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Ajankohtaista ja
tulevia tapahtumia

Sisältö
l Puheenjohtajan palsta:  
         120 vuotta nuori
l     Pari- ja perhesuhdeongelmat  
         yleisin yhteydenoton syy - Kriisi- 
         keskuksen vuosi 2016.

l Kevään 2017 MHAW-tapahtumat.

l Suomen Mielenterveysseura 120 vuotta.

l Vapaaehtoiset Eeva ja Marianne: 
         Oikealla asenteella iästä riippumatta.

l Verkkokriisityö - apua anonyymisti.

l Kauden tapahtumien kuvasatoa. 
     

l Tuonen Tupa lauantaina13.5. Me-talossa klo 13.30. 

l Hyvää mieltä kulttuurista (MHAW) tämän kevään tapahtumat  
14.5. –  27.5.2017. Ohjelmasta tarkemmin sivulla 4.

l Hyvän mielen iltapäiväkahvit jatkuvat kriisikeskuksessa joka  
kuukauden ensimmäinen tiistai klo 13.00. Kevään viimeinen kahvituokio  
on 2.5. ja jatkuu jälleen syksyllä 5.9. alkaen. 

l Kriisikeskuksen tulevia kursseja ja toimintaa: Päivystäjäksi 
kriisipuhelimeen? Tukihenkilöiden peruskoulutus syksyllä 2017. Mielen-
terveyden ensiapu 1- koulutus 19.-20.5.2017 ja uudelleen syksyllä 2017. 
Kiinnostaako verkkokriisityö? Tule mukaan! Tai jos olet kiinnostunut  
Vapepan Henkisen tuen -toiminnasta. Tarkemmat tiedot ja ohjeet sivu 3.

Aurinkoista  
kesää kaikille!



Jäsentiedotteen toimitus ja taitto: Anita Illi 
Tulostus: Saimaprint Oy
Seuraava tiedote ilmestyy syksyllä 2017.

120 VUOTTA NUORI
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Lappeenrannan  
Mielenterveysseuran  
puheenjohtaja  
Matti J. Kuronen

K attojärjestömme Suomen Mielenterveysseura 
viettää 120-vuotisjuhliaan. Pääkonttorin ideamyl-
lyn pyörityksessä herää joskus ajatus seuramme 
vanhuuden höperyydestä. Todellisuudessa kysymys 

lienee kuitenkin sen hyvänlaatuisesta nuoruuden hulluudesta. 
Heräsin tähän valoisaan ajatukseen viime vuoden MHAW:n 
Mummorokkia Isossa Kristiinassa ja Satamatorilla  
seuratessani.

Mielenterveystyössä emme voine puhua vanhoista hyvis-
tä ajoista. Sen verran syrjimistä, leimaamista ja eriasteista 
väkivaltaakin on historiassamme niin suoranaisen hoidon kuin 
arjen asenteidenkin kannalta. Tosin kaikkien aikojen parhaat 
toipumistulokset saatiin Ranskan suuren vallankumouksen 
yhteydessä, jolloin vapautettiin kaikki todella epäinhimillisissä 
hoitolaitoksissa pidetyt potilaat. Kannattaa muistaa ranskalaisia 
viinejä nauttiessaan, että monien niiden tuottajien esivanhem-
mat tulivat tiluksille suoraan hullujen huoneesta. Mutta sa-
malla pitää muistaa se, ettei kaikkien sairaaloiden alasajo tee 
oikeutta sille, että joidenkin sielu on niin hellä, että se tarvitsee 
turvalliset seinätkin suojakseen. Odotan kauhun sekaisella 
uteliasuudella, millä tavalla mielenterveyspalvelut selviävät 
Sote-kaaoksesta.

Paljon olemme saaneet aikaan, kun alamme ymmärtää 
mielenterveyden nimenomaan terveytenä, mahdollisimman hy-
vänä elämänä mahdollisimman hyvien reunaehtojen vallitessa. 
Kuten vammaisille suunniteltu kaupunki on hyvä kaikille, niin 
on ihmisen henkisen haurauden, haavoittuvuuden, erilaisuu-
den, mutta myös luovuuden ja rohkeuden huomioon ottava 
yhteiskunta kaikille hyvää elämää tarjoava ympäristö. Tarvitaan 
mahdollisimman toimivia turvarakenteita, mutta tarvitaan myös 
reipasta retkeilymieltä niiden rakenteiden sisällä  
ja niistä huolimatta.

