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kokeilumielessä

Mikä onkaan Olka?

 

Jäsentiedote 3/2018

Tulossa…

Tuonen tupa – elävää keskustelua kuolemasta -  
kerran kuussa  

Valon päivä 5.2.2019 

Surukonferenssi 11.–12.4.2019 

Mental Health Art Week 2018 - 21.- 27.5.2019 

Seuraa nettisivua (http://www.mielenterveysseurat.fi/ 
lappeenranta/) ja Facebookia (www.facebook.com/
LappeenrannanMielenterveysseura/) 

Miele- 

kästä 

joulua!

http://www.mielenterveysseurat.fi/
http://www.mielenterveysseurat.fi/
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”Mielikuvitusta ja älyä on kertynyt sen verran, että masen-
tumaan kykenee ja onnettomaksikin riittää lahjoja.”  
(Kari Hotakainen, Jumalan sana) 

Jouduttuani luopumaan aktiivisesta toiminnasta seurassamme olen 
pohtinut koko mielenterveys -käsitettä. Sehän sekoittuu päissämme 
turhan helposti mielisairauteen. Syntyy mielikuva mielestämme jollain 
asteikolla kahden ääripään välillä. Todellisuudessa sairas on monessa 
mielessä terve niin kuin terveessä on paljon sairaaksi sanottavaa.  

Toki niin terveyden kuin sairaudenkin määrittely menee vaikeaksi. Ter-
veeksi luullaan häntä, jota ei ole tutkittu tarpeeksi tai oikeasta paikasta 
ja sairaaksi leimataan hänet, joka ajattelee itse ja kuuntelee omia 
rumpujaan marssiessaan eri tahdissa kuin normaaleiksi itseään luule-
vat. 

Vaikka psykoanalyysin isää, Sigmund Freudia, ei nykyisin kovin suuresti arvosteta, hän jätti jo viime vuo-
sisadan alussa edelleen pätevän määritelmän henkisestä hyvinvoinnista.  Se tarkoitti hänelle kahta 
kykyä: tehdä työtä ja rakastaa. Tosin hän syvensi ajatustaan 30-luvun lopulla sairastuttuaan syöpään ja 
nähdessään natsismin nousun. Hän liitti määritelmäänsä kolmannen kyvyn: suremisen. Lienee vain mei-
dän tautinen kiinnostuksemme seksiin, joka sumensi Freudin perusajatuksen hyvinvoinnin arkisesta 
yhteisöllisyydestä ja tunki sen yksilön pään sisään ja uniin. 

Tehdessämme työttömien kanssa Vapautukseen teologiaa puhuimme paljon siitä, ovatko työttömät muka 
terveitä vain siksi, etteivät he voi käyttää työterveyshuollon palveluja. Kantavatko he sijaisina yhteiskun-
tamme sairautta, ihmisarvottomuutta ilman osallistumista tuotantoon ja etenkin kulutukseen? 

Tiedämme, että yksinäisyys muodostaa merkittävän riskin niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin oireiluun.  
Ei ole tarjolla ensimmäisiäkään treffejä alttarille. Miestyössä tiedetään sekin, että yksinäisyys merkitsee 
huomattavasti parisuhteessa eläviä miehiä suurempaa riskiä sairastamiseen, alkoholisoitumiseen, aikais-
tettuun kuolemaan ja väkivaltarikollisuuteen. Tosin pitkä työ perheneuvojana opetti, ettei avioliitto aina 
takaa terveyttä ja pitkää ikää. 

Tuonen Tupa, Kuoleman kahvila, missä seura on yhtenä toimijana, tarjoaa paikan, missä voi keskustella 
elävästi kuolemasta. Se ja Palvelukeskuksen Leskien tukitoiminta vakuuttavat ainakin minut siitä, kuinka 
hyvinvoinnille tärkeää on mahdollisuus surra ja jäsentää menetys osaksi omaa elämänkertaansa. 

