
 

Tässä numerossa mm. 
Puheenjohtajan palsta:
Kun pahoja asioita tapahtuu hyville ihmisille

Vuoden vapaaehtoinen 

Elokuvissa Salaisessa metsässä 

Yhes – projekti

Uuden vapaehtoisen mietteitä 

Suomen mielenterveysseura täytti 
120 vuotta

Tulevia tapahtumia

Tulossa mm. 
Vapaaehtoisten päivä 5.12.

Tuonen tuvat kerran kuussa

Valon päivä 5.2.

Mental Health Art Week 2018 
21.- 27.5.2018

Seuraa nettisivua ja Facebookia

Hyvää ja rauhallista joulua!

Jäsentiedote 2/2017
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Lempirabbini Harold S. Kushner kertoo kirjassaan Kun pahoja asioita 
tapahtuu hyville ihmisille murrosikäisen poikansa kuolemasta. Hän 
kysyi lääkäriltä, miksi Jumala antoi hänen poikansa kuolla ja sai vas-
tauksen: Sitä en tiedä, mutta poikasi kuoli, koska hänen verenkuvas-

saan tapahtui kohtalokas muutos. Vastaus tuotti isä-rabbille pitkän  
pohtimisen jälkeen oivalluksen: Jumalakaan ei mahda mitään tilastoille 

eikä sattumalle. 

EN kuitenkaan lukitsisi tästä vastausta ainoaksi oikeaksi. Jospa me sittenkin voimme tehdä jotain niin 
tilastoille kuin sattumillekin. Tämän syksyn aikana meidän todellisuuden hallitsemisen harhoja ovat ravis-
telleet joukkosurmat, puukotukset Turussa, neljä uhria vaatinut junan ja Masin kolari Raaseporissa ja 
nuoren varusmiehen kuolema Viipurintiellä. Meidän Miksi-kysymyksiimme tuskin riittävät vastaukset 
mustasta jäästä tai kehnosta näkyvyydestä. 

SAIMAAN kriisikeskus vastaa siihen, mitä tilastot ja sattumat saattavat aikaan. Se ei kuitenkaan voi 
muuttaa sen enempää tilastoja kuin estää sattumaa satuttamasta ihmisen haurasta elämää. Ne haasta-
vat meidät seuran vapaaehtoiset vastuuseen kaiken kansan kanssa siitä, että tilastot kaunistuisivat, eikä 
sattuman olisi niin helppo sattua. 

KUN todella paha tapahtuu, me joudumme helposti moraalisen paniikin valtaan. Ministerit puhkuvat 
aselakien tiukentamista ja tasoylikäytävien poistamista. Politiikka tarjoaa tylsät välineet todellisuuden 
hallintaan. Puheitten jälkeen eduskunta hiljenee kunnioittamaan uhrien muistoa. 

TOINEN, syvempi ja paljon vaikeampi mahdollisuus piilee meissä tavallisissa TV-katselijoissa ja il-
tapäivälehtien ostajissa. Voisimmeko me kasvaa todellisuuden pahuuden näkijöistä hyvän tekijöiksi 
omalla panoksellamme? Olen liikenteessä tavoillani ja asenteillani osa onnettomuustilastojen tekijöitä. 
Todelliset arvoni heijastuvat arkeni asenteissa toisiin ihmisiin, työtovereihini, kulutustottumuksiini ja it-
seeni. Virallisessa puhunnassa ja palvelutuotannossa ihmisen arvo noteerataan yhä useimmin euroina. 
Mutta elämän parhaat asiat ovat ilmaisia. Kuka hinnoittelee hymyn, hetken pysähtymisen toisen ihmisen 
kuulumisten äärelle taikka asettumisen hänen rinnalleen oikeiksi kokemiemme asioiden puolesta? 
Eletään ihmisiksi myös silloin kun äänestys- tai liikennekäyttäydymme. 

