEIMMAN AJANJAKSON elämäs-
sään Kaija kertoo kokeneensa juuri 
ennen avioeroaan. Samoihin aikoihin 
hänen poikansa joutui liikenneonnet-
tomuuteen. Sitä seurannut sairaalajak-
so kesti kaksi vuotta.

”Koko sen ajan elin pelko ja epä-
varmuus vatsassani. Olin hyvin väsy-
nyt. Minun oli kuitenkin pakko tehdä 
töitä, pitää taloudellisesti venettä 

pystyssä ja kantaa vastuu.”
Avioeroon päättyi myös tunne siitä, 

että hänen on oltava jokaisen saatavil-
la.

”Artisti toivoo yleisöltään, että hän-
tä rakastettaisiin. Taustalla on aina 
särö ja hyväksytyksi tulemisen tarve.”

Kaija tajusi oman suorittamisensa 
järjettömyyden. Hän on asettanut 
rajansa, eikä suostu esimerkiksi 
yhteis kuviin arjessa. 

”Fanini tietävät sen kyllä ja kun-
nioittavat päätöstäni.”

”KUNPA ME IHMISET VOISIMME KUUN-
NELLA TOISIAMME herkällä korvalla”, 
Kaija toivoo. 

Mitä sulle kuuluu? on yksinkertai-
nen, mutta ratkaiseva kysymys. Joku 
välittää ja näkee, että toisella on hätä.

Kaija muistaa, kuinka isän lento- 
onnettomuuden jälkeen ihmiset stu-
diolla juoksivat kuin karkuun tietä-
mättä, mitä sanoa. Hän muistaa myös, 
miten hän perheineen keväisenä 
huhti kuun päivänä asteli isän arkun 
jäljessä hautajaissaattuessa pitkin 
puukujaa.

Vastaan tulevat miehet pysähtyivät, 
riisuivat päähineensä ja kunnioittivat 
näin saattuetta.

Ele kosketti. Paljaspäiset miehet 
jäivät Kaijalle muistikuvaksi lohdutta-
vana näkynä. 

”Jos tiedät, että toiselle on sattunut 
kauheita, häntä ei tarvitse pelätä. Pie-
net eleet painuvat mieleen. Lausei-
den ei tarvitse olla ihmeellisiä. Voi 
sanoa vain vaikkapa sen, ettei löydä 
sanoja.” n
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Lääke on muutaman askeleen päässä. Luonnossa oleskelu 
auttaa toipumaan stressistä ja parantaa keskittymistä. 

Ihminen elpyy. 

Ihmislajin vaarantäyteisissä var-
haisissa vaiheissa stressi edisti 
henkiinjäämistä laukaisemalla 
pakene tai taistele -reaktion, 

mutta modernin maailman ärsyke-
tulvassa se johtaa jatkuviin vääriin 
hälytyksiin.

Pitkittynyt stressi yhdistetään hei-
kentyneeseen immuniteettiin. Se kas-
vattaa kroonisten sairauksien ja mie-

lenterveysongelmien riskiä, kiihdyttää 
solujen vanhenemista ja alentaa elini-
kää.

Kaipuu luontoon on kaipuuta huo-
jennukseen. Vihreä asuinalue vähen-
tää sekä lasten että aikuisten stressi-
oireita. Lähiluonto näyttäisi myös 
vähentävän monia kroonisia sairauk-
sia, kuten sydän- ja verisuonitauteja, 
tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ja 

kakkostyypin diabetesta.
Masennuksen ja ahdistuksen riskit 

ovat pienempiä, jos lähellä on viher-
alueita.

Luonnon ja arkkitehtuurin suhdet-
ta tutkinut professori Roger Ulrich 
totesi, että luontokuvien katselu ilme-
ni aivoissa rentoutumista osoittavina 
alfa-aaltoina. Samalla ahdistuksessa 
ja stressissä vallitsevat beta-aallot 

TEKSTI ULLA-MAIJA PAAVILAINEN

Metsä parantaa 
mieltä



vaimenivat. Näin tapahtui jo kolme 
minuuttia kuvien katselun jälkeen.

Fysiologista elpymistä osoittivat 
myös ihon sähkönjohtokyvyn ja lihas-
jännitysten lasku noin neljän minuu-
tin jälkeen. Jos sairaalan ikkunasta 
näkyi metsä, sappipotilaat paranivat 
toimenpiteestä ja tarvitsivat vähem-
män kipulääkkeitä. Jos keuhkoputken 
tähystyspotilaille näytettiin luonto-
kuvia ja he kuulivat samalla luonnon 
ääniä, heillä oli vähemmän kipuja 
toimenpiteen aikana.

Työpaikan viherkasvien on havait-
tu lisäävän työntekijöiden keskitty-
miskykyä ja viihtyvyyttä sekä vähen-

tävän sairaspoissaoloja. Myös astro-
nauttien koti-ikävää on helpotettu 
luontokuvilla ja luonnonäänillä.

Kaiken kaikkiaan luonnonlähei-
syys tukee ihmistä monin tavoin 
fysio logisesti, psyykkisesti ja sosiaali-
sesti.

Noin 15–20 minuutin luonnossa 
oleskelun jälkeen sydämen leposyke 
seestyy ja sykevälivaihtelu kasvaa, 
mikä viittaa esimerkiksi ruoansula-
tuksesta ja rauhasten toiminnasta 
vastaavan parasympaattisen hermos-
ton aktivoitumiseen. Ruoka maistuu 
metsässä!

Myönteisiä terveysvaikutuksia on 
lukuisia: koholla oleva verenpaine 
laskee ja stressihormonin eli kortiso-
lin määrä syljessä laskee. Tarkkaavai-
suus ja muisti paranevat luonnossa 
noin kolmessa vartissa. Vaativien 
tehtävien heikentämä huomiokyky 
palautuu, kun huomio kohdentuu 
luontoon ponnistuksetta.

