
 

Tässä numerossa  
mm.  
Riittävän hyvä on – riittävän hyvä

Löydä oma tarinasi

Henkistä tukea

Kriisityöntekijät esittäytyvät
 

Tervetuloa syksy!
Jäsentiedote 2/2018

Uuteen osoitteeseen

Tilat ovat kahdessa ker-
roksessa. RIKU sijaitsee 
alakerrassa, kriisikeskus 
toisessa kerroksessa.  
Tervetuloa tutustumaan 
avoimien ovien päivänä 
1.10. klo 12-15!

Saimaan Kriisikeskus ja Rikosuhripäivystys (RIKU) muuttivat 
syksyn alkajaisiksi uusiin tilavampiin 
toimitiloihin. Löydät palvelut – samoin kuin tietenkin 
Lappeenrannan Mielenterveysseuran - osoitteesta 
Kirkkokatu 1, siitä rantapuiston viereltä.
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”Tervetuloa syksy ja arki ja uusi puuhakas elämä”, toteaa moni tarmokkaasti..

KESÄLLÄ tankattu lepo ja hyvä mieli saavat meidät suhtautumaan innokkaana tuleviin tehtäviin: nyt 
viedään loppuun kesken jääneet projektit ja aloitetaan uudelleen liikunta ja pari muutakin harrastusta. 

NIINPÄ niin. Satasella kohti uusia haasteita – ja marraskuun koittaessa kesäloma tuntuu tapahtuneen 
vuosisadan alussa, eivätkä pimeät illat sittenkään innoita kuten loppukesästä luultiin. Olo on nuutunut, eikä 
mikään huvita. Mitäpä jos tänä syksynä tapahtuisikin toisin? Vaalitaan superkesästä saatua valovoimaa ja 
käytetään sitä säästeliäämmin, jotta se riittää koko vuodeksi. 

SUOMEN Mielenterveysseura on laatinut Arjen Aapisen, josta on nostettu viisi neuvoa edistämään 
jokapäiväistä hyvää oloa. Ensimmäinen vinkki on se, että pidämme huolta itsestämme. Kuulostaa helpolle, 
mutta juuri tämän me tunnumme unohtavan kiirepäissämme syksyllä, kun arki alkaa. Vuodenaika ei 
oikeasti pakota meitä rehkimään, vaan oma sisäinen suorittajamme. Jatketaan armollisuutta itseämme 
kohtaan, vaikka lehden putoavatkin puista. 

Aapinen kehottaa myös innostumaan uudesta ja pitämään yhteyttä tärkeisiin ihmisiin. Uudesta innostumi-
nen ei ole samaa kuin verenmaku suussa suorittaminen, vaan senkin voi ottaa iisisti. Läheisten kanssa 
vietetty aika on kuin laittaisi rahaa pankkiin, senhän me tiedämme. 

Tunteet ovat olemassa hyvästä syystä. Kun surettaa tai mietityttää, joku asia kaipaa huomiota. Jos ho-
summe koko ajan, emme ehdi tunnistaa tunteitamme, mistä aapinen myös muistuttaa. Moni varmaan 
jakaa kanssani sen kumman poltteen, joka työntää rientämään paikasta toiseen, vaikka oikeasti ei ole kiire 
minnekään. Kaatuisikohan maailma, jos lopettaisin sen? 

Usein me haluamme olla parhaita ja pärjätä yksin. Viides vinkki teilaa tämän: pyydä apua, niin pääset 
helpommalla ja tuloskin on usein parempi. Teemme vapaaehtoistyötä, koska haluamme auttaa. Kuitenkin 
olemme usein kyvyttömiä ottamaan apua vastaan, saatikka pyytämään sitä. 

VOISIMME tänä syksynä uskoa sen, että tarpeeksi hyvä on todel-
lakin tarpeeksi hyvä, eikä kaikkea tarvitse suorittaa arvosanalla 
10+. Ajamalla itsemme loppuun saatamme saada pari täydellistä 
suoritusta, mutta ne eivät yleensä riitä hyvään ja kiitolliseen 
elämään, joka jatkuu vielä joulun jälkeenkin. 

Leppoisaa syksyä!