SEURAMME 120-vuotistapahtumiin kuului Toivoa kirjallisuudesta-keskustelu. Omassa kirjastossamme 
Toivo-kirjoiksi nostettiin kaksi kaikille jollain tavalla tuttua teosta. Seitsemän veljestä, joka kuvaa miesten 
kasvua me-massasta omien kohtaloittensa kokijoiksi yhteisönsä vastuullisina yksilöinä – aika velikultia. 
Toinen oli Tuntematon sotilas, jonka loppukohtaus tiivistää kriisinkokemukset. Yksi jää katkeruuteensa: 
Heijän perkeleiden puheista. Honkajoki heittää ikiliikkujansa osat nuotioon ja kertoo kadottaneensa joh- 
toajatuksen. Vanhala hihittää ja nousee huumorilla kohtalonsa yläpuolelle. Kariluoto menee yksinäisyy-
teen, kenenkään kuulumattomiin ja puhkeaa väkivaltaiseen miesitkuun - ja mitäpä kertoisin enää heidän 
elämänsä päivästä ja sen vaiheista täällä? 

Pimeän kiroamista parempi on sytyttää yksi kynttilä.
Kiitos armon vuodesta 2017! Ja valoa joulusta ainakin yhden kynttilän verran.

Matti J Kuronen

Valoa mustan jään maahan

Lappeerannan 
Mielenterveysseuran 
puheenjohtaja 
Matti J. Kuronen
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Leena on toiminut monta vuotta valtakunnallisen  
kriisipuhelimen päivystäjänä ja rikosuhripäivys-tyk-
sen tukihenkilönä. Hän on myös ollut perustamassa 
seuraan vapaaehtoisen pelastuspalvelun henkisen 
tuen ryhmää.  

– Leena Korhola on upea ihminen ja ehdottomasti 
vuoden vapaaehtoinen, sanoo Backman, 

Kampanjan tavoitteena on nostaa vapaaehtois-
toiminnan arvostusta ja näkyvyyttä.

Lisätietoja: 
Anne Backman, Lappeenannan mielenterveysseura, 
p. 040 484 2598 
Pinja Nieminen p. 050 666 27, 
pinja.nieminen(at)kansalaisareena.fi

Seuramme monitoiminainen Leena Korhola 
oli ehdolla vuoden vapaaehtoiseksi

Vapaaehtoistyön informaatio- ja kehit-
tämiskeskus Kansalaisareena valitsi taas vuo-
den vapaaehtoisen. Järjestyksessään neljän-
neksi Vuoden vapaaehtoiseksi valittiin Heidi 
Furu Espoosta. Kisaan osallistui 68 ehdokas-
ta, joista yksi oli Lappeenrannan mielenter-
veysseuran hallituksen jäsensihteeri, moni-
toiminainen Leena Korhola. Leena oli itses-
tään selvä ehdokas.

– Leena on toiminut aktiivisesti yhdistyksessä koh-
ta kymmenen vuotta, sekä vapaaehtoisena että 
hallituksen jäsenenä ja jäsensihteerinä, kertoo 
seuran sihteerin Anne Backman. 
– Hän on aktiivinen toiminnan kehittäjä ja on osal-
listunut monenlaisiin tapahtumiin järjestäjänä ja 
toimijana. 

Näistä esimerkkeinä ovat mm. Mental Health Art 
Week -tapahtumat, Mahdollisuuksien torit, 
Mielenterveysmessut yliopistolla sekä Valon mes-
sut. Leena on aktiivinen myös seuran vapaaeh- 
toisten koulutusten ja muun toiminnan jär-
jestämisessä. Hän on nykyisin myös Suomen 
Mielenterveysseuran liittohallituksen jäsen. Yhtey-
det pääseuraan ja muihin mielenterveys-seuroihin 
vahvistuvat tätä kautta. 