Presidentti puhui uuden vuoden puheessaan nykyisen maa-
ilman ja ajan varjoista. Kannattaa muistaa, että kaikki ne, jotka 
seuraavat varjoja, kulkevat poispäin valosta. Kannattaa tehdä 
pieniä tekoja vastavalojen sytyttämiseksi. Parempi sytyttää  
yksi kynttilä kuin jäädä kiroamaan pimeyttä.

Valoa Mielenterveysseuralle ja sitä vähän  
nuoremmalle Suomelle.

Matti J Kuronen
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Seuran
hallituk-
seen  
uusia  
nimiä

Pari- ja perhesuhdeongelmat olivat ylei-
sin syy ottaa yhteyttä Saimaan Kriisikes-
kukseen (36,18 %) viime vuonna. Seu-
raavina tulivat ahdistuneisuus ja kuolema 
lähipiirissä. Myös fyysinen sairaus, työ-
elämään tai opiskeluun liittyvät ongelmat 
sekä väkivalta ja läheisiin liittyvät huolet 
olivat usein syynä yhteydenottoon.

Vuonna 2016 kirjattiin 1862 tapaamissuoritetta. 
Kriisikeskukseen tuli myös lukuisia puhelinyh-
teydenottoja, joita ei erikseen tilastoitu. Nämä 
yhteydenotot sisälsivät palveluohjausta tai muuta 
neuvontaa. Saimaan Kriisikeskus on avoinna kai-
kille Etelä-Karjalan alueen asukkaille. Asiakkaita 
saapuikin vuonna 2016 lähes kaikkien Etelä-Karja-
lan kuntien alueilta.

YLI 63-VUOTIAIDEN  
MÄÄRÄ KASVOI
Yli 63-vuotiaiden asiakkaiden määrä kasvoi. Heitä 
oli viime vuoden asiakkaista 15,32 %, kun osuus 
vuonna 2015 oli vain 7 %. Asiakaskunnasta suurin 
osa (yli 60 %) sijoittui ikäryhmään 18-50-vuotiaat. 
Eniten (22,99 %) asiakkaista oli 30-40-vuotiaita. 
Valtaosa Saimaan Kriisikeskuksen vastaanotolle 
tulleista yksilöasiakkaista oli palkansaajia (48,66 
%). Eläkeläisten, yrittäjien ja työttömien määrä 
lisääntyi kuitenkin vuodesta 2015.

Asiakasta tavattiin keskimäärin 2,94 kertaa. 
Yhden tapaamisen kesto oli vuonna 2016 keski-

määrin 1 tunti 10 minuuttia. Asiakastyö ajoittui 
pääosin arkipäiviin klo 8.00-16.00 välille. Tar-
vittaessa asiakkaille voitiin antaa myös aikoja 
varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolelle.

Vuoden 2016 aikana otettiin vastaan myös 
uusia haasteita: kartoitettiin vapaaehtoisten toi-
veita tukihenkilötyöhön liittyen ja tehtiin alustavia 
toimenpiteitä uusien toimintamuotojen, kuten 
verkkokriisityön ja Vapaaehtoisen pelastuspal-
velun (VAPEPAn) Henkisen tuen -toiminnan 
käynnistämiseksi kuluvan vuoden aikana.

MAKSUTTOMAT PALVELUT  
ILMAN LÄHETETTÄ
Lappeenrannan Mielenterveysseura ry:n ylläpitä-
mä Saimaan Kriisikeskus tarjoaa järjestölähtöistä 
kriisiapua niin akuuteissa ja traumaattisissa 
kriiseissä kuin elämäntilanteisiin liittyvissä haas-
teissa. Kriisityötä tehdään sekä ammatillisena 
kriisityönä että ammatillisesti ohjattuna, koulutet-
tujen vapaaehtoisten tekemänä tukihenkilötyönä. 
Palvelut ovat maksuttomia, lähetettä ei tarvita ja 
asiointi myös nimettömänä on mahdollista.

Toiminnan rahoittajina ovat STEA (Sosiaali- ja 
terveysministeriö tukee Veikkauksen varoilla), 
Lappeenrannan Kaupunki ja Suomen Mielen-
terveysseura. Kriisikeskuksen yhteydessä toimii 
myös Rikosuhripäivystyksen palvelupiste.

Jaana Koskinen
Kriisikeskusjohtaja, 

Saimaan Kriisikeskus

Pari- ja perhesuhdeongelmat 
yleisin syy ottaa yhteyttä

Maaliskuun lopulla 
pidetyssä Lappeen-
rannan Mielenterve-
ysseuran vuosiko-
kouksessa valittiin 
hallituksen uudeksi 
jäseneksi Lasse 
Lyyra. 