Jatta Kupias 
Puheenjohtaja 
Lappeenrannan mielenterveysseura ry 

Riittävän hyvä on – 
 riittävän hyvä
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Eveliina
Kriisityö tuntui ”miun jutulta” jo aikoinaan sosionomiopintojen harjoittelun ensi hetkistä alkaen (tunne on myös 
säilynyt ja vahvistuu päivä päivältä). Työssä pääsen kohtaamaan erilaisia ihmisiä, kulkemaan hetken heidän 
rinnallaan ja toivottavasti myös antamaan jokaiselle matkaevääksi jotakin sillä hetkellä kaivattua, kuten kuun-
televat korvat tai rauhoittavan sanasen. Palkitsevinta on pystyä antamaan asiakkaalle oikeasti aikaa, nähdä 
voimavarojen kasvavan ja tunteen elämän kantamisesta vahvistuvan. 
Ajatus talven tulosta ei pelota, oon jo tarpeeksi vanha ja mukavuudenhaluinen käyttämään villasukkia ja top-
pahousuja nolostumatta. Toivonkin tulevaksi kunnon talvea pakkasineen ja lumineen, sillä miulla on vankka 
aikomus ostaa sukset ja herätellä hiihtotaitoja. Hiihtolenkin jälkeen onkin sitten mukava lämmitellä hotjoogas-
sa tai saunan löylyissä ja sen jälkeen tarttua vesivärisiveltimeen tai hyvään kirjaan :) 

Kuka on kuka?
Saimaan Kriisikeskuksessa työskentelee kaiken kaikkiaan kolme kriisityöntekijää, joista yksi on joh-
taja Juho Heikka. Paavo Eloranta on ollut Kriisikeskuksessa noin puoli vuotta ja hän vastaa muun 
hommansa ohella myös tukihenkilökoulutuksesta ja kriisipuhelinpäivystäjistä ja on siten monelle tut-
tu. Eveliina Montonen puolestaan liittyi kriisitiimiin alkukesästä. Tässä kriisityöntekijät kertovat omin 
sanoin, mitä työ heille merkitsee ja onko talvi tervetullut.

Eveliina on sosiaalinen erakko.
Paavo ei halua jättää ihmisiä 
yksin vaikeissa tilanteissa.

Tiimityö, avoimuus ja reilu peli 
ovat Juholle tärkeitä.

Juho
Teen tätä työtä halusta auttaa. Olen ollut sosiaali- ja terveysalalla teinistä asti. Pidän myös kehitystyöstä ja 
tartun hanakasti asioihin, jotka eivät toimi tai ovat pielessä. Tässä työssä voin toteuttaa itseäni! Hyvän olon 
minulle tuo se, kun asiat menevät eteenpäin ja palaset loksahtelevat kohdalleen. Muiden auttaminen tekee 
myös hyvän fiiliksen. Olen sosiaalinen tyyppi, joten läheiset ja ystävät ovat myös minulle tärkeitä. Vaikkakin 
välillä tarvitsen myös omaa aikaa. 
Talvesta tulee mieleen lumityöt ja takan lämmitys. Moottoripyöräilijänä tietty jään kaipaamaan kesää, mutta 
siitepöly- ja heinäallergikkona toivotan myös talven tervetulleeksi!

Paavo
Olen asioita pohtiva sekä rauhallinen. Pidän tätä työtä erittäin merkityksellisenä ja mielenkiintoisena. Ihmisten 
auttaminen vaikeissa elämäntilanteissa on tärkeää, ketään ei saa jättää vaikeuksineen yksin. 
Nautin musiikin kuuntelusta, perheeni kanssa puuhastelusta sekä aika ajoin hiljaisuudesta. Talvi ei ole minun 
lempivuodenaikani, mutta talvella on mukava istuskella takkatulen ääressä ja vetää villasukat jalkaan.



 
 

�4

LÖYDÄ OMA TARINASI® 
Vertaistukiryhmä 18–25 -vuotiaille 

Matalan kynnyksen vertaistukiryhmä on tarkoitettu 
erityisesti täysi-ikäisille nuorille aikuisille, jotka 
kokevat tarvitsevansa tukea esimerkiksi ihmis-
suhteisiin liittyvissä kysymyksissä, tulevaisuuden 
valinnoissa, tunteiden käsittelyssä tai muuten 
elämäntilanteessaan vaikkapa yksinäisyydestä tai 
ahdistuneisuudesta johtuen. Oma tunne siitä, että 
voisi hyötyä ryhmästä, on riittävä syy hakea 
mukaan! Osallistuminen ryhmään on maksutonta. 