– Leena lähtee ennakkoluulottomasti mukaan jär-
jestöjen väliseen yhteistyöhön ja edistää näin 
järjestöjen verkostoitumista, Backman lisää. 
– Ihmisenä Leena on osaava ja luotettava, kans-
saihmisistä välittävä, maanläheinen ja muita 
aidosti ymmärtävä ihminen. Hän on innostunut ja 
innostava: hän vastaa pyyntöihin ja toimii 
nopeasti – hän saa aikaiseksi.

Lappeenrannan Mielenterveys-seura on Facebookissa!  

Paljon asiaa ja tietoja kursseista ja 
tapahtumista.  

Käy katsomassa ja tykkäämässä osoitteessa: 
www.facebook.com/LappeenrannanMielenterveys-seura

http://www.facebook.com/LappeenrannanMielenterveys-seura
http://www.facebook.com/LappeenrannanMielenterveys-seura
http://kansalaisareena.fi
http://kansalaisareena.fi
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LAPPEENRANNAN mielenterveysseura ja me-
talo esittivät Double Back Documentaries-
yhtiön tuottaman elokuvan Salainen metsäni YK:n 
päivänä 24.10. me-talolla. Nuoresta autistisesta 
miehestä, Laurista kertova dokumentti hiljensi 
yleisön sekä kuvauksellaan että sanomallaan.

METSÄN rauhassa viipyilevä kamera ja Laurin 
ajatukset, jotka kulkivat ruudussa tekstinauhana, 
loivat lähes hypnoottisen tunnelman. Lauri ei itse 
pysty pukemaan mietteittään puheeksi vaan 
uskottu tulkki ja fasilitaattori Pirjo auttaa kirjaa-
maan ne tietokoneelle. 

Laurin yksinkertaiset mutta väkevät kirjoitukset 
kertoivat, että hän on voimakkaasti tunteva ja ajat-
televa mies äänettömän kuorensa takana. Laurin 
sanat luonnon suunnattomasta merkityksestä it-
selleen avasivat hänen maailmaansa katsojille 
aivan kuin olisimme itse olleet mukana.  

Meille katsojille tuli hyvin nopeasti selväksi, että 
meissä jokaisessa on hitunen Lauria ja että 
elämän tekee rikkaaksi juuri meidän erilaisuu- 
temme unelmineen ja pettymyksineen.

– YK:n päivänä on hyvä hetki muistaa elämän 
moninaista ja arvostettua erilaisuutta, totesi 
paikallisseuran puheenjohtaja Matti J Kuronen. 
– Samoin kuin yhdenlaista ihmisen ikävää toisen 
luo. Kysymys on erilaisten ihmisten 
samanlaisesta arvosta. 

PAIKALLA oli autismin kirjoa henkilökohtaisesti 
tuntevia ihmisiä ja saimme kuulla, että erilaisia 
autismin muotoja tavataan noin prosentilla suo-
malaisista. Heille tunnusomaista on kaipuu rutii- 
neihin. Myös elokuvan Lauri haluaa, että tutut 
asiat pysyvät muuttumattomana, eikä yllätyksiä 
satu. 

ELOKUVAN toinen käsikirjoittaja Saara Murto 
kertoi, että he seurasivat ohjaaja Niina Brandtin 
kanssa Laurin elämää vuosikausia. Elokuva on 
tehnyt Laurista julkisuuden henkilön ja hänen 
elämäänsä ja mietteitään voi seurata  
Facebookissa
(https://www.facebook.com/lauri.katajainen). 

KUN poistuimme me-talolta elokuvan jälkeen, 
tiesimme, että Lauri oli koskettanut meistä 
jokaista, syvästi. Matti J, Kuronen kiteytti tunteet 
oivasti. 
– Minun on ratifioitava itseni kanssa YK:n ih-
misoikeusjulistus joka kohtaamisessa. 