Siinä ovat arkisen mielenhyvinvoinnin palaset: työ, rakkaus ja suru. Niiden oikeudenmukainen jakaminen 
kotona, yhteisöissä ja yhteiskunnassa mahdollistaa hyvän elämän mahdollisimman monille. Näin joulun 
alla lisäisin Freudin luetteloon vielä yhden kyvyn: juhlimisen lahjan, mikä on kiedottu työhön, rakkauteen 
ja suruun. 

Valoa joulusta! 

Matti J Kuronen

Hy-än mielen arki - ja juhla
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Sääntömuutos, uutta vapaaehtois-
toimintaa ja muuta säpinää

LAPPEENRANNAN Mielenterveysseuran 
hallitus päätti syksyisessä kokouksessaan 
laajentaa vapaaehtoistyömahdollisuuksia 
seurassa. 

Tähän asti seura on keskittynyt pitkähkön 
koulutuksen vaativiin kriisiauttamiseen liit-
tyviin vapaaehtoistöihin. Koska olemme eri-
laisia, on hyvä olla myös monimuotoisia 
keinoja lähimmäisten auttamiseen.  

Seura tarkastelee, mitä mahdollisuuksia 
yhteistyö Suomen Punaisen Ristin ystävä- ja 
piristäjäpalvelun kanssa tarjoaa. Toisena 
hyvänä vaihtoehtona on Eksoten OLKA-
toiminta, jota esitellään tarkemmin sivuilla 4-
5. Kerromme pian lisää. Ja olemme tie-
tenkin avoimia ehdotuksille!! 

YHDISTYKSEN ylimääräinen jäsenkokous 
puolestaan valitsi yksimielisesti ja kovaan 
ääneen seuran pitkäaikaisen puheenjohta-
jan rovasti Matti J. Kurosen kunniapuheen-
johtajaksi. Hänen mietteitään voimme lukea 
viereiseltä sivulta.  

Samassa kokouksessa käsiteltiin myös 
yhdistyksen sääntöjen yksinkertaistamista – 
toki kaikkia pykäliä noudattaen. Sääntömuu-
tokseen palataan vielä keväällä. Jos asia 
kiinnostaa, ota yhteyttä seuran hallituksen 
jäseniin.  

Oikein hyvää joulun aikaa! Muistetaan, ettei 
Roomaa rakennettu päivässä, eikä mei-
dänkään tarvitse koko ajan olla tehokkaita. 
Akkujen lataus kannattaa! 

Jatta Kupias  

Pikkujoulut 30.11.2018

Lappeenrannan Mielenterveysseuran sekä 
Saimaan Kriisikeskuksen pikkujoulut vietet-
tiin 30.11. kriisikeskuksella. Kuten yleensä, 
näihinkin hippoihin liittyi runsas syöminen: 
paljon oli tarjolla kystä kyllä ja pöydät 
notkuivat jouluherkkuja!  

Kun mahat oli syöty täyteen, oli ensim-
mäisen ohjelmanumeron aika: Mimmin 
vetämä Joulu-Bingo! Koneena pöhisi Avot 
sie-ravintolasta vuokrattu Aki Kaurismäeltä 
saatu härveli. Sen voi muuten bongata 
Kaurismäen elokuvasta ”Leningrad Cow-
boys Meet Moses” vuodelta -94. 

Bingon jälkeen nautiskeltiin glögit ja kahvit 
ja siirryttiin seuraavaan ohjelmanumeroon. 
Paikallinen talentti Jani Autio saapui haus-
kuuttamaan pikkujouluväkeä stand-upilla. 

Mahat täynnä ja kippurassa tuli ilta 
päätökseen. Hyvän illan jälkeen oli aika 
toivottaa hyvää ja rauhallista joulun 
odotusta kaikille. 

Juho Heikka 
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OLKA 

Tämän jutun juoni on seuraavanlainen: Joitakin 
kuukausia sitten mielenterveysseuran hallitus 
pohti kokouksessaan vapaaehtoistilannetta. 