Ajatukset selkeytyvät ja omaa elä-
mää on helpompi pohdiskella. Jo ly-
hyt luontokävely lisää myönteisiä tun-
teita ja vähentää kielteisyyttä, kuten 
ärtymystä, masentuneisuutta ja ah-
distuneisuutta. Toistuvien luonto-
käyntien myötä emotionaalinen tasa-
paino vahvistuu.

Niin kutsutun biofilia-teorian mu-
kaan ihminen tuntee luontaisesti ve-
toa luontoa kohtaan. 

Kun lapsella on yhteys luontoon, 
biofilia aktivoituu. Herkkyyskausi 
jatkuu taaperosta noin 11-vuotiaa-
seen. Leikit luonnossa kehittävät luo-
vuutta, ongelmanratkaisukykyä ja 
älyä.

Lasten keskittymiskyvyn ja itse-
hallinnan on havaittu parantuvan, 
kun luonto on lähellä. Jopa ikkunanä-
kymät vaikuttavat myönteisesti.

Lapsuuden luontoharrastus vai-
kutti ratkaisevasti siihen, kuinka 
usein luonnossa käytiin aikuisena.

Luonnossa liikkuminen kehittää 
myös motoriikkaa ja liikunnallisuut-
ta. Tarkkaavaisuushäiriöisillä lapsilla 
jo 20 minuutin oleskelu luonnossa 
parantaa keskittymistä merkittävästi. 
Englantilaistutkimuksen mukaan 
ihmisellä on 50 prosenttia pienempi 
riski sairastua lievään psyykkiseen 
sairauteen, jos hän liikkuu luonnossa 
vähintään kerran viikossa. Suoma-
laistutkimuksen perusteella voidaan 
sanoa, että jo pari kolme puolen tun-
nin luontokäyntiä viikossa tuottaa 
merkittäviä hyvinvointihyötyjä. n

Lähteenä Marko Leppäsen ja Adela 
Pajusen Terveysmetsä. Tunnista ja koe 
elvyttävä luonto.
Sinikka Kähkönen, hyvinvointi-
toiminnan suunnittelija, MIELI ry. 

Liikunta ja kulttuuri 
yhteisellä polulla
Kouvolassa on jo muutaman vuoden 
ajan vietetty toukokuussa Terveyttä 
kulttuurista -viikkoa.

”Mielipolulla yhdistyvät niin liikunta 
kuin kulttuuri. Polun varrelta löytyy 
mietelauseita, musiikkia ja runoutta. 

Nykytekniikka antaa kokemukseen 
oivat mahdollisuudet”, kertoo Kouvo-
lan mielenterveysseuran puheenjoh-
taja Anita Sipilä.

Niivermäen luontopolku on Kouvo-
lan kaupungin ylläpitämä ja pituudel-
taan 2,1 kilometriä.

Luonnonsuojelualue on ihastuttava 
kohde keskellä taajamaa. Jyrkät rapa-
kivikalliot, korpinotkelmat, kuusikon 
lomassa pilkottavat jalopuut ja louhi-
kot kertovat alueen monimuotoisuu-
desta. Sammaleiset rinteet luovat sa-
dunomaisen näkymän.

”Osallistujia Mielipolulle on ollut sa-
toja aina päiväkotilapsista eläkeläisiin. 
Mielipolun järjestäminen on lisännyt 
seurassamme yhteisöllisyyttä. Ryhmä-
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Kouvolassa ulkoillaan 
myös luontopoluilla. 
Kuva: Visitkouvola. 



identiteetin vahvistuminen on ollut 
meille upea kokemus.” 

Vuoden 2021 teemana on Mieli-
metsä. 

”Suomalaiselle metsä on ollut 
tärkeä luonnossa liikkumisen paikka. 
Ennen vanhaan metsään mentiin 
noin vaan, nykyisin lapsenlapset on 
vietävä sinne kädestä pitäen. Met-
sästä löytyy hyödyn lisäksi yhteys 
omiin juurin ja perinteisiin. Luonnon 
kauneus vaikuttaa sekä mielialaan 
että fyysisesti.”

”Uskon, että Mielipolku tuo ihmis-
ten yhä sirpaleisemmaksi muuttu-
neeseen elämään edes häivähdyk-
sen pysähtymisen rauhaa ja aikaa 
palautua vauhdin keskellä”, Anita 
Sipilä sanoo. 

Mielipolun järjestäjät ovat panos-
taneet myös esiintymisasuihin. Puku-
ja on lainattu Kuusankosken teatteril-
ta. Yksi on soittanut kreikkalaista 
busukia, toinen pukeutunut keijukai-
seksi ja kolmas tervehtinyt kulkijoita 
kilttinä naavapeikkona.

”Luontokokemuksesta tulee entistä 
elämyksellisempää, kun siihen yhdis-
tetään voimauttavaa kulttuuria. 
Meillä on ollut liian kapea näkemys 
ihmisen hyvinvoinnista. Ehkä koronan 
takia luontosuhde on löytymässä 
uudelleen. Jo Jukolan veljekset meni-
vät metsään pakoon ahdistavaa 
maailmaa”, Anita Sipilä sanoo.

”Toivon, että polulta välittyy välit-
tämistä, virkistystä, rauhaa ja mie-
lenruokaa”, kommentoi Mielipolun 
taiteellinen suunnittelija Kaisa Hirvi-
koski. 

Mielipolkua toteuttamassa on 
ollut iso verkosto: yhteistyökumppa-
neina ovat olleet mm. MLL, Kouvolan 
varhais kasvatus, Parik-säätiö ja pai-
kallinen taideseura. n
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Nuori mieli vahvistuu 
urheilussa

”Hankkeemme ydin on urhei-
lun ilo sanoma. Emme opeta 
valmentajia olemaan psyko-

logeja, vaan tavoitteemme on mie-
lenterveyden edistäminen, arjen 
toiminta kentällä. Kuinka annan 
palautetta urheilijalle, miten koh-
taan heitä.” Timo Räikkönen 
vastaa Nuori mieli urheilussa -hank-
keesta.