Seuran puheen-
johtajana jatkaa 
Matti J. Kuronen. 
Hallituksen uusia 
varajäseniä ovat 
Marianne Jurva-
nen ja Eeva Mono-
nen. Erovuorossa 
olleet Raili Haikala 
ja Jukka Seppänen 
valittiin uudelleen.
Entisinä jatkavat 
Anne Backman, 
Leena Korhola ja 
Aimo Jelkänen.

l Päivystäjäksi kriisipuhelimeen? Tukihenkilöiden perus-
koulutus alkaa syksyllä 2017. Koulutus antaa valmiuden toimia 
päivystäjänä valtakunnallisessa kriisipuhelimessa sekä antaa 
pätevyyden hakautua jatkokoulutuksiin. Hakeminen koulutuk-
seen haastattelun kautta. Sovi haastatteluaika:  
jaana.koskinen@saimaankriisikeskus.net tai 040 415 6656.

l Mukaan verkkokriisityöhön? Jos tukihenkilötyö verkos-
sa kiinnostaa, ota yhteyttä kriisityöntekijä Juho Heikkaan:  
juho.heikka@saimaankriisikeskus.net tai 050 555 1044.

Kriisikeskuksen tulevaa toimintaa:
l Henkisen tuen -toiminta. Olemme mukana Vapepan 
Henkisen tuen -toiminnassa. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä: 
toimisto@saimaankriisikeskus.net tai 05 453 0020.

l Mielenterveyden ensiapu 1- koulutus järjestetään 19.-
20.5.2017 ja uudelleen syksyllä 2017. Tarkempi ajankohta ilmoi-
tetaan ilmoittautuneille. Kurssin hinta 100 euroa (sisältää kirjan).
Koulutuksessa: 
- saa tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
- rohkaistuu huolehtimaan omasta ja läheisten mielenterveydestä.
- saa taitoja selvitä elämään kuuluvista vastoinkäymisistä.
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Hyvää mieltä kulttuurista tapahtumat 
keväällä 2017 Lappeenrannassa

Hyvän tuulen risteily,  
taidepaja ja toritapahtuma

HYVÄÄ MIELTÄ KULTTUURISTA (MHAW)  
LAPPEENRANNAN OHJELMA:
Su 14.5.2017 Äitienpäivän Hyvän tuulen risteily M/S Margaretalla klo 14-17.00. Hinta 10 euroa 
sisältää äitienpäiväkakkuja ja kahvia/teetä. Laivalla ohjelmaa: kirjailija Petter Sairanen puhuu luonnon 
vaikutuksesta mielen hyvinvointiin, musiikista vastaa Juho Heikka, juontaa Matti J. Kuronen. Laivalla on 
myös omakustannustarjoilua. Lähtö matkustajasatamasta. Ilmoittautumiset viimeistään 4.5.  
Anne Backmanille sähköpostitse anne.backman@saimia.fi tai puh. 040 727 9415. Muista  
ilmoittaa myös ruokarajoitteista.

Ke 17.5. MHAW-yhteisöllinen taidehetki Lappeenrannan Me-talolla klo 16-17.30. Taidehetken aikana 
osallistujat saavat ilmaista itseään liikkeen ja värien kautta. Taidemateriaaleina pullopeitevärit ja öljypas-
telliliidut. Ohjaajana Anni Eveliina Pellikka. Ilmoittautumiset 10.5. mennessä: Leena Korhola,  
puh: 040 848 2066 tai sähköposti leena.korhola@gmail.com.

La 20.5. Suomen Luonnon päivä. Puistojumppaa ja terapiapolkua. Seuraa facebook-ilmoituksia.

Ma 22.5. Hyvän mielen kahvila Me-Talolla klo 12-16.00, teemalla Treenaa mieli vahvaksi.

La 27.5. Koko perheen hyvän mielen toritapahtuma klo 12-15.00 satamatorilla.  
Ohjelmassa mm. Unelmien pyykkinaru,  Jazz Memorial Band ja Suomen Mielenterveysseuran  
ympäri maata kiertävä Mieli-auto. Auto on täynnä mielen hyvinvoinnin  
kokemuksellista sisältöä: Keskustelua, esitteitä, pikatestejä jne..