Ohjattua vertaiskeskustelua

Löydä oma tarinasi® -ryhmä perustuu pääasiassa 
ohjattuun vertaiskeskusteluun, jonka tukena 
voidaan käyttää myös toiminnallisia menetelmiä. 
Ryhmän ohjaajina toimivat ammattilaiset Saimaan 
kriisikeskukselta sekä Lappeenrannan Ohjaamos-
ta. Ryhmän myötä nuorille tarjoutuu mahdollisuus 
käsitellä turvallisessa ja luottamuksellisessa ym-
päristössä omaan elämäntilanteeseen liittyviä 
kuormitustekijöitä, tunteita ja kokemuksia, mutta 
myös suunnitella tulevaa ja löytää uusia näkökul-
mia sekä keinoja tukea omaa jaksamista ja itse-
luottamusta. Vertaisuuden kokemuksien avulla 
erilaiset ihmiset voivat vahvistaa ja tukea toisiaan 
sekä nähdä uudella tavalla tilanteensa ja tule-
vaisuutensa. 

Vertaistukitoiminta on yleisesti todettu tutkimuksis-
sa vaikuttavaksi tuen muodoksi ja myös Löydä 
oma tarinasi® -vertaistukiryhmiin osallistuneet 
nuoret ovat palautteiden perusteella kokeneet 
ryhmien muun muassa lieventäneen ahdistu-
neisuutta ja vahvistaneen itsetuntemusta.

Laaja teemojen kirjo

Suljetussa ryhmässä käsiteltäviä teemoja voivat 
olla esimerkiksi oma elämäntarina, itsetuntemus, 
itseluottamus, mieliala, yksinäisyys ja ihmissuh-
teet, omat voimavarat sekä arki ja tulevaisuus.  

Ryhmän sisällön painopisteet ja keskustelunai-
heet muokataan ryhmäläisten toiveiden ja tarpei-
den pohjalta. Ryhmään haluavat hakijat haas-
tatellaan ennen ryhmän muodostamista, jotta 
saadaan koottua mahdollisimman yhtenäinen ja 
sitoutunut ryhmä.

Tulevana syksynä Lappeenrannassa starttaa Saimaan kriisikeskuksen ja Lappeenrannan 
Ohjaamon yhteistyössä toteuttama Löydä oma tarinasi® -vertaistukiryhmä 18–25 -vuotiaille.
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12 ryhmää eri puolella Suomea

Lappeenrannankin Löydä oma tarinasi® -ryhmä 
toteutetaan pääosin Terveystalon lahjoituksesta 
saadulla rahoituksella. Lahjoitus on osa kam-
panjaa, jolla Terveystalo haluaa kirittää tervey-
denhoidon laatua ja herättää keskustelua sen 
merkityksestä. Syyskuussa 2017 alkaneen 
kampanjan ytimessä on eri alojen asiantunti-
joista koostuvan laaturyhmän valitsema kansan-
tauti, eli 16–26-vuotiaiden nuorten aikuisten 
masennus. Sen ennaltaehkäisyä ja hoitoa edis-
tävät tahot saivat hakea lahjoitusta keväällä 
2018 järjestetyssä avoimessa haussa. 

Lahjoitus päätettiin antaa toukokuussa 2018 
Suomen Mielenterveysseuralle, sillä kampanjaa 
varten koottu eri alojen asiantuntijoista koostuva 
laaturyhmä halusi tukea erityisesti masennuk-
sen ennaltaehkäisyä ja nuorten mielenterveyttä 
edistävää ruohonjuuritason toimintaa. 

Lahjoituksen avulla voidaan järjestää noin 12 
vertaistukiryhmää ympäri Suomea. Lappeen-
rannassa ryhmän käynnistämistä ja toimintaa 
tukevat myös Lappeenrannan kaupunki sekä 
Veikkaus. 

Lappeenrannan ryhmä perustetaan syksyn 
aikana. 

Lisätietoja ryhmästä antaa kriisityöntekijä  
Eveliina Montonen. 