Urheiluympäristö tarjoaa par-
haimmillaan loistavat puitteet las-
ten ja nuorten kasvulle ja kehityk-
selle. Turvallisessa ympäristössä 
nuori urheilija voi tulla hyväksytyk-
si omana itsenään, näyttää tuntei-
taan ja ilmaista ajatuksiaan. Hän 
saa myös epä onnistua, oppia vir-
heistä ja yrittää uudelleen.

”Lapsuus ja nuoruus ovat keskei-
siä vaiheita mielenterveyden edistä-
misessä ja ongelmien ennalta-
ehkäisyssä. Urheilijoiden mielen-
terveystaitojen harjoitteleminen 

tulisikin aloittaa jo mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa. Näitä 
taitoja ovat esimerkiksi itsensä ar-
vostaminen, tunne- ja vuorovaiku-
tustaidot, myönteisyys, joustavuus 
sekä uskallus pyytää apua”, Räikkö-
nen sanoo.

Räikkösen oma tietämys valmen-
nuksesta on vahva. Hän toimi neljä 
vuotta HJK:n valmennuspäällikkö-
nä ja tätä ennen lukuisia vuosia 
tutkijana Työterveyslaitoksella. Ny-
kyisin hän valmentaa MIELI ry:n 
asiantuntijatehtävän ohella vuonna 
2010 syntyneiden tyttöjen 
akatemia joukkuetta.

Timo Räikkönen, 
asiantuntija,  
Nuori mieli  
urheilussa  
-hanke



Haluatko tehdä hyvää? Vapaa ehtoise namme jaat ja  
saat hyvää mieltä. Löydä sinulle sopivin tapa osallistua. 

Hyvän Mielen Tukijana ja 
Kriisi auttajana autat erilaisis-
sa elämäntilanteissa selviyty-
misessä. Toimit tuki henkilönä 
tai kriisipuhelinpäivystäjänä.
Hyvän Mielen Oppaana  
jaat mielen hyvinvointia,  
ohjaat ryhmää ja autat  
vahvistamaan mielen-
terveystaitoja.

Hyvän Mielen Kipparina  
toimit yhdistys toiminnan  
aktiivina.
Hyvän Mielen Viestijänä  
vaikutat viestimällä.
Hyvän Mielen Rakentajana 
toimit hyvän mielen porukassa 
käytännön tehtävissä.
Hyvän Mielen Kumppanina 
tuet toimintaamme.

   
mieli.fi/ 

        vapaaehtoiseksi

Tee Hyvän Mielen Vapaa ehtoistesti  
ja selvitä mikä tehtävä sopisi sinulle parhaiten.  
mieli.fi/vapaaehtoistesti

Tu le Hyvän Mielen  
Va paa eh toi sek si!
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• Parhaiten opettaa valmentajan 
esimerkki, tunteiden sanoittami-
nen ja hyväksyvä asenne tuntei-
ta ja niiden käsittelyä kohtaan.

• Lasten ja nuorten kykyä eläytyä 
aitoihin tunteisiin ja tapahtumiin 
ei pidä aliarvioida.

• Aloita ja lopeta tunnetaitojen 
opettelu aina myönteisellä tun-
netilalla.

• Opeta nuorille urheilijoille myös 
toisiin ihmisiin tukeutumista eri-
tyisesti vaikeiden tunteiden yh-
teydessä.

• Tunnista ja vahvista yhdessä 
koettuja myönteisiä hetkiä ja 
malta pysähtyä niiden äärelle.

Avola& Pentikäinen 2019: Kukoistava 
kasvatus. Positiivisen pedagogiikan ja 
laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen 
käsikirja

Valmentajan 
tunne taidot

nan rajoitukset heikentävät merkittä-
västi lasten ja nuorten mahdollisuuk-
sia mielekkääseen tekemiseen, 
kasvokkain tapahtuviin kohtaamisiin 
sekä onnistumisen ja kyvykkyyden 
kokemuksiin”, Räikkönen toteaa.

Epävarmuus ja huoli tulevasta ovat 
olleet jo pitkään monen nuoren urhei-
lijan ja heidän valmentajiensa arki-
päivää. Milloin päästään taas yhdessä 
harjoittelemaan? Kilpaillaanko tänä 
vuonna ollenkaan? Miten pidämme 
yllä yhteishenkeä ja motivaatiota? 

Onko ylipäätään jo turvallista ko-
koontua yhteen?

 Poikkeusjärjestelyjen aikaisissa 
harrastuksissa tulisi kiinnittää eri-
tyistä huomiota toisista välittämiseen 
ja myötäelämiseen. 

”Kyse on tunnetaidoista, joiden 
avulla voidaan tukea nuorten urheili-
joiden – mutta myös valmentajien 

– hyvinvointia ja selviytymiskykyä”, 
Räikkönen täsmentää. n 

  mieli.fi/nuorimieliurheilussa

”Näen arjessa, kuinka valtava ilon 
ja onnellisuuden lähde urheilu on. 
Tavoitteemme on, että lasten ja nuor-
ten urheilun parissa toimivat osaavat 
tukea mielenterveyden normaalia 
kehitystä, hyödyntää mielenterveys-
taitoja osana valmennusta ja kohdata 
haastavassa tilanteessa olevia lapsia 
ja nuoria. Vaikutamme myös siihen, 
että urheiluharrastus tukee asenteil-
taan ja ilmapiiriltään lasten ja nuor-
ten mielenterveyttä.”

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat 
10–15-vuotiaiden valmennuksen pa-
rissa toimivat. Toissijaisia kohde-
ryhmiä ovat seuratoiminnassa kohda-
tut vanhemmat sekä nuorten urheilu-
ympäristöihin vaikuttavat 
rakenteelliset tahot.