Hyvää mieltä kulttuurista (MHAW) tapahtumat ajoittuvat tänä keväänä Lappeenran-
nassa useammalle viikolle. Tapahtumat aloittaa Äitienpäivän Hyvän tuulen -risteily 
Saimaalla 14.5. ja lopettaa toritapahtuma Satamatorilla 27.5. Tapahtumat järjestää 
Lappeenrannan Mielenterveysseura.
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Liity hyvään seuraan! Hae Lappeenrannan  
Mielenterveysseuran jäseneksi!

Hae Lappeenrannan Mielenterveysseura ry:n jäseneksi täyttämällä hakemus nettisivuilla osoitteessa  
http://www.mielenterveysseura.fi/tule_mukaan/jaseneksi/jasenlomake 

Jäsenmaksu on 15 euroa ja opiskelijoilta 9 euroa.

Lappeenrannan 
Mielenterveys- 
seura on  
facebookissa!  
Paljon asiaa ja 
tietoja kursseista 
ja tapahtumista. 
Käy katsomassa 
ja tykkäämässä  
osoitteessa: www.
facebook.com/
Lappeenrannan-
Mielenterveys- 
seura

Mielenterveyttä 120 vuotta
Suomen Mielenterveysseura ry, maail-
man vanhin mielenterveysalan  
kansalaisjärjestö juhlii tänä vuonna 
120-vuotista taivaltaan. Juhlavuotta vie-
tetään teemalla: Toivoa, iloa, voimaa.

Mielenterveysseura juhlii sadoilla tapahtumilla 
ympäri Suomea. Tapahtumissa keskustellaan mie-
lenterveyden edistämisestä ja toivon merkitykses-
tä ihmiselle ja yhteiskunnallemme. Juhlavuoden 
suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Juhlavuosi käynnistyi yhdistyksen perustamis-
päivänä 19. tammikuuta. Juhlavuoden tapahtu-
mia järjestetään eri puolella Suomea paikallisten 
mielenterveysseurojen, juhlavuoden kumppanei-
den ja kaikkien sen viettoon osallistuvien kanssa. 
Tervetuloa mukaan!

MIELENVIKAISTEN AUTTAJASTA 
MIELEN HYVINVOINNIN TUKIJAKSI
Turvayhdistys mielenvikaisia varten syntyi 
Suomen suuriruhtinaskunnassa tammikuun 19. 
päivänä vuonna 1897. Lapinlahden mielisairaa-
lan avarakatseiset lääkärit ja joukko valistuneita 
kansalaisia halusivat parantaa mielisairauksista 
kärsivien kurjia oloja ja lieventää ennakkoluuloja.

Yhdistyksen perustamiskirjassa valettiin kivi-
jalka, jolta myös Suomen Mielenterveysseuran 
nykyinen työ ponnistaa.

Suomen Mielenterveysseura on käynnistänyt ja 
laittanut liikkeelle tukihenkilö- ja vapaaehtoistyön, 

kriisipuhelinpäivystyksen, psykiatrisen kuntoutuk-
sen, itsemurhien ehkäisyn, kriisiavun, henkisen 
tuen onnettomuustilanteissa, perheterapiakoulu-
tuksen ja kansalaisten mielenterveystaitojen 
vahvistamisen.

Mielenterveysseura-nimeä ovat seuran nimenä 
edeltäneet Turvayhdistys mielenvikaisia varten, 
Sielunterveysseura ja Hermo- ja mielitautien vas-
tustamisyhdistys.

Mieli 120 -juhlavuoden  
yleisötapahtumat
- Toivoa kirjallisuudesta -kiertue Helsingin  
kaupunginkirjastoissa 19.1.–10.10.2017
- Mental Health Art Week - Hyvää mieltä kult-
tuurista -tapahtumaviikot eri puolilla Suomea 
15.5.–4.6.2017
- Hyvän mielen metsäkävely Luonnon 
päivät -tapahtumissa 20.5.2017
- Kevätmieli Lapinlahden Lähteellä  
Helsingissä 20.5.2017
- Mieli-auto juhlavuoden kiertue MHAW- 
tapahtumissa ja kesän yleisötapahtumissa 
15.5.–15.7.2017
- Maailman mielenterveyspäivän–kymppi- 
kymppikampanja: Toivoa kirjallisuudesta eri puolil-
la Suomea 10.10.2017. Suomi 100–tapahtuma.