Eveliina Montonen 
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Katsaus kesään
Lappeenrannan Mielenterveysseuralla on takanaan puuhakas 
kevät ja kesä: toukokuussa järjestettiin Hyvää mieltä kult-
tuurista – tapahtumia ja elokuussa osallistuttiin Mahdollisuuk-
sien torille.

MHAW tarjosi monen sortin mukavaa

VIIDETTÄ kertaa järjestetyn Hyvää mieltä kulttuurista (MHAW) – kam-
panjaviikon teemana oli monikulttuurisuus ja -muotoisuus. 

MHAW alkoi Mielipaikan julkistamisella Halkosaaressa maanantaina 
21.5. Tapahtumaan kuului picnic ja yhdessäoloa perinteikkäässä saa-
ressa lähellä Lappeenrannan hienoimpia paikkoja: satamaa ja linnoi-
tusta. 

MUKAVA meininki jatkui tiistaina 22.5. me-talossa, josta enemmän 
viereisellä sivulla. 

TORSTAINA 24.5. pidettiin Satamatorilla Hyvän mielen kulttuuri-
markkinat. Tapahtuma oli tarkoitettu kaikenikäisille ja yleisöä olikin 
kaikista ikäryhmistä. 

VIIKKO huipentui perjantaina 25.5. järjestettyihin Hyvän mielen jamei-
hin ravintola Teerenpelissä. 

Paikallinen Woodpeckers-bändi soitti ja muut pitivät hauskaa – tosin 
bändikin näytti pitävän hauskaa. Kaikenlaista irrottelua katsottiin 
pelkästään hyvällä! 

Jatta Kupias 

Mahdollisuuksien torilla 
tavattiin

AINA ei tarvitse voittaa pokaalia 
ennen kuin voidaan järjestää hipat 
torilla. Mahdollisuuksien torilla  
Marian aukiolla kokoontui mukava 
joukko paikallisia toimijoita tapaa-
massa ihmisiä ja kertomassa 
toiminnastaan. 

Lappeenrannan Mielenterveysseu-
ran iskujoukko ehti rupattelun 
ohessa tanssia, juoda mehua 
ja pitää ständiä pystyssä hyvässä 
tuulessa :) 

Mahdollisuuksien torit ovat yksi 
kansalaisvaikuttamisen muoto. Ne 
tuovat paikalliset ihmiset ja 
järjestöt yhteen. Vuonna 2018 
Mahdollisuuksien toreja järjestetään 
touko-lokakuussa parilla 
kymmenellä paikkakunnalla ympäri 
Suomen. 

Jatta Kupias
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Maukas ruoka – hyvä mieli

Toukokuisen Mental Health Art Week-tapahtuman tämän vuo-
den aihe monikulttuurisuus toteutui parhaimmillaan Hyvän mie-
len ruokaklubissa 22.5. me-talossa. Siellä iranilainen Turadj 
Miraftabi ja srilankalainen Charlotte Kariyawasam Tantrige 
valmistivat ruokaa, talkooporukka oli koottu tuttavista sekä 
mielenterveysseuran ja me-talon väestä. Kävijöitä riitti jonoksi 
asti, arviolta satakunta henkeä pääsi nauttimaan eksoottisista 
mauista. Suosio yllätti, mutta onneksi ruoka riitti! 

Ruokaklubi todettiin yhdestä suusta onnistuneeksi tapahtu-
maksi. Ruoka oli hyvää ja ihmiset viihtyivät. Yhteenvetona voi 
sanoa, että vastaavanlaisia kokoontumisia kannattaa ehdot-
tomasti järjestää lisää ja kutsua uusia kokkeja mukaan. Seu-
raavalla kerralla tarvitaan suuremmat tilat ja enemmän aikaa 
ruoan valmistamiseen. Ja sitten kaikki osallistujat yhdessä 
tekemään ruokaa ja nauttimaan yhteisestä mielihyvästä! 

Ilon tuottaminen tärkeää

Toinen kokeista Charlotte Kariyawasam Tantrige lähti nuorena 
naisena Sri Lankasta lappeenrantalaisen Markku Hovin 
matkaan. He perustivat perheen ja saivat kaksi nyt jo aikuista 
tytärtä, molemmat muusikkoja. Charlotten hymyilevät kasvot 
ovat tuttu näky paikallisissa monikulttuurisissa tapahtumissa. 
Hän on osallistunut myös mielenterveysseuran Hyvän mielen 
päiväkahveihin alusta saakka. 