Marjatta Kupias

Salainen  
metsäni  
herätti keskustelua

Saara Murto on 
toinen Salainen 
metsäni-elokuvan 
käsikirjoittaja. 
(Kuva Jatta)

https://www.facebook.com/lauri.katajainen
https://www.facebook.com/lauri.katajainen
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SALAINEN metsäni -elokuvalla on käynnissä 
vaikuttavuuskampanja, jolla luodaan yhteiskun- 
nallista keskustelua elokuvan avulla. Kampan-
jan teemana ovat ihmisoikeudet, erityisesti eri-
tyisryhmiin kuuluvien oikeudet ja heidän oikeus 
tulla nähdyksi ja kuulluksi. 

Vaikuttavuuskampanja ”Elokuva muuttaa 
maailmaa” on Kirkon mediasäätiön, Suomen 
Elokuvasäätiön ja AVEK:in hanke, jolla tuetaan 
yhteiskunnallisesti vaikuttavia elokuvia. 
Kampanja toteutetaan yhteistyössä Mielenter-
veysseuran, Autismi- ja Aspergerliiton, CP-lii- 
ton, Kuuloliiton, Näkövammaisten Kulttuuri-
palvelujen, Suomen Autismiyhdistysten, 
Koulukinon, Kynnys ry:n sekä paikallisten Sett -
lementti-järjestöjen kanssa. Kampanjan rahoit-
tajina toimivat Suomen elokuvasäätiö, Audiovi-
suaalisen kulttuurin edistämiskeskus ja 
Kirkon mediasäätiö. 

AUTISMI
Autismikirjolla on eri tutkimusten mukaan noin 
1 % väestöstä, joten Suomessa voidaan tämän 
perusteella arvioida olevan noin 55 000 
autismikirjon henkilöä. 

Kaikilla autistisilla henkilöillä ilmenee vaikeuk-
sia
- sosiaalisessa kommunikaatiossa (vaikeuksia 
sekä sanallisessa että sanattomassa
viestinnässä)
- sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (vaikeuksia 
tunnistaa tai ymmärtää muiden
ihmisten tunnetiloja ja tunteita sekä ilmaista 
omiaan)
- sosiaalisessa mielikuvituksessa (ymmärtää ja 
tulkita muiden ihmisten ajatuksia,
tunteita ja toimia)

www.autismiliitto.fi 

Kriisikeskuksen tulevia tapahtumia:

Kriisipuhelinpäivystäjien peruskoulutus tammi-
maaliskuussa 2018, p. 040 4156 656/Jaana Koskinen 

Verkkokriisityön koulutus keväällä 2018. Uusille 
sekä vanhoille tukihenkilöille, p.. 040 4156 656/Jaana 
Koskinen

VAPEPA-toiminnan henkisen tuen ryhmään uusia va-
paaehtoisia, p. 050 5551 044/Juho Heikka

Delfins ryhmä jatkaa toimintaansa kevätkaudella 
2018, p..040 4155 503/Anne Kurkinen

MTEA ja NMEA -koulutuksia pitkin kevättä. Jos olet 
kiinnostunut koulutuksista tai haluaisit ryhtyä koulutta-
jaksi niin ota yhteys Anne Kurkiseen, p. 040 4155 503

Yhes-kohtaamispaikka jatkaa toimintaansa 
kevätkaudella 2018. Yhes-toimintaan etsitään myös 
ohjaajia. Lisätiedot p.  050 5551 044/Juho Heikka. 
Lue lisää, Facebook-sivu "Yhes-kohtaamispaikka" 
”Yhes1"

Kriisikeskuksen kuulumisia ja tapahtumia tiedote-
taan myös Lappeenrannan mielenterveysseuran 
Facebookissa, käy tykkäämässä ja seuraa!