Lisätietoa juhlavuoden tapahtumista ja seuran 
historiasta: mielenterveysseura.fi/mieli120
Sosiaalisessa mediassa: #toivoakirjallisuudesta #mie-
li120 #mhaw17 #mielimetsäkävely @mielenterveys
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Saimaan Kriisikeskuksessa työskente-
lee tällä hetkellä eri tehtävissä reilut 40 
vapaaehtoista. Työ on antoisaa, mutta 
toisinaan myös rankkaa. Vanha konkari 
Eeva Mononen ja vasta-alkaja Marianne 
Jurvanen kertovat mikä sai heidät kiinnos-
tumaan vapaaehtoisesta auttamistyöstä.

Eevan ja Mariannen kanssa ei tule hiljaista hetkeä. 
Eevalla tarina luistaa ja Marianne komppaa vieres-
sä. Eeva on Saimaan Kriisikeskuksen yksi pitkäai-
kaisimmista vapaaehtoistyöntekijöistä. Marianne 
kävi tukihenkilöiden peruskurssin tänä keväänä. 
Eeva on hyvä esimerkki siitä miten hyvällä asenteella 
intoa riittää vielä vuosien jälkeenkin ja Marianne siitä, 
että auttaminen ei ole vierasta nuorillekaan.

VAPAAEHTOISIA TARVITAAN
Eläkepäivistä nauttiva Eeva on lähtöisin Parikka-
lasta. Hän muutti Lappeenrantaan vuonna 1970. 
Marianne on paljasjalkainen lappeenrantalainen. 
Hän on toisen vuoden sosionomiopiskelija Sai-
maan ammattikorkeakoulusta.

Miten Eevasta ja Mariannesta tuli vapaaehtoi-
sia? Marianne hakeutui Kriisikeskukseen ensin 
opintoihinsa liittyvän projektityön tekijäksi, mutta 
pääsikin sen sijaan 8 viikon harjoittelujaksolle. 
Taustalla oli jo sitä ennen kytenyt ajatus perus-
kurssin käymisestä ja sitä kautta vapaaehtoiseksi 
työntekijäksi ryhtymisestä.

Eeva suoritti tukihenkilöiden peruskurssin 25 
vuotta sitten. ”Tirikassa pidetylle kurssille halusi 
silloin yli 80 henkeä ja muistaakseni noin puolet 
valittiin. Ihmiset kertovat miulle helposti asioistaan. 

Hyvällä asenteella 
iästä riippumatta

Saimaan Kriisikeskuksen vapaaehtoiset Eeva ja Marianne:

Vapaaehtoista auttamistyötä tekevät Eeva Mononen ja Marianne Jurvanen toteavat, että vähintään kerran päivässä olisi hyvä nauraa ja 
nauravat päälle makeat naurut.

Kuunteleminen 
on vapaaehtoisen 
tärkein tehtävä. 
Vapaaehtoinen 
voi antaa täkyjä 
– ei neuvoja – 
jolloin ihminen voi 
oppia itse autta-
maan itseään.

Teksti ja kuvat Anita Illi
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Olen ajatellut, että onko miulla otsassa  
sellanen leima, että tälle voi haastaa murheis-
taan”, Eeva nauraa.

Tämän kevään peruskurssilta valmistui 8 uutta 
vapaaehtoista. Kriisikeskuksen kautta tehtävän 
vapaaehtoistyön monipuolistuminen mm. verk-
kokriisityöhön ja Vapepan henkiseen tukeen 
lisää vapaaehtoisten tarvetta koko ajan. Mukaan 
kannattaa lähteä rohkeasti. Tekemällä karttuu 
kokemus ja kuuntelemalla ymmärtää.

KUNNIOITUS TOISTA KOHTAAN
Vapaaehtoistyö vaatii, että on kiinnostunut  
ihmisistä ja pystyy kuuntelemaan rankkojakin 
tarinoita erilaisten ihmisten valintoja  
kunnioittavalla asenteella.

Eeva sanoo tehneensä koko ikänsä erilaista 
vapaaehtoistyötä ja arvelee auttamisen olevan jo 
hänen perusluonteessaan: ”Ihmisen mielen skaala 
on ihmeellinen. Mikä menee ihmisessä pieleen? 
Syyt löytyvät usein taustoista: lapsuudesta, nuo-
ruudesta, työ- tai perhe-elämästä. Onko saanut 
toteuttaa ja kehittää itseään niin kuin  
olisi halunnut?”

Marianne pohtii taustalla olevien syiden oivalta-
misen ja niiden ymmärtämisen olevan autettavan 
itsensä kannalta tosi tärkeää. ”Mietin usein miksi 
ihmiset toimivat niin kuin he toimivat tai miksi 
toinen ihminen voi selvitä raskaitakin asioista 
paremmin kuin toinen.”