Siellä hän on esitellyt oman maansa tapoja ja tärkeitä arvoja 
sekä näyttänyt, miten kansallisasu sari puetaan oikeaoppisesti 
päälle. Ei ole helppoa! 

Charlotte ammentaa ohjeet elämäänsä buddhalaisesta vii-
saudesta: on pyrittävä tekemään hyvää ja tuottamaan iloa 
muille, esimerkiksi vanhuksille ja yksinäisille. Markku ja Char-
lotte toimivat ulkomaalaisille opiskelijoille varavanhempina ja 
ovat varmasti pystyneet tätä kautta lievittämään monen opiske-
lijan yksinäisyyttä. Charlotte täyttää pian 60 
vuotta. Paras syntymäpäivälahja tulee ole-
maan se, kun omat tyttäret laulavat äidilleen 
onnittelulaulun tämän omalla äidinkielellä 
singaleesilla. 

Charlotte haluaa jakaa 
parhaat reseptit seuran 
jäsenille. 

Leena Korhola

Kirjolohi-
kookoskastike:

kirjolohipaloja 
sipuli ja valkosipuli 
currya 
kanelia 
mustapippuria 
currylehtiä 
suolaa 
vähän chiliä 
kookosmaitoa

Lehtikaalisalaatti:

hienoksi silputtua lehtikaalia 
iso pilkottu punasipuli 
tuoretta chiliä 
mustapippuria 
kookoshiutaleita 
suolaa 
sitruunamehua 
Kaikki aineet sekoitetaan  
huolellisesti

Kookoskakku:

kookoshiutaleita 
siirappia 

rusinoita, taateleita 
cashew-pähkinöitä  

fariinisokeria 
kardemummaa 

soodaa, leivinjauhetta 
vehnäjauhoja, mannasuurimoita 

vaniljatippoja, suolaa 
sitruunankuorta, kuminaa

Ananasvanukas:

ananaspaloja 
rusinoita 
laktoositonta kuohukermaa 
sitruunamehua 
sokeria 
kardemummaa 
hieman suolaa 
liivatetta 
muutama tippa vaniljaa

CHARLOTTE-MENU
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Lappeenrantalaiset Marketta ja Raisa ovat 
mukana paikallisessa reilun 10 hengen hetu- 
eli henkisen tuen ryhmässä, joka osallistuu 
henkisen tuen antamiseen/ensihuoltoon on-
nettomuus- ja erityistilanteissa. 

Ryhmäläiset ovat käyneet läpi pakollisen kah-
den kurssin koulutuksen, ja täydentävät tieto-
jaan ja osaamistaan säännöllisesti. Ryhmien 
on nimittäin täytettävä henkisen tuen hälytys-
ryhmien minimivaatimukset. 
– Ryhmä on koottu pääosin paikallisista 
Punaisen Ristin ja Mielenterveysseuran va-
paaehtoisista, kertoo Marketta. 

– Juho Heikka Kriisikeskuksesta hoitaa 
koollekutsumisen ja tapaamisen ohjelman, 
hän jatkaa. 
– Tapaamisissa meillä on muun muassa eri-
laisia luentoja ja käytännön kriisitilannekoulu-
tusta. 

Ryhmä on suhteellisen uusi, eikä se ole ollut 
vielä mukana tositilanteessa, mutta naa-
purikunnassa Imatralla tästäkin on kokemusta. 
– Imatran hetu-ryhmä on toiminut pidempään 
ja luonnollisesti käytämme heidän osaamis-
taan hyödyksemme, Marketta jatkaa. 

HETU on osa Suomen Punaisen Ristin (SPR) 
koordinoimaa Vapepa- (vapaaehtoinen pelas-
tuspalvelu) verkkoa, jossa on mukana kaikki-
aan 52 järjestöä – Mielenterveysseura on yksi 
näistä. 

Henkisen tuen ryhmän vapaaehtoiset – siis 
myös meidän mielenterveysseuralaisemme – 
ovat osa ensihuoltoa, joka tarkoittaa aut-
tamista, tukemista ja avustamista käytännön 
tasolla erilaisissa onnettomuus- ja erityisti-
lanteissa (esim. tulipalot, kadonneiden etsintä, 
suuronnettomuudet).