Valmentajien, seuratoimijoiden tai 
lajiliittojen ensimmäinen tehtävä on 
luoda nuorille urheilijoille psyykki-
sesti turvallinen toimintaympäristö. 
Se tarkoittaa kiusaamisesta, häirin-
nästä ja epäasiallisesta käytöksestä 
vapaata ympäristöä, joka muodostaa 
vakaan pohjan urheilijana ja ihmise-
nä kasvamiselle ja kehittymiselle.

”Lasten ja nuorten hyvinvointi on 
koronakriisin seurauksena koetuksel-
la. Harrastus- ja vapaa-ajan toimin-
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TEKSTI ULLA-MAIJA PAAVILAINEN KUVAT OLLI-PEKKA ORPO

Riittävä rahoitus järjestöille
turvattava myös jatkossa

”Koronan aika on kosketellut psyykkisen kestokyvyn rajoja 
valtaosalla ihmisistä. Arki on muuttunut raskaaksi. Tarvitaan 

taloudellista tukea, että ihmiset eivät kaadu. Se on nyt yhtä tärkeää 
kuin yritystuki. Kolmen vuoden kuluttua voi olla liian myöhäistä”, 

sanoo Mieli ry:n uusi puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen.
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”On tärkeämpää 
estää ongelmien 
synty kuin paikata 
niitä jälkikäteen.”

jaa luodaan perheestä ja vastasynty-
neistä lähtien ikääntyneisiin asti. 

Hän vertaa ihmismielen haasteita 
sydänsairauksiin: 

”Ei ahtautunutta sepelvaltimoa pe-
lasta, jos pallolaajennukseen pääsee 
vuoden kuluttua.

Lääkäri ei puhu potilaalle pelkästä 
pallolaajennuksesta, vaan ohjaa myös 
terveelliseen ruokavalioon ja liikun-
taan. Lisäksi potilas kuntoutetaan, 
sydänyhdistykset toimivat hänen tu-
kenaan ja liitännäissairauksien ris-
kiin kiinnitetään huomiota. Ihmisen 
fysiologiassa hahmotetaan paremmin 
isoja kokonaisuuksia, mutta mielen-
terveydessä teemme helposti ter-
ve-sairas –kategorioita. Yhteiskun-
nassa nähdään kuvaannollisesti vain 
pallolaajennus. Emme näe mielen-
terveyteen liittyviä isoja yhteis-
kunnallisia vaikutuksia.”

TOISENLAINEN
SUKUPOLVIKOKEMUS

”Vielä kymmenkunta vuotta sitten syö-
vän ympärillä oli stigma. Nykyisin 

”S
uomalainen yhteis-
kunta toimii järjestö-
jen ja vapaaehtoisten 
merkittävän panoksen 
varassa; siinä missä 

tarvitsemme kunnolliset ja laadukkaat 
julkiset palvelut, tarvitsemme niitä 
täydentämään kuuntelevaa, kohtaavaa 
ja myötä kulkevaa työtä, jolla järjes-
töihmiset tukevat kriisien keskellä ja 
auttavat elämässä eteenpäin. Sen li-
säksi järjestöt ovat keskeisiä vaikutta-
jia, kanavoivat ihmisten mielipiteitä ja 
tekevät työtä hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämiseksi. On aina tärkeäm-
pää ja parempaa estää ongelmien syn-
ty, kuin paikata niitä jälkikäteen”, 
Pietikäinen sanoo.

Suomessa on perinteisesti hyvin 
vahva kolmas sektori, järjestökenttä, 
joka tekee monipuolista työtä sekä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä 
että palvelujen tuottajana. 

”Tämän korvaamattoman panoksen 
on mahdollistanut vakaa ja merkittä-
vä julkinen rahoitus.  Rahoituksen 
ollessa nyt muutospaineissa on syytä 
luoda selkeät pelisäännöt ja ennustet-
tavuus, miten tämä rahoitus turva-
taan jatkossakin. Mielestäni tarvitaan 
laki kansalaisjärjestöjen rahoitukses-
ta, joka takaa vähintään nykyisen 
tason säilymisen jatkossakin.”

Pietikäinen toteaa, että on hyvä 
muistaa riittävä rahoitus monialaisel-
le järjestötoiminnalle myös kunnissa, 
sekä kolmannen sektorin merkittävät 
edut sote-palveluiden tuottajana. 

”Myös taloudellisesti tiukkoina ai-
koina tätä rahoitusta on jatkettava ja 
joissakin tapauksissa jopa lisättävä, 
koska silloin myöskin yhteiskunnan 
ongelmat helposti lisääntyvät ja hy-
vinvoinnin edistämisen merkitys kas-
vaa entisestään.”

MIELENTERVEYDEN
PALLOLAAJENNUS

”Kun sota silpoo ihmiset kadulle, suru 
ja kriisi ovat selvästi näkyvillä. Nyt 
vihollinen piileskelee, eikä ole näkyvis-
sä yhteiskunnallisena ilmiönä.”

Pietikäisen mielestä ennaltaeh-
käisyn merkitys tajutaan monissa fyy-
siseen terveyteen liittyvissä asioissa. 
Niin pitäisi olla myös, kun puhutaan 
mielenterveydestä. Hyvän mielen poh-

kaikki tsemppaavat syöpään sairastu-
nutta. Samoin meidän pitäisi suhtau-
tua, jos henkilöllä on skitsofrenia, kak-
sisuuntainen mielialahäiriö tai 
masennus, tai hän on kokenut henki-
sen romahduksen.”

Pietikäinen korostaa työolojen ja 
-yhteisön järjestelemistä niin, että 
sairastunut pysyisi mukana työelä-
mässä.

”Toisille etätyö on entistä stressaa-
vampaa, toisille taas se, että työssä 
tulee pakostakin asiakaskohtaamisia. 
Terveydenhuollon henkilökuntaa uh-
kaavat posttraumaattiset stressi-
oireistot, elleivät he ehdi riittävästi 
auttaa ihmisiä eivätkä huolehtia 
omasta terveydestään. Se on tärkein 
linkki, joka ei saa pettää.”