SELVIÄMISEN AVAIMET  
MEISSÄ ITSESSÄ
”Ihmiset surevat usein elämäänsä aivan turhaan 
jo etukäteen. Joillekin olen ehdottanut, että he 
kirjoittaisivat paperille mitä elämältään toivovat 
tai mitä he vihaavat ja pelkäävät ja kirjoittaisivat 
sen jälkeen paperille: Kyllä mie pärjään ja selviän, 
vaikka toiveeni eivät toteutuisikaan! Aivot alkavat 
tehdä työtä siihen suuntaan, että oikeasti selviää, 
eikä jää kiinni pelkoon, vihaan, suruun tai pa-
haan”, Eeva sanoo.

Eeva on Kriisikeskuksessa tehnyt vuosien 
kuluessa auttamistyötä laidasta laitaan: kriisi-
puhelinpäivystystä, rikosuhripäivystystä, käynyt 
monia kursseja ja ollut kertomassa kaduilla ja 
tapahtumissa Kriisikeskuksen ja seuran toiminnas-
ta. Tällä hetkellä Eeva vetää mm. Hyvän mielen 
iltapäiväkahveja. Kaikille avoin vapaamuotoinen 
ryhmä kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä 
tiistaina. Seuran hallituksessa Eeva oli pitkän tovin 
jo aiemmin, nyt hänet valittiin varajäseneksi.

Myös Marianne aloitti Mielenterveysseuran halli-
tuksen varajäsenenä. Sen lisäksi aloittelee muissa 
vapaaehtoistyötehtävissä sekä osallistuu keväällä 
koulutukseen, joka antaa valmiudet liittyä perus-
teilla olevaan Vapepan henkisen tuen ryhmään.

HENKINEN APU LÄHELLÄSI!
Monet ihmiset eivät tunne kriisikeskusta tai paikal-
lista mielenterveysseuraa. Työtä siis riittää. Eeva 
ehdottaa, että toiminnasta kertovia esitteitä voisi 
olla saatavilla esimerkiksi yleisissä tiloissa, kuten 
terveyskeskuksissa, pankkisaleissa tms..

Eevan mukaan on vuosien varrella tehty paljon 
ns. jalkatyötä. ”Henkinen apu lähelläsi! –liivit päällä 
jaoimme tietoa kriisikeskuksen toiminnasta mm. 
raveissa ja muissa tapahtumissa.” ”Jalkatyön” 
voimaan Eeva uskoo tänäkin päivänä. Keskustelu-
tilaisuudet tai seminaarien pitäminen kabineteissa 
eivät riitä.

Eeva ja Marianne ovat helposti lähestyttäviä ja 
positiivisia ihmisiä. Toisista ihmisistä voimaa saava 
Eeva lataa pattereitaan myös metsä- ja pyörälen-
keillä, kuntosalilla tai laulamalla Lauritsalan kirkko-
kuorossa. Eevan ääniala on altto. Sopraano-Ma-
rianne laulaa hänkin Laulun Lyömät-kuorossa. Sen 
lisäksi hän on aloittanut aikidotreenit.

”Jotkut sannoo, että en 
mie ossaa niille virkkaa 
mittään kriisipuhelimes-
sa, eivätkä lähde va-
paaehtoistyöhön. Mie 
sanon sitten, että kuun-
teleminen onkin se 
pääasia”, Eeva nauraa, 
mutta on samaa mieltä 
Mariannen kanssa, että 
autettavaa voi herätellä 
ajattelemaan, jotta hän 
itse ymmärtäisi mistä 
on kyse.

Mitä vapaaehtoistyötä voisit tehdä  
Saimaan Kriisikeskuksessa?

- valtakunnallinen kriisipuhelinpäivystys
- rikosuhripäivystys
- verkkokriisityö
- Vapepan henkinen tuki
- ryhmien ohjaus
- erilaisissa tapahtumissa toimiminen.
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Verkkokriisityö - apua anonyymisti
Verkossa on paljon erilaisia palveluita 
ajatellen mielenterveyttä ja hyvinvointia 
sekä kriisityötä. On tarjolla erilaisia ohjel-
mia ja sovelluksia, nettiterapiaa, keskus-
telukanavia, ryhmiä – niin avoimia, kuin 
suljettukin, melkein mitä vain löytyy.

Verkkokriisipalveluilla on lukuisia eri tarjoajia 
yksityisistä yrityksistä sairaanhoitopiireihin. Myös 
Suomen Mielenterveysseuralla on osuutensa 
verkkopalveluista: tietouden, psykoedukaation ja 
oma-apuohjelmien tarjoamisen lisäksi seuralla on 
oma verkkokriisikeskus Tukinet.