Henkisen tuen antajat tuntevat omat rajansa

Halu auttaa on geeneissä

Marketta on ammatiltaan sairaanhoitaja eli 
muiden auttaminen on tavallaan verissä. Hän 
on ollut aina kiinnostunut myös ihmisten 
henkisestä hyvinvoinnista. 
– Jo nuorena opiskelijana mietin vakavasti, 
erikoistunko somaattiseen vai psyykkiseen 
hoitamiseen, hän muistelee. 
Aikoinaan somaattinen puoli vei voiton, mutta 
psyykkinen hoitaminen jäi pysyväksi kiinnos-
tuksen kohteeksi. 

– Toimittuani aikani sairaanhoitajana kliinisel-
lä puolella koin, että pystyisin olemaan tuke-
na myös henkisesti. Niin sitten päädyin va-
paaehtoiseksi päivystäjäksi Eksoten krii-
sipuhelimeen tekemään mm. jälkipuinteja, 
hän kertoo. 

– Ehkäpä siinä samalla tuli sitten varmistet-
tua, että aikoinaan tehty valinta ei jäänyt 
kaivelemaan mieltä. 

Marketta ehti toimia pitkään vapaaehtoisena 
myös SPR:ssä, ja kun kaupunkiin ryhdyttiin 
perustamaan omaa hetu-ryhmää, hän lähti 
heti mukaan. 
– Se kuulosti tarkalleen minun hommaltani.

Otamme vakuutuksia toivoen, että niitä ei tarvitsisi koskaan käyttää. Emme myöskään 
halua, että meille tapahtuu pahoja onnettomuuksia tai kriisejä – kuitenkin niihinkin pitää 
varautua. Suuronnettomuuksissa ja erityistilanteissa tarvitaan myös vapaaehtoisia.
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Mielenterveys on kaikkein tärkeintä

Pelkkä hyvä tahto ja lähimmäisenrakkaus 
eivät riitä ensihoidon henkisen tuen ryh-
mään. SPR:n kotisivujen mukaan ”henkisen 
tuen perusperiaatteena on turvallisuuden 
tunteen luominen tai sen palauttaminen. 
Keskeisiä keinoja ovat rauhallinen läsnäolo, 
kuuntelu, realistisen toivon antaminen, 
yhteydenoton luominen lähiomaisiin, ohjei-
den antaminen”. 

Sekä Marketta että Mielenterveysseuran krii-
sipäivystäjäksi kouluttautunut Raisa tähden-
tävät sitä, että oma elämä pitää olla kunnos-
sa ennen kuin kannattaa edes ajatella kriisi-
auttamista. Kun lähtee auttamaan muita 
tiukoissa paikoissa, omat pelot ja epävar-
muudet on hyvä olla käsitelty. 

– Mielenterveys on arvokkainta, mitä meillä 
on, sanoo Raisa. 
– Siksi sitä on vaalittava, jotta voimme tehdä 
kaikkea muuta, sanoo Raisa vakavana. 
Vaikka Raisa pätevöityi puhelinauttajaksi, 
hän kokee, että kasvokkain tapahtuva aut-
taminen on hänelle luontevampaa. Henkisen 
tuen ryhmään hän lähti heti, kun se perustet-
tiin. 
– Yksi tärkeimmistä asioista hetu-toiminnas-
sa on läsnäolo, hän pohtii. 
– Auttaminen tarkoittaa usein sitä, että 
huolehditaan arjen sujumisesta – keitetään 
kahvia, ollaan lasten kanssa, huolehditaan, 
ettei kukaan jää yksin, hän sanoo. 

– Hetulaiset toimivat aina viranomaisten 
pyynnöstä ja ohjauksesta, Raisa painottaa. 
– Vähän niin kuin heidän jatkeenaan.

Aika on priorisointikysymys

Molemmat naiset kokevat, että vapaaeh-
toistyö antaa heille todella paljon. Nykyisin 
huomiostamme taistelevat monet tahot, eikä 
aika mitenkään riitä kaikkeen, mitä haluaa 
tehdä. 