Todettiin, että seurassa on tasokasta kriisityön 
erikoiskoulutusta, sen läpäisseet toimivat va-
paaehtoisina työntekijöinä kriisipuhelimessa, 
tukinetissä verkossa ja Vapaaehtoisen pelas-
tuspalvelun henkisen tuen ryhmässä. Kaikki 
arvokasta ja vaativaa työtä. Mutta mitä löytyy 
seuran rivijäsenille ja muuten mielenterveyden 
edistämisestä kiinnostuneille?  

Ilman muuta tapahtumien järjestäjät, roudaajat, 
tiedottajat ja hallituksen jäsenet tekevät tuiki 
tarpeellista auttamistyötä, kaiken sen tarkoi-
tuksena ihmisten mielen hyvinvoinnin ylläpi-
täminen ja lisääminen. Entäpä, jos haluaisi aut-
taa ja tukea tavallisia, ei välittömässä kriisissä 
olevia? Tarjota olkapään, johon hetkellisesti 
nojata?  

Näitä pohdittiin, ja kaavailtiin enenevää 
yhteistyötä eri järjestöjen kanssa. Tähän 
tilanteeseen osui kuin nappi silmään Eksoten 
informaatio jo osittain toimivasta OLKA-
työstä, jossa nimenomaan järjestöt toimivat 
yhdessä. Itse innostuin kovasti ja tuppauduin 
heti info-tilaisuuteen. Sain kuulla OLKA-koordi-
naattorin Reetta Tourusen mielenkiintoisen esi-
tyksen.  

HUSista lähtenyt toiminta on laajentunut jo 
moniin sairaanhoitopiireihin eikä ihme. Myös 
Etelä-Karjalan keskussairaala etsii vapaaeh-
toisia kokemusasiantuntijoita ja aula-avus-
tajia palvelemaan sairaalassa asioivia ihmisiä. 
Varsinkin aula-avustajan työ herätti minussa 
kiinnostusta.  

EKSOTEN JA JÄRJESTÖJEN TOIMIVAA YHTEISTYÖTÄ -TOIMISIKO SE MEILLÄ?

Sairaalan ala-aulassa on OLKA-piste, johon toimin-
nassa mukana olevat järjestöt voivat tuoda tietoa 
omasta osaamisestaan. Aulasta voi varata pöydän 
teemapäiviä varten. Vertaistukijat vierailevat osas-
toilla kertomassa omasta toipumisestaan.  

Aula-avustajat ilahduttavat ja auttavat sairaalaan 
tulijoita. He avustavat ilmoittautumisautomaatin 
käytössä, ohjaavat oikeisiin paikkoihin, ovat pal-
katun henkilökunnan apuna ja luovat rentoa ilma-
piiriä. He myös ovat valmiita kuuntelemaan. Va-
paaehtoinen liikkuu vihreät liivit päällä, niissä lukee 
oma ja sen järjestön nimi, jota edustaa.  

Eikö tämä voisi olla mielenterveysseurallemme sopi-
vaa auttamistyötä! Keskustelu jatkukoon, kiinnos-
tuneet ottakaa yhteyttä. Reetta Tourunen lupasi 
kouluttaa, jos meiltä löytyy innostuneita. Koulutus ei 
ole pitkä, itse asiassa tällä kolmen tunnin paketilla 
minä sain jo pätevyyden ja kirjallisen todistuksen 
siitä.  

Tämän jutun tarkoituksena on sohaista kepillä jäätä. 
Heräsikö mielenkiintosi? Haluaisitko lisää tietoa?  

Tätä kirjoitteli OLKA-pistoksen saanut, jo osittain 
joulun tunnelmaan siirtynyt  

Leena Korhola  
leena.korhola@gmail.com  
040 8482066  
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Kauppakeskuksessa kokeiltiin kriisiauttamista

Saimaan Kriisikeskus järjesti 28.11. Kokeile Kriisiaut-
tamista - mahdollisuuden osana Suomen Mielenter-
veysseuran Hyvän mielen vapaaehtoiskampanjaa. 