Verkkokriisikeskus Tukinet on ollut toiminnassa 
toukokuusta 2000 lähtien. Tukinetissä voi osallis-
tua erilaisiin ryhmiin ja chatteihin sekä saada hen-
kilökohtaisen tukihenkilön. Tukinetistä löytyy myös 
laaja tietopankki. Verkossa toimivat tukihenkilöt 
ovat joko kriisityöntekijöitä, koulutettuja tukihen-
kilöitä tai eri järjestöjen toimijoita. Verkkotyö on 
hyvin moninaista ja se tarjoaa laajalti vaihtoeh-
toja työskentelyn toteuttamiseksi: työskentely voi 
tapahtua kahden kesken tai ryhmissä, reaaliajassa 
tai viiveellä. Toistaiseksi työskentely tapahtuu 

vain tekstin välityksellä. Tukinet on uudistumassa 
vuoden 2017 aikana.

VERKKOKRIISITYÖ SAIMAAN  
KRIISIKESKUKSELLA
Saimaan Kriisikeskuksessa on tehty verkkokrii-
sityötä viime marraskuusta lähtien, jolloin tulin 
kriisityöntekijäksi taloon. Verkkotyöskentelyä on 
juurrutettu osaksi kriisikeskuksemme toimintaa 
tämän vuoden ajan. Verkkotyötä tehdään Tuki- 
netissä sekä Sekaisin- ja Solmussa-chatissa.

Neljä ensimmäistä innokasta ja rohkeaa verk-
kokriisityön vapaaehtoista kouluttautui huhtikuun 

Lappeenrannan ensim-
mäiset verkkokriisityön 
koulutuksen saaneet va-
paaehtoiset Juho Heikan 
(mustapartainen mies) 
ympäröimänä.
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Suomen Mielenterveysseurassa tehtävän  
verkkokriisityön tavoitteena on:

• Tarjota matalakynnyksistä, anonyymiä, ajasta ja paikasta  
riippumatonta kriisiapua asiakkaille verkon välityksellä.
• Edistää mielenterveyttä myös Internetissä.
• Tarjota vapaaehtoisille mahdollisuus toimia myös verkossa.

VERKKOPALVELUITA
Tukinet: www.tukinet.net
Tukinet on netissä toimiva kriisikeskus. Tukinetissä voit maksutta saa-
da henkilökohtaista tukea, osallistua erilaisiin keskusteluryhmiin, tai voit 
etsiä tietoja Tukinetin palveluhausta tai aineistokannasta.

Sekasin-chat: sekasin247.fi
Nuorille suunnattu chat-palvelu. Sekasin-chatissä voit keskustella mistä 
tahansa mieltäsi askarruttavasta kysymyksestä ja aiheesta. Pääset 
keskustelemaan nimettömänä kahden kesken koulutettujen vapaaeh-
toisten ja mielenterveyden ammattilaisten kanssa. Auki maanantaista 
perjantaihin klo 7-24 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 15-24.

Solmussa-chat: www.tukinet.net
Solmussa-chat on aikuisille suunnattu kahdenkeskinen chat-päivys-
tys, jossa voit keskustella mielessäsi olevasta huolesta tai hankalasta 
elämäntilanteesta. Solmussa-chat on avoinna ma ja ke klo 17-19 sekä 
ti ja to klo 8-10. Sinulle vastaa koulutettu vapaaehtoinen tai sosiaali- ja 
terveysalan ammattilainen. Solmussa-chat käynnistyy päivystysaikoina 
Tukinetin sivuilta.

Mielenterveystalo: www.mielenterveystalo.fi
Mielenterveystalo on HUSin tuottama verkkopalvelu, jonka tarkoituk-
sena on tarjota mielenterveyteen liittyvää tietoa niin alueen asukkaille 
kuin terveysalan työntekijöillekin. Mielenterveystalolta löytyy osa-alueet 
aikuisille, nuorille sekä lapsille.