– Mielestäni tämä on priorisointikysymys, 
sanoo Raisa napakasti. 
– Jos haluan tehdä vapaaehtoistyötä, sille 
löytyy aikaa. 

Marketta on samoilla linjoilla. 
– Perusolemukseni on sellainen, etten voi 
vaan istua paikallani, hän sanoo. 
– Olen mukana monessa ja siitä on tullut 
minulle voimaannuttava positiivinen kierre: 
saan valtavasti energiaa siitä, että pystyn 
auttamaan. 

Omien rajojen tunteminen on kuitenkin 
tärkeää auttajalle. Kun ei jaksa, ei pidä väki-
sin vääntää, siitä tulee vain haittaa kaikille. 
– Auttajat unohtavat liian usein sen, että 
hekin tarvitsevat tukea, Marketta pohtii. 
– Onneksi hetu-toiminnassa tämä ei pääse 
unohtumaan, sillä tilanteiden purkaminen 
tapahtuu aina automaattisesti, Raisa toteaa 
lopuksi. 

Haastateltavat haluavat esiintyä vain etu-
nimillään työn luottamuksellisuuden vuoksi. 

Jatta Kupias 

Kuvat (Pixabay) ovat vain kuvitustarkoitukseen, eivätkä 
liity artikkeliin.
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Kriisikeskusjohtajan terveiset 

Viime jäsentiedotteessa kerroin, kuinka kriisikeskuksella on ollut vilkas alkuvuosi ja paljon tapahtuu. 
Samaa säveltä jatkan tässäkin tiedotteessa. 

Kuten huomaatte tiedotteesta, on kriisitiimissä tapahtunut viimeksi mainitut muutokset; toukokuussa 
Annen sijaiseksi palkattiin Eveliina Montonen. Tiimin lisäksi myös itse kriisikeskus on kokenut muutoksia, 
kun muutimme uusiin tiloihin syyskuun alusta (Kirkkokatu 1). 

Muutoksia on tehty myös käytänteissä ja työn sisällössä. Jokainen työntekijä osallistuu osaltaan vapaa-
ehtoistyön koordinointiin, sekä muihin kriisityönlinjausten mukaisiin töihin asiakasvastaanoton lisäksi. 
Viime vuonna alkanut asiakasruuhka hellitti keväällä, jonka myötä olemme voineet keskittyä työn sisällön 
kehittämiseen, sekä saimme muuton hoidettua mallikkaasti. 

Uusia toimintoja ja yhteystyötä suunnitellaan jatkuvasti. Kriisikeskuksella on nyt valmiudet tehdä 
videovälitteistä kriisityötä, eli pitää kriisivastaanotto etäyhteyksillä. Samoin ensi vuodelle suunnitellaan 
uutena vapaaehtoistyön muotona kriisiauttamisen linjausten mukaiset henkilökohtaiset tukisuhteet. 
Tukisuhdetoimintaa voi nyt jo tehdä verkossa tukinetissä, mutta alueellamme on suurta tarvetta kas-
vokkain tapahtuvalle toiminnalle ja ajatuksemme on tähän tarpeeseen vastata. 

Uusien tilojen lisäksi positiivista on ollut perinteisen- sekä sosiaalisen median hyvä näkyvyys. Olemme 
myös jalkautuneet aktiivisesti ja osallistuneet eri tapahtumiin. Mm. näiden ansiosta syksyn tukihenkilön 
peruskurssi tuli täyteen! Tämä on erittäin hieno asia, sillä niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti uusien 
vapaaehtoisten tarve on suuri. Seuraava peruskurssi järjestetään jo heti tammi-helmikuussa ja uusien 
vapaaehtoisten rekrytointi on siten päällä edelleen. 

Haluan myös käyttää tämän tilaisuuden kiittääkseni kaikki toiminnassamme mukana olevia: ilman teitä ei 
olisi kriisikeskusta. Kiitos tuestanne ja jaksamisestanne muutoksen keskellä. Yhdessä kun tehdään, niin 
hyvä siitä tulee! 

Hyvää syksyä, 

Juho Heikka 
Kriisikeskusjohtaja 

”Katse horisonttiin” 
Kuva Jarno Saarimies / Kuvaajakulma



  SAIMAAN KRIISIKESKUKSEN MUUTTO

Saimaan kriisikeskus aloitti toiminnan uusissa 
tiloissa syyskuun alusta. Uusi osoitteemme on 
KIRKKOKATU 1, 53100 LAPPEENRANTA.  