Myös seuraavan aallon pelko ai-
heuttaa henkistä stressiä. Jos elämäs-
sä on muutenkin rankkaa joko töissä, 
parisuhteessa tai taloudellisesti, koro-
na on tuonut siihen lisää suuren lisä-
taakan.

Miten voisimme jokainen auttaa toinen toisiamme?

1. On oltava armollinen itseä koh-
taan ennen kuin voi olla armolli-

nen muita kohtaan. Partiolaisen yksi 
hyvä työ päivässä riittää. Matalan 
kynnyksen positiivinen puuttuminen 
vähättelyyn, ivaan, mollaamiseen, 
koulu kiusaamiseen.

2. Laske ainakin kahteenkymme-
neen, kun tekee mieli sanoa 

pahasti. Jälkien paikkaaminen on 
paljon pahempaa.

3. Sano joskus jotain mukavaa. 
Anna pieni kehu. Sano kiitos, 

anteeksi, oletpa sinä ihana. Vento-

vieraallekin voi lausua positiivisen 
kommentin.

4. Satunnaisella hyvällä teolla il-
man vastapalveluksen vaadetta 

on psykologisesti suuri merkitys. Se 
rakentaa sosiaalista liimaa ja uskoa, 
että tämä maailma on hyvä. Olemme 
pääosin kunnon ihmisiä ja elämä kan-
taa.

5. Pohjimmiltamme olemme aika 
hauraita olentoja. Kun sen muis-

taa sekä itsestä että toisista, selviää 
aika pitkälle.
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”Ikäihmisten, muistisairaiden ja 
vammaisten omaishoitajilla on entistä 
vaikeampaa saada yhtään vapaata tai 
lisäapua. Mielenterveydeltään her-
kimmille korona voi olla viimeinen 
tönäisy siihen, että ongelma puhkeaa.”

Omana ryhmänään ovat ihmiset, 
jotka tarvitsevat mielenterveys-
palveluita. Eristyneisyys, yksinäisyys, 
harrastetoiminnan ja päiväkuntou-
tuksen puute sekä fyysisen henkilö-
kunnan puute tuntuvat arjessa ras-
kaasti. 

Pietikäinen ehdottaa sekä Euroop-
pa-tason että kansallisia covid-mie-
lenterveysohjelmia.

”Se ei ole yksi kaikille sopiva malli. 
Masentuneella nuorella, etätöihin 
uupuvalla tai terveydenhoidon am-
mattilaisella on jokaisella erilaiset 
tarpeet.”

Pietikäinen kysyykin, mihin me-
neillään oleva sukupolvikokemus joh-
taa.

”Millaisena kansakuntana, Euroop-
pana ja maailmana me siihen herääm-
me? Euroopan unionilta on tulossa 
mielenterveysohjelma. Se tarjoaa ti-
laisuuden kartoittaa erilaisia tarvitta-
via toimenpiteitä.”

YHTEISÖLLISYYDEN
LUONTEVA ARKI
Pietikäinen kirjaisi hallitusohjelmaan 
tutkimusta hyvän mielenterveyden 
juurisyistä. Mikä johtaa toivoon ja 
hyvään mieleen ja mikä vastaavasti 
heikentää sitä? Kuuluuko kaupunki-
suunnitteluun yhteisiä olohuoneita ja 
mikä on naapuruston merkitys? Se, 
että kuulutaan johonkin, luo perus-
turvallisuutta.

”Olemme yhä enemmän markkinoi-
den varassa. Jos sairastun, kuka hoi-

taa kissani ja keittää minulle kana-
keittoa? Jos ahdistaa, niin kenelle 
soitan?”

Pietikäinen siteeraa Suomen Mie-
lenterveysseuran pitkäaikaista toi-
minnanjohtajaa Pirkko Lahtea:

”Ihmisellä pitäisi olla elämässään 
kuusi arkunkantajaa, eli ne läheiset, 
kenelle voi hädän hetkellä soittaa. 
Ongelma on, että nykyisin ihmiset 
saattavat olla maailmalla hajallaan. 
Arkunkantajat eivät enää asu naapu-
rissa.”

”Yhteisöpohjaiset palvelut eivät ole 
uusi keksintö. Niitä oli paljon vanhas-
sa kyläyhteisössä, kun yhteisvoimin 
puitiin pellot ja hoidettiin sairaat lap-
set. Miten kaupungit ja palvelut kaa-
voitetaan? Meillä se on pitkänä kaare-
na johtanut eriytymiseen.”

Mutta ihmisiä ei voi komentaa naa-
purustoon. Kohtaamisille tarvittaisiin 
luonnollisia tapoja.  ”Yhteisöllisyydel-
le voi luoda puitteita, mutta ei voi 
määrätä, että olkaapa nyt yhteisöllisiä. 
Kattoterassi tai kyläjuhlat eivät kor-
vaa luontevaa tapaa olla yhdessä, mut-
ta voivat olla jonkin uuden alku.”

Pietikäisen naapurustossa aute-
taan toinen toistaan vaikkapa joskus 
lykkäämällä lumia. Pienet arkiset 
asiat edistävät yhteisöllisyyttä enem-
män kuin superkommuunin luominen. 
Yhteisöllisyys ei liity sukupuoleen, 
ihonväriin, seksuaaliseen identiteet-
tiin tai statukseen.

VARTIN MINILEPO
MYLLERRYKSISTÄ

”Elämä on täynnä vastoinkäymisiä. 
Niitä tulee kaikille meistä koronan 
jälkeenkin. Kun kipeää hammasta 
porataan, toimenpide kestää aikansa 
ja tuntuu hirveältä, vaikka tietää syyn 
ja sen, että loppu häämöttää näköpii-
rissä. Julkisuus ruokkii mielikuvaa 
mainosten onnellisesta perheestä. Ole-
tusarvoksi tulee, että muilla kaikki on 
hyvin, paitsi minulla itselläni.”