Oma-apuohjelmat:

SELMA - selviytymismatka kriisistä eteenpäin on yksittäisen, 
järkyttävän tapahtuman kohdanneille tarkoitettu 8 viikkoa kestävä 
oma-apuohjelma aikuisille. SELMA tarjoaa erilaisia näkökulmia ja teh-
täviä kokemasi kriisin käsittelyn tueksi.  
www.suomenmielenterveysseura.fi

OIVA on hyvinvointiohjelma, jonka avulla voit lievittää stressiä, paran-
taa mielialaa ja saada lisäintoa elämään. Oivan harjoitukset auttavat 
keskittymään, olemaan tietoisesti läsnä, käsittelemään ikäviä ajatuksia 
ja tunnistamaan itselle tärkeitä asioita. Oiva sopii esimerkiksi stressin, 
alakulon, ahdistusoireiden tai uniongelmien lievittämiseen.  
www.suomenmielenterveysseura.fi

TOIVO - kriisistä selviytymisen oma-apuohjelma nuorille. Ohjelman 
tarkoituksena on auttaa käsittelemään vaikeaa elämäntilannetta ja 
selviytymään siitä.  
www.mielenterveystalo.fi

alussa verkkotyöskentelyyn. Vapaaehtoisilla on 
taustallaan tukihenkilön peruskoulutus, puhelin-
päivystyksen kokemusta sekä nyt verkkokriisityön 
koulutus.

Verkkotyöstä on omat säädökset, suositukset ja 
ohjeensa. Työskentelyä voi tehdä kotona omalla 
koneella tai kriisikeskuksen tiloissa. Verkkotyön 
ryhmä kokoontuu aktiivisesti, heille on järjestetty 
työnohjaus, sekä vapaaehtoisella tukihenkilöllä on 
aina mahdollisuus konsultoida työntekijää vas-
tauksia laatiessaan. Esim. Sekaisin-chatissa on 
jatkuvasti joku Sekasin-tiimiläinen paikalla, jolta 
voi tarvittaessa pyytää apua, kun päivystää itse. 
Tukinet-vastauksia on aikaa pohtia enemmän, 
koska vastaaminen ei tapahdu reaaliajassa.

Syksyllä järjestetään verkkokriisityön koulutusta 
siitä kiinnostuneille. Peruskoulutuksen käynneille 
riittää kuuden tunnin verkkotyönkoulutus, joka an-
taa valmiudet verkossa työskentelyyn. Verkkotyös-
kentelystä ollaan myös räätälöimässä omaa kou-
lutuspohjaa: mikäli kriisipuhelinpäivystys ei tunnu 
omalta, mutta verkkotyöskentely ja kirjoittaminen 
taas tuntuvat, niin tämä vaihtoehto on sinulle. 
Verkkotyöskentelyn pohjakoulutus koostuu Mielen-
terveyden Ensiapu 1 -koulutuksesta sekä MTEA 2 
tai nuorten MTEA-koulutuksesta ja verkkokriisityön 
koulutuksesta, joka on valtakunnallisesti yhteinen 
koulutus kaikille verkossa työskenteleville.

Juho Heikka
kriisityöntekijä

Saimaan Kriisikeskus

Kriisityöntekijä Juho Heikka päivystämässä Helsingissä 
Suomen Mielenterveysseuran tiloissa Sekasin-chat 
-tiimin kanssa.



Ilon ja valon juhlaa 
kuvasatoa toiminnan tiimoilta

10

Pikkujoulut vietettiin Kriisikeskuksen tiloissa. Tupa oli täynnä 
iloisia ihmisiä, vaikka välillä joululaulukisa veti naaman 
ankaran mietinnän takia jopa vakavaksi.

Seuran puheenjohtaja Matti J. Kuronen ja Kriisikeskuksen johtaja Jaana Koskinen jakoivat pikkujoulun yhteydessä vapaaehtoistyön peruskurssin 
päästötodistukset.
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Valon messu 
helmikuussa

Kuvat: Anita Illi ja Aimo Jelkänen.

Perinteinen Valon messu järjestettiin Lappeenrannan kirkossa helmikuun alussa yhteis-
työssä Lappeenrannan seurakunnan kanssa. Liturgina toimi sairaalapastori Pia Hai-
konen, kanttorina Antti Taipale. Messussa esiintyivät ja avustivat Laulun lyömät -kuoro 
Seppo Äikkään johdolla sekä Lappeenrannan Mielenterveysseuran vapaaehtoiset.



Lappeenrannan Mielenterveysseuran verkkosivut Saimaan Kriisikeskuksen sivujen yhteydessä osoitteessa  
www.saimaankriisikeskus.net

Facebooksivut: www.facebook.com/LappeenrannanMielenterveysseura
Sähköpostiosoite: mielenterveysseura.lpr@gmail.com

Postiosoite: Pormestarinkatu 6 A 5. krs., 53100 Lappeenranta

”Kuunteleminen ja näkeminen ovat maailman vaikeimpia asioita.”

Anthony de Mello