Pop-up -tapahtuma järjestettiin IsoKristiinassa; käytävälle 
pystytettiin ”kriisikeskus” jossa oli tarjolla tietoa ja mahdol-
lisuus kokeilla kriisipuhelimeen vastaamista tai verkko-  
kriisityötä. 

”Kriisikeskus” keräsi paljon ihmettelijöitä ja muutama 
rohkea kokeilikin kriisipuhelimeen vastaamista. 
Samankaltaisia vapaaehtoistyön kokeilumahdollisuuksia 
on järjestetty muissa kriisikeskuksissa mm. avointen ovien 
yhteydessä.  

Tällä kertaa päätimme kuitenkin jalkautua sinne, 
missä ihmisetkin ovat! Tapahtuma toi niin hyvin näkyvyyttä 
toiminnalle, että tätä kannattaa jatkaa; seuraavaa pop up – 
kriisikeskusta siis odotellessa! 
Juho Heikka

SURUKONFERENSSI 2019
Yhdestoista valtakunnallinen Surukonferenssi järjestetään Tampereella 11.–12.4.2019.
Konferenssin teemana on Suru perheessä ja sen aikana käsitellään perheen surua monipuolisesti 
eri perheenjäsenten, eri kuolinsyiden ja selviytymiskeinojen näkökulmasta. Surukonferenssin 
tavoitteena on tarjota läheisensä menettäneille ja surevia työssään kohtaaville sekä tutkijoille 
mahdollisuus vuorovaikutukseen. 

Luennot: 
Rovasti, perheneuvoja Matti J. Kuronen: Siunattu läheis-
ten läsnä ollessa - suru perheessä 
Kriisipsykologi Antti Klemettilä: Empatia ja myötätun-
touupumus 
Sosiaalipsykologi Kati Kärkkäinen: Läheisensä menet-
täneen lapsen tai nuoren suru 
Kriisityöntekijä Harri Sihvola: Itsemurhayritykset ja itse-
murhat 

Lisäksi ohjelmassa on lukuisia työpajoja ja tieteellisiä sessioita. 
Lisää www.surut.fi

http://www.surut.fi
http://www.surut.fi
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Kriisikeskusjohtajalta

Aloitin niin kevään kuin syksynkin jäsentiedottei-
den omat osioni kertomalla, kuinka vilkasta krii-
sikeskuksella on. Sama meininki jatkuu hyvällä 
hengellä ja sykkeellä yhä! Kuten menneistä ja 
tulevista tapahtumista ja ryhmistä voit huomata, 
uusia toimintoja ja yhteistöitä suunnitellaan ja to-
teutetaan kovaan tahtiin. 

SYKSY on ollut asettumisen aikaa uuden äärellä. 
Kriisikeskus on löytänyt paikkansa uusissa toimi-
tiloissaan, käytänteet ovat selkeytyneet ja tavarat 
ovat löytäneet paikkansa - samoin kuin asiakkaat 
tiensä kriisikeskukselle. Lokakuussa olleissa avoi- 
missa ovissa kävi reilusti yli sata henkilöä tutus-
tumassa kriisikeskuksen uusiin tiloihin ja toimin-
taan. 

STEA:n avustusehdotus koskien kriisikeskustoi-
mintaa tuli ennen itsenäisyyspäivää. Avustusta 
esitetään korotettavan nousseiden kustannusten, 
mm. toimitila- ja hallinnointikulujen myötä. 
Lisäavustusta ei kuitenkaan myönnetty 
henkilöstöresursseihin, eikä sen pohjalta suun-
niteltuja henkilökoh-taisia tukisuhteita ainakaan 
vielä kevätkaudella ole mahdollista ottaa käyt-
töön. 