Pietikäinen muistuttaa myös it-
seään, että kovistakin paikoista sel-
viää.

”En vähättele omaa suruani ja huol-
tani, koska sitä ei voi tehdä. Yritän 
ottaa vaikka vartin levon ruuhkasta, 
minilevon kauheudesta. Tällaisia ti-
lanteita olen kokenut, kun läheiset 

ovat olleet hengenvaarallisesti sairaa-
na. Silloin riittää, että selviää puoleen 
päivään, huomiseen tai seuraavat 
viisitoista minuuttia.”

Hän suosittelee kirjoittamaan ylös, 
kenelle voi soittaa, jos pimeys yllättää. 
Puhelimen toisessa päässä voi olla 
hyvä kaveri tai päivystävä kriisipuhe-
lin. 

”Aina on toivoa. Ihmisen ei pidä 
jäädä siihen, että mikään tai kukaan 
ei voi auttaa.”

KERRAN TÄÄLLÄ
VAIN ELETÄÄN
Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäi-
nen on monien muiden tavoin työs-
kennellyt suurimman osan koro-
na-ajasta etänä kotonaan 
Hämeenlinnan Papinniemessä. Hän 
hoitaa 97-vuotiasta, paljon apua tarvit-
sevaa äitiään. Töiden ja kotihommien 
yhdistäminen on välillä työlästä.

”Ainakin meillä on tilaisuus olla 
yhdessä. Jokaisella meistä on elämäs-
sä erilaisia akuutteja kriisiaikoja. Sil-
loin tarvitaan paitsi konkreettista 
apua, myös kuuntelevaa korvaa. Ikävä 
kyllä kaikilla ei ole keskustelukump-
paneita, joilta sen luontevasti saisi.”

Omaa mielenterveyttään Pietikäi-
nen sanoo hoitavansa huonosti.

”Olisi pidettävä enemmän taukoja. 
Olen flow-tilainen ihminen, eli keski-
tyn sadalla olipa kyseessä kissan-
hiekan siivoaminen tai neuvottelu. 
Olen tietoinen myös ruumiillisuudes-
tani. Se kertoo, että olen jotenkin ba-
lanssissa.”

 Jos balanssi heittää, Pietikäinen 
lukee kirjoja ja nukuttaa kolmea kis-
saansa kainalossaan. 

”Uskon, että ne alentavat veren-
painetta. Kokousten välillä yritän 
pitää viiden minuutin levon ja keskit-
tyä vaikkapa siihen, miltä puunoksat 
näyttävät.”

Hän yrittää suhteellistaa tapahtu-
neet asiat sisäisellä sanonnalla: Täällä 
eletään vain kerran.

”Hurtti huumori on peräisin viipu-
rilaiselta isältäni. Kun ihellään pitää 
hauskaa, niin se ei koskaan lopu. Ajat-
telen, että monella asialla ei sadan 
vuoden kuluttua ole enää merkitystä.  
Tai jos sillä on, niin sitten kannattaa 
taistella loppuun asti.” n

>



29

Yksinäisyys
koskettaa kaikkia

TEKSTI VIIVI VIRTANEN KUVAT PIA INBERG

Aina voi bondata uudelleen

Sekasin Gamingissä voi  
jättää ystäväpyynnön

Yksinäisyys näkyy kaiken kattavana, 
kosmisena yksinäisyytenä Sekasin- 
chatissa. Osalla nuorista kaikki ystävät 
ovat kadonneet rinnalta. Chat voi olla 
ainut, tärkeä ihmiskontakti. Aikuisina 
tehtävämme on antaa toivon kipinä. 
Korona on nostanut huolen tulevai-
suudesta. Saanko sosiaalisia suhteita 
takaisin vai jäänkö loppuelämäkseni 
yksin?

Aina on ihmisiä, jotka bondaavat, 
jakavat samat kiinnostuksen kohteet 
ja arvot. Heidän löytämiseensä auttaa 
aktiivisuus joko somessa, netissä tai 
muissa sosiaalisissa ympäristöissä. Ei 
pidä luovuttaa. Moni kokee samoin. 
Meitä on kohta kahdeksan miljardia. 
Miguel Reyes, tiimipäällikkö,  
Sekasin- chat

Yksinäisyys on yksi suurimmista 
syistä, miksi palveluumme 
hakeu dutaan. Osa kokee yksinäi-
syyttä, koska ei ole ”oikean elä-
män” kavereita mutta netti-
kavereita on. Joillakin ei ole 
kumpiakaan. Yksinäisyyteen aut-
taa, että tulee kuulluksi ja näh-
dyksi. Sekasin Gamingissa on 
mahdollista jutella muiden nuor-
ten kanssa vertaistuellisesti tai saada vierailevilta asian-
tuntijoita tukea asioihin kuten mielen terveyteen, yksinäi-
syyteen ja seksuaalisuuteen liittyen. Peli-illat, live streamit, 

pienryhmät ja keskustelutuokiot syventävät yhteyttä yh-
teisöön ja madaltavat kynnystä tutustua muihin serveril-
lä. #looking-for-friend -kanavavalla voi jättää ystävän-

hakupyynnön 15 000 jäsenen nähtäväksi.
Joosua Valkeakunnas, tiimi päällikkö, Sekasin Gaming

Joku on kokenut itsensä yksinäiseksi aina,  
toisella korona on johtanut kriisiin.  

MIELI ry:n palvelut auttavat kaikkia yksinäisiä.
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Soita työkaverille  
matalalla kynnyksellä

Tärkeintä on  
kiireetön jutustelu

Yli vuoden kestänyt etätyö, 
harrastus rajoitukset ja kutistuneet 
sosiaaliset verkostot voivat vahvistaa 
kokemusta yksinäisyydestä. Tunne 
voi syventyä, jos kokee kasvokkaiset 
tapaamiset tärkeinä, tai yksinäisyyt-
tä on ollut jo ennen pandemiaa. 