Päätös muutosta tehtiin kesäkuussa ennen 
juhannusta. Muutto hoidettiin napakasti 
kahden päivän aikana, eli katkosta toimintaan 
ei juurikaan syntynyt. 

Pormestarinkadun pitkään meitä palvelleet Vil-
jelytalon tilat eivät olleet enää toimivat toimin-
tamme kannalta. Kasvavan toimintamme myötä 
tarvitsimme oman koulutus- sekä ryhmätilan, 
sekä yhden työhuoneen lisää. Uusista tiloista 
nämä kaikki kolme löytyvät.  

Uusissa tiloissa on myös tukihenkilöille oma 
huone; tämä mm. mahdollistaa kriisipuhelin-
päivystämisen mihin aikaan päivästä vain!  

Muuton yhteydessä myös vapaaehtoisten tie-
tokone uusittiin, samoin kuin puhelimet ja luurit. 
Vapaaehtoisten huoneesta löytyy nykyään 
myös sähköpöytä; huolehditaan niin henkisestä 
kuin fyysisestäkin hyvinvoinnista. 

Viljelytalon sijainti oli hyvä, mutta talon laaja-
alainen toiminta tuotti meille ongelmia. Suomen 
vaihtelevat vuodenajat tuottivat myös haasteita 
tilojen käytössä. 

Tule kriisikeskuksen AVOIMIIN OVIIN tutus-
tumaan uusiin tiloihin 1.10. klo.12-15:00! 
Tapahtumassa kahvitarjoilu.

TULEVIA TAPAHTUMIA:

Löydä oma tarinasi ® - ryhmä 

Avoimet Ovet 1.10. klo.12-15:00 

10.10. Maailman Mielenterveyspäivä 

Pikkujoulut 30.11. 

Loppuvuoden aikana:
MTEA1, MTEA2 sekä NMEA koulutukset 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun henkisen 
tuen peruskurssi 

Ensivuoden alussa:
Tukihenkilön peruskurssi

Ahkerat ”jalkautujat" kirjastolla.

Maailman itsemurhien ehkäisypäivänä 10.9. 
Saimaan Kriisikeskus järjesti kolme avointa luentoa. 
Kuva Saimaan ammattikorkeakoululta.



Jäsentiedotteen toimitus: Jatta Kupias 
Taitto: Raisa Myyryläinen 
Tulostus: Saimaprint Oy 

Seuraava tiedote ilmestyy joulukuussa 2018

Lappeenrannan Mielenterveysseuran verkkosivut 

www.mielenterveysseurat.fi/lappeenranta/ 
Facebooksivut: www.facebook.com/LappeenrannanMielenterveysseura 

Sähköpostiosoite: mielenterveysseura.lpr@gmail.com 

Postiosoite: Kirkkokatu 1, 53100 Lappeenranta

 

MAAILMAN MIELENTERVEYSPÄIVÄ 10.10.2018 

Olet tärkeä juuri sellaisena kuin olet.
Maailman mielenterveyspäivän 2018 teemana on maailmanlaajuisesti nuorten mielenterveys  

muuttuvassa maailmassa. Suomessa lähestymme aihetta kymppikymppi-päivänä 10.10. nuorten  
mielenterveyden vahvistamisen kannalta. 

Lappeenrannassa Mielenterveysseura viettää päivää yhdessä Ohjaamon kanssa ja paljon mukavaa 
ohjelmaa on tiedossa. Saman päivän iltana klo 18 jälkeen valaistaan vihreällä rakennuksia, 
ikkunoita tai vaikkapa itselle tärkeitä esineitä. Vihreällä valaisemisella on symbolinen merkitys  

stigmaa vastaan. Kun valaiset vihreällä, näytät kaikille tasa-arvoisesti vihreää valoa diagnooseista 
riippumatta ja olet mukana edistämässä avoimempaa keskusteluympäristöä. 

Lisää tietoa tulossa, pysy kanavalla! 

Kymppikymppi verkossa: www.mielenterveysseura.fi/kymppikymppi, 
www.mielenterveysseura.fi/vahvuuskortit, Instagramissa: #kymppikymppi