KAUPUNGIN rauhoituskuviot muuttuvat kriisi-
keskuksen osalta, kun avustushakemusmenettelystä 
siirrytään palvelusopimusneuvotteluihin. Ajatuksena 
on, että vuodesta 2020 alkaen kriisikeskuksen avus-
tus siirtyy kaupungilta Eksoten alaisuuteen. 

Näen tämän positiivisena asiana, sillä sekä seura 
että kriisikeskus ovat maakunnallisia toimijoita 
kuten Eksotekin. 

KRIISITIIMI viettää hyvin ansaittua lomaa joulun yli 
ja palaa työn äärelle, toivottavasti hyvin levänneenä, 
uuden vuoden jälkeen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 
että kriisikeskus olisi kiinni pyhien ajan; kriisipuhelin 
päivystää myös joulun pyhinä, vaikka silloin ei 
Saimaan Kriisikeskuksen päivystysvuoro kriisipuhe-
limessa olekaan. 

Tämä on meidän mahtavilta vapaaehtoisiltamme 
arvostettu teko, joka vähentää painetta pääkallon-
paikalta eli Helsingin SOS-kriisikeskuksen kriisi-
puhelinpäivystykseltä. Pyhät ovat kriisipuhelimen 
kiireisintä aikaa. 

MAHTAVAA on myös, että syksyllä alkaneelta tuki-
henkilön peruskurssilta valmistuu liuta uusia kriisi-
auttajia ennen joulua! Uusien tukihenkilöiden tarve 
jatkuu ja toivommekin kriisikeskuksella kovasti, että 
myös helmikuussa alkavalle peruskurssilla saadaan 
yhtä paljon aktiivisia osallistujia kuin syksyn kurssilla 
on. 

KOKO kriisitiimin puolesta toivotan kaikille rauhal-
lista joulun odotusta, hyvää uutta vuotta ja 
kriisivapaita pyhiä! 

Juho Heikka 
Kriisikeskusjohtaja
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Tapahtumia 2019

Tukihenkilötyön käytänteet ja vuosikatsaus 14.1. 
Verkkokriisityön kurssi 

Kulttuuritapahtuma kaupunginteatterin kanssa kulttuuritila Nuijamiehessä 31.1. klo 18-20 
Tukihenkilön peruskurssi alkaa 6.2. 

Lapset puheeksi -koulutus vapaaehtoisille 9.2. 

Henkisen Tuen (hetu) kurssi järjestetään alkuvuodesta. Ilmoita 
toimisto@saimaankriisikeskus.net jos olet kiinnostunut osallistumaan hetu-toimintaan! 

Vinkki: Lue juttu henkisen tuen toiminnasta syksyn jäsentiedotteesta! 

MTEA koulutuksia järjestetään keväällä – aikataulut tiedotetaan Facebookissa sekä 
verkkosivuilla 



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

Seuraava tiedote ilmestyy maalis-huhtikuussa 2019

Lappeenrannan Mielenterveysseuran verkkosivut 

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

Sähköpostiosoite: mielenterveysseura.lpr@gmail.com 

Postiosoite: Kirkkokatu 1, 53100 Lappeenranta

 

Mielenter-eysseura on Joulutorilla 

Lappeenrannan kaupunki panee taas pystyyn joulutorin Marian aukiolle 7.-22.12. 
Normaalien joululahjojen ja –herkkujen lisäksi torilla on tänä vuonna tarjolla myös hyvää mieltä. 

Lappeenrannan Mielenterveysseura nimittäin pörrää  
torstaina 20.12. klo 11–18 mökissä numero 17. 
Poikkea juttelemaan. Mielekästä menoa luvassa! 

+++ 
Lappeenrannan Joulutori 
Valtakatu 35 (Marianaukio) 
Avoinna 7.12.–22.12.2018 

ma-pe klo 11-18 
la-su klo 11–17 