Lappeenrannan mielenterveysseuran nettisivut 
uudistuvat vuoden vaihteessa. Samalla osoite 
muuttuu muotoon www.mielenterveysseurat.fi/
lappeenranta/

Metsä on Laurin henkireikä.  
(Kuva Double Back Documentaries)

10. valtakunnallinen 

Surukonferenssi 

Teemana: Resilienssi  surussa 
Tampereen yliopiston päärakennus 

19.-20.4.2018 

 

Pääluennoitsija:  

psykologi, psykoterapeutti  Soili  Poijula 

Taide- ja  kehollisuus –teemoina  työpajoissa 

 

Surukonferenssin  tavoitteena  on  tarjota  läheisensä  menettäneille  ja 

surevia  työssään  kohtaaville  sekä  tutkijoille  mahdollisuus 

vuorovaikutukseen . 
 

Ilmoittautuminen  aukeaa  joulukuussa  osoitteessa  www.surut.fi . 
Lisätietoja: Hannele  Lehtonen, ryhmätoimintojen  suunnittelija 

040  354  8040  

hannele.lehtonen@mielenterveysseura.fi 
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Liity hyvään seuraan!  

Hae Lappeenrannan Mielenterveysseuran jäseneksi! 
Hae Lappeenrannan Mielenterveysseura ry:n jäseneksi täyttämällä hakemus nettisivuilla osoitteessa  

www.mielenterveysseura.fi/tule_mukaan/jaseneksi/jasenlomake

Jäsenmaksu on 15 euroa ja opiskelijoilta 9 euroa.

Yhes ollaan enemmän

YHES on kohtaamispaikka kaikille, jotka ovat seuraa 
vailla tai kokevat itsensä yksinäisiksi. Ryhmän on ni-
mensä mukaisesti tarkoitus saattaa ihmisiä yhteen ja 
olla yhes. Toiminnan tavoitteena on yksinäisyyden tun-
teen vähentäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, osal-
lisuus, sosiaalisten kontaktien luominen ja kohtaamisten 
mahdollistaminen mielekkään tekemisen ja yhdessä 
olon kautta.

Yhes-toiminta tapahtuu matalan kynnyksen periaatteella. 
Toiminta ja tapaamiset ovat osallistujille maksuttomia, 
eivätkä vaadi sitoutumisia tai ennakkoilmoittautumisia. 
Tapaamisilla on ohjaaja, joka vastaa käytännön järjestely-
istä ja tapaamisten sujuvuudesta. Ryhmäläiset voivat itse 
tuottaa tapaamiskerran sisällön omien halujensa ja tarpei-
densa mukaisesti. Tarvittaessa tapaamisen ohjaaja tukee 
ryhmäläisiä ja auttaa ideoinnissa. 

Tapaamisia ohjaamassa on ollut kriisikeskukselta Juho 
Heikka. Hänen apunaan on ollut projekti- sekä opinnäyte-
työ tekeviä opiskelijoita Saimaan ammatti- korkeakoululta. 

YHES on Lappeenrannan mielenterveysseuran ja Saimaan 
Kriisikeskuksen suunnittelema toiminta. Yhteistyö- kump-
paneina ovat Lappeenrannan kaupunki, Saimaan ammat-
tikorkeakoulu, Lappeenrannan Me-talo sekä Euroopan 
sosiaalirahaston tukema Elinvoimaa ja osallisuutta-hanke. 

Osalla tapaamisissa kävijöillä on hyvinkin aktiivinen sosiaa-
linen elämä, mutta he kaipasivat vain rentoa yhdessäoloa 
ja uusiin ihmisiin tutustumista. Ei siis tarvitse olla yksinäi-
nen osallistuakseen toimitaan!

http://www.mielenterveysseura.fi/tule_mukaan/jaseneksi/jasenlomake
http://www.mielenterveysseura.fi/tule_mukaan/jaseneksi/jasenlomake
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SAIMAAN Kriisikeskus/ Lappeenrannan Mielenter-
veysseura ry on hakenut rahoitusta STEA:lta*) vuosille 
2018–2020 projektiin, jonka tavoitteena on edistää 
yhteisöllisyyttä ja vähentää yksinäisyyden kokemuksia.