Työkavereihin, sukulaisiin tai 
ystäviin voi ottaa yhteyttä matalalla 
kynnyksellä. Toisaalta voi suunnata 
toimintaa yksinäisyyttä kokevaa 
kohtaan: käydä läpi sukulaiset tai 
kaverit, joille ei ole lähiaikoina soit-
tanut. Mitä kuuluu  on helppo, 

konkreettinen kysymys. Joskus on 
hyvä olla itsekseen, tekemättä mitään. 
Miltä yksin oleminen tuntuu? 

Epäviralliset Teams-tapaamiset 
ovat työelämässäkin tärkeitä. Toisen 
kehuminen ja onnistumisten juhlista-
minen voivat luoda yhteisen tekemi-
sen meininkiä. 

Mielenterveyden ensiapu1 -koulu-
tuk sissa saa tietoa mm. siitä, miten 
omia mielenterveystaitoja voi vahvistaa. 
Tiina Lumijärvi, päällikkö,  
Aikuisten mielenterveystyön yksikkö

Sonja Maunula: Ikääntyneiden yksinäisyys on tärkeä aihe, 
jota korona- aika on kärjistänyt. Ikääntyneet suhtautuvat yk-
sinoloon eri tavoin. Heillä on paljon mielen taitoja, ja moni 
sietää yksinoloa nuorempia paljon paremmin.

Itselle mielekkäät asiat lievittävät yksinäisyyttä: ystävä- ja 
tukihenkilötoiminta, kriisituki ja erilaiset ryhmät. Tärkeää 
on myös saavutettavuus arkiympäristössä. Onko ikäänty-
neen mahdollista ottaa osaa toimintoihin? Julkinen liikenne 
tai saattaja-apu mahdollistavat liikkeelle pääsemistä. 

Paula Noresvuo: Ikäihmiset eivät pääse harrastuk-
siin tai kohtaamispaikkoihin. Omaisia tai ystäviä ei 
voi tavata, kukaan ei käy katsomassa. Pelko, ahdis-
tuneisuus ja elämänhalun menettäminen lisäänty-
vät. Kun toimintakyky huononee, itsenäinen pär-
jääminen vaarantuu.

Liikkuva mieli ikääntyessä -hanke kouluttaa Liik-
kuvan mielen tukijoita, joilla on taitoa kohdata 
ikääntynyt arvostavasti ja hänen lähtökohtiaan kun-
nioittaen. 

Kaikki arkitouhut ja ulkoilu pitävät kunnossa. Tär-
keintä on kiireetön jutustelu arjen asioista, huolista ja 
mielipiteen kuuleminen. Holhoaminen voi tuntua vä-
heksymiseltä. 
Sonja Maununaho, asiantuntija,  
ikäihmisten mielenterveyden edistäminen  

Paula Noresvuo, suunnittelija,  
Liikkuva mieli ikääntyessä -hanke
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Hetki kasvokkain helpottaa
SOS-kriisikeskuksessa yksinäisyys näkyy 
sosiaalisen elämän kaventumisena. Moni 
viettää aikaa kotona ja vain läheisten kes-
ken. Yksin asuville tämä voi olla raskasta, 
kun ei pääse sosialisoimaan työpaikalle 
tai oppilaitokseen. Työt ovat saattaneet 
loppua korona-aikana, mikä tuo talous-
huolia. Huoli omasta sekä läheisten voin-
nista on lisääntynyt.

On tärkeä pitää yhteyttä ihmisiin. 
Aamu kahvin voi juoda yhdessä video-

välitteisesti. Verkkovälitteisiin tapahtu-
miin kannattaa myös osallistua. 

Rutiinit tuovat rakennetta päiviin ja 
tukevat omaa vointia. Jos tuntuu erityi-
sen raskaalta, voi varata ajan kriisi-
vastaanotolle. Yksikin keskustelu voi 
helpottaa omaa oloa! Kriisivastaanotto 
on avoin kaikille ja tukea saa myös 
tulkki välitteisesti. 
Suvi Piironen, erityisasiantuntija,  
SOS-kriisi keskus

Aito kuunteleminen  
lievittää pahaa oloa

Kuva: Suvi Piironen
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Kriisipuhelimessa käytiin vuoden 
2020 aikana yli 5 000 keskustelua, 
joihin liittyi yksinäisyys. Erot ja 
vaikeudet lähisuhteissa lisäävät 
miesten yksinäisyyttä. 51–79-vuo-
tiaiden ikäryhmässä taas naiset 
puhuivat enemmän yksinäisyydes-
tä. Myös ihmissuhteessa voi tuntea 
yksinäisyyttä, jos kokee itsensä 
siinä erilaiseksi tai ulkopuoliseksi. 

Kriisipuhelimeen soittava yksi-
näinen on usein sairastunut, 

jäänyt työttömäksi tai  
sosiaalisten kontak-

tien ulkopuolelle.  

Osalle yksinäisyys on uusi ti-
lanne läheisen kuoleman jälkeen. 
Arabian- ja englanninkielisissä 
puheluissa kuuluu, miten rasisti-
set kokemukset ovat lisänneet 
yksinäisyyden tunnetta.

Kriisipuhelin voi olla ainut 
paikka, jossa purkaa tunteita. 
Kriisissä yksinäisyyden kokemus-
ta syventää se, että tuntee olevan-
sa ”maailmasta erillään”. Puhelus-
sa hyväksyvä, aito kuuntelu sekä 
kokemusten normalisointi lievit-
tävät.
Visa Kuusikallio, vastaava  
kriisityöntekijä, Kriisipuhelin

Vaikeista asioista saa puhua
Yksinäisyys nousee esiin rikosuhri-

päivystyksen kohtaamisissa aika 
ajoin muun muassa lähisuhdevä-
kivallan tai rakkauspetosten uhri-
en kohdalla. Rikoksen uhri voi 
kokea, ettei ole ketään, jolle pu-

hua, tai läheisiä ei haluta rasittaa. 
Usein uhri tuntee häpeää tai syylli-

syyttä, joka voi johtaa eristäytymiseen. 