YHES- toiminta tarjoaa myös mahdollisuuden tehdä 
merkityksellistä vapaaehtoistyötä. Projektin kautta 
jokainen voi kouluttautua vapaaehtoiseksi ryhmänoh-
jaajaksi.

Lisätietoa mielen hyvinvoinnista tarjotaan mm. Mielen-
terveyden ensiapu 1- koulutuksien avulla.

Lisätietoja:
Facebook: Yhes -kohtaamispaikka (fb.me/yhes1)
Juho Heikka, 0505551044
juho.heikka@saimaankriisikeskus.net
toimisto@saimaankriisikeskus.net

*) Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus/Sosiaali- ja ter-
veysministeriö tukee Veikkauksen 
varoilla 

Kuvat Yhes-kohtaamisista on ottanut Juho Heikka.

KULUNEENA vuonna toimintaa on järjestetty 
kerran viikossa keskiviikkoisin Me-talolla 
(Kauppakeskus Opri 2 krs. Valtakatu 30 A 
53100 Lappeenranta). 

Kohtaamisia oli kevätkaudella 6 ja 
syyskaudella 12 kertaa. Ryhmä sai paljon 
kiitosta ja positiivista palautetta kävijöiltä. 
Osallistujien määrä tapaamisissa vaihteli 
muutamasta henkilöstä yli kahteenkymme-
neen.  

Tapaamisilla mm. leivottiin, tehtiin ruokaa, 
pelattiin lautapelejä, katsottiin elokuvia, käyti-
in keilaamassa, pidettiin piknik pusupuis-
tossa ja pelattiin mölkkyä.

mailto:toimisto@saimaankriisikeskus.net
mailto:toimisto@saimaankriisikeskus.net
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1. Mitä harrastat? 
Matti: Liikuntaa ja musiikkia eri muodoissa. 
Luonto on tärkeä. 

2. Olitko ennen kriisipuhelimen koulutusta kuullut 
Lappeenrannan mielenterveysseurasta tai 
Saimaan kriisikeskuksesta? 
Matti: Olin kuullut erilaisissa yhteyksissä. 

3. Miksi lähdit mukaan kriisipuhelimen koulutuk-
seen? 
Matti: Yksi syy on, kun on ikään kuin 
ylimääräistä aikaa, kun ei ole enää sidoksissa 
työelämään. Jos tästä olisi, tai kun tästä on hyö-
tyä jollekin. Pienellä osin voi auttaa jotakin. 
Aiemman ammatin ja SPR:n ensiapu-ryhmässä 
toimiessani olen kuullut paljon ihmisten hädästä. 

4. Mitä odotit koulutukselta? 
Matti: Ei ollut odotuksia. Oli ihan uutta. No sen, 
että oppii kuuntelemaan paremmin. On oltava 
tuntosarvet esissä ja jättäydyttävä kuuntele-
maan. 

5. Kenelle suosittelisit koulutusta? 
Matti: Suosittelisin jo ihan koulutuksena. Vaikkei 
päivystäisi, niin herättää kysymyksiä ja toivon 
mukaan vastauksia. 

6. Onko jokin yllättänyt koulutuksen aikana? 
Matti: Valtava hätä ja tarve on yllättänyt. Myös 
se, kuinka erilaisia ihmisiä tukihenkilöinä 
toimii. Vapaaehtoiset ovat hyvin monenlaisista 
taustoista. Eikä tässä tarvitse olla sosiaali- 
tai terveysalan koulutusta pohjalla. Se myös  
kiinnitti huomiota, että miljöönä kriisikeskus on 
rauhallinen ja suojattu. 

Pyrin tekemään  
kuten itselle toivoisi  
tehtävän

7. Mitä toivot tukihenkilönä toimimisen tuovan 
sinulle? 
Matti: Enemmän vain avarakatseisuutta. 

8. Näetkö itsesi vielä viiden vuoden päästä 
kriisipuhelimen päivystäjänä? 
Matti: Miksi ei. Nyt on vaikea sanoa, kun en 
ole vielä päivystänyt. 