Usko selviytymiseen heikkenee. 
Vaikeistakin asioista puhuminen jäsentää 

ajatuksia, sanoittaa tunteita ja normalisoi 
niitä. Kun tulee kohdatuksi, usko selviyty-
miseen kasvaa. Rikosuhripäivystyksestä 
voimme tarjota tukihenkilön kulkemaan 
rinnalla rikosprosessin ajan.
Marja Lönnroth- Olin, vastaava  
toiminnan ohjaaja, Rikosuhripäivystys
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Yksikin välittävä  
ihminen auttaa

Itsetuhoiset nuoret eristäytyvät eivätkä ehkä puhu kenellekään 
olostaan. He tuntevat olevansa taakka kaikille. 

Syy voi olla vaikea tilanne perheessä, alkoholi, väkivalta, 
mielen terveys ongelmat tai taloudelliset vaikeudet. Myös kiu-
saamiskokemukset, ystävien puute ja pelko kertomisesta 
vaikuttavat. Sukupuoli- tai muuhun vähemmistöön kuulu-
va voi ajatella, ettei ole normaali. Toisilla ei ole yhtään 
vakaata aikuissuhdetta, johon tukeutua. Toisilla on liian 
kovia vaatimuksia koulumenestyksestä tai tulevaisuu-
desta. Joku hakee hyväksyntää päihdeongelmaisten 
piiristä. 

Yksikin välittävä ihminen voi auttaa: vanhempi, 
ystävä, opettaja, Sekasin-chatin tai kriisipuhelimen 

päivystäjä. Joka, joka pysähtyy, kuuntelee, ei hä-
täänny, vaan miettii yhdessä, miten kannattaisi 

toimia. Tärkeää on, ettei sivuuteta hätää.
Itsetuhoisten nuorten vanhemmat eivät ha-

lua tai uskalla puhua asiasta ystäviensä kans-
sa, koska kokevat, että ovat epäonnistuneet 
vanhemmuudessa. Itsemurhaa yrittäneet ja 
heidän läheisensä voivat saada apua itsemur-
hien ehkäisy keskuksesta yksilö- tai perhe-
tapaamisista. Vanhemmille on ryhmiä, jossa 
tavataan vanhempia, joiden lapsi on itse-
tuhoinen.
Pirjo-Riitta Liimatainen, kriisityöntekijä,  
Itsemurhien ehkäisykeskus

Yhteisöllisyys auttaa  
ympäristö ahdistukseen
Ympäristöahdistus voi tuottaa vahvaa 
yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden koke-
musta. Laajemmin ympäristöahdistus 
tarkoittaa tuntemuksia, jotka tulevat ym-
päristöongelmista ja niiden uhasta.  Vah-
vat tunnesiteet luontoon saattavat lisätä 
ahdistuneisuutta, vaikka monet kokevat 
luonnossa myös elpymistä. Ympäristöah-
distuksen mieli -hanke tarjoaa tukea niille 
ihmisille, jotka kokevat surua, huolta tai 

ahdistusta ympäristön tilasta. Hanke 
myös lisää yleistä tietoisuutta ympäristö-
kriisien mielenterveysvaikutuksista. 

Ympäristöahdistukseen auttavat yhtei-
söllisyys ja keskustelu samoin tuntevien 
ihmisten kanssa.  Tärkeää on löytää aikaa 
ja itselle soveltuva paikka tunteiden kä-
sittelyyn. 
Satu Turhala, projektipäällikkö,  
Ympäristö ahdistuksen mieli -hanke
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Mielenterveys syistä sairaus päivä-
rahaa saaneiden 18–24-vuotiaiden 
osuus ikä luokasta nousi  
2004–2020 yli

Lähteet: Lifetime prevalence and age-of onset distributions of DSM-IV disorders in national comorbidity survey replicati-
on. Arch Gen Psychiatry 2005. Tilastot.etk.fi. sotkanet.fi
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Mielenterveyssyistä  
sairauspäivärahaa  
saaneet 18–24-vuotiaat  
/ 1 000 ikätoveria

16–24-vuotiaista nuorista yhä useampi on  
työkyvyttömyyseläkkeellä mielenterveyssyistä

 3 233 6 494
 nuorta vuonna 2000 nuorta vuonna 2020

Nuoret tarvitsevat  
apua aikaisemmin

 Kaikista mielenterveyden  
häiriöistä alkaa 

 50 %  ja  75 %
 ennen   ennen

 15.  25.
 ikävuotta  ikävuotta
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Mielenterveyden  
ongelmat ovat yleisiä

Lähes kaikilla 
on elämänsä aikana

mielen terveyden  
ongelmia,
kuten pitkittynyttä stressiä,  
ahdistusta tai unettomuutta. 

Joka toinen 
kärsii jossain elämänsä  
vaiheessa mielen-
terveyden häiriöstä. 

Aikuisista 

20–25 % 
sairastaa mielen- 
terveyden häiriötä  
vuosittain. 

Vain puolet mielen-
terveyden häiriötä  
sairastavista saa  
tarvitsemaansa hoitoa.

Lähteet: Lifetime prevalence and age-of onset distributions of DSM-IV disorders in national comorbidity survey replicati-
on. Arch Gen Psychiatry 2005, Mielenterveyden edistämisen taloudelliset vaikutukset – Nuorten miesten syrjäytymistä 
ehkäisevän Aikalisä-tukipalvelun arviointi. Vaasan yliopisto 2016. Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut. Valtio-
neuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 89/2017. 



Jokaisen nuoren  
mieli on arvokas
Näytetään yhdessä vihreää valoa yhdenvertaisuudelle  
mieli.fi/kymppikymppi

#vihreäävaloa #yhdenvertaisuus
#maailmanmielenterveyspäivä
#kymppikymppi

10.10.
Maailman 

mielenterveys- 
päivä