9. Kerro motto/asia, joka innostaa sinua liik-
keelle ”vaikeinakin” päivinä? 
Matti: ”Vierivä kivi ei sammaloidu.” Elämä 
kulkee eteenpäin. Jos jämähtää paikoilleen, 
ei ihminen kasva, vaan sammaloituu. Joku on 
joskus sanonut, että tyytymättömyys on 
kehittymisen edellytys. Ajattelen myös, että 
jos jokin koituu itsesi hyväksi, se heijastuu 
myös muille. Pyrin tekemään kuten itselle 
toivoisi tehtävän. Pyrin tekemään parhaani. 

Matti esiintyy jutussa etunimellä, sillä puhe-
linpäivystys toimii nimettömänä. 

Jaana Koskinen

Saimaan kriisikeskus kouluttaa jatkuvasti vapaaehtoisia päivystäjiä 
kriisipuhelimeen. Lappeenrantalainen Matti valmistui kurssilta syksyllä. 
Esitimme hänelle yhdeksän kysymystä koulutuksesta.
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Tule mukaan Hyvän mielen kriisiauttajaksi 

SAIMAAN Kriisikeskus järjestää vapaaehtoistyön peruskoulutusta, jonka suorittaneet 
voivat toimia monipuolisissa tehtävissä valmiuksiensa mukaan. Koulutukseen on jatkuva 
haku. Seuraava koulutusryhmä käynnistyy tammikuussa 2018. Tukihenkilön perus- 
koulutus antaa valmiuksia toimia päivystäjänä Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa. 

VALTAKUNNALLINEN kriisipuhelin päivystää joka päivä. Puhelimeen vastataan Lappeen-
rannassa kolmena päivänä viikossa yhteensä neljän päivystysvuoron verran. Tämä edellyt-
tää siis vähintään kahdeksaa vapaaehtoista päivystäjää viikossa, jotka päivystävät. 
Tavoitteena on, että jokainen voisi päivystää työparina, joten parhaimmillaan talossa voi 
olla neljäkin päivystäjää yhtenä iltana vuorossa. 

VUONNA 2016 kriisipuhelimeen tuli 177 207 soittoa ja kriisikeskusteluja käytiin 49 465 
kappaletta. Päivystäjiä tarvittaisiin lisää, koska kaikkiin puheluihin ei ennätetä vastaa-
maan. 

Puhelimessa vapaaehtoisen auttajan rooli on ennen kaikkea olla kuuntelija ja hetken 
aikaa rinnalla kulkija soittajalle.

JOS kiinnostuit kriisipuhelintoiminnasta, otathan yhteyttä kriisityöntekijä Jaana Koskiseen. 
jaana.koskinen@saimaankriisikeskus.net tai 040 4156 656. 

VALTAKUNNALLINEN KRIISIPUHELIN 010 195 202 
arkisin klo 9.00-07.00 
viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15.00–07.00
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Suomen  Mielenterveysseura  on  maailman  vanhin  mielenterveysalan  kansalaisjärjestö. Vuonna 

2017  juhlitaan  kuljettua  taivalta  ja  kohdataan  yhdessä  yhtä  rohkea  tulevaisuus. 

Pääjuhla  järjestettiin  Ritarihuoneella  lokakuisena  viikonloppuna. Juhlapuheen  piti  presidentti  Tarja 

Halonen, joka  sanoi  muun  muassa: 

”Ihan  kuten  kestävässä  kehityksessä  niin  myös mielenterveystyössä  yksin  asiantuntijoilla  ei 
pärjätä. Jokainen  meistä  on  kotona  ja  kylässä, koulussa  ja  työssä  mielenterveysvaikuttaja  –  halusi 
sitä  tai  ei.” 

Lappeenrannasta  juhlaan  matkustivat Juho, Leena  ja  Raili.  

 

Ja  sitten  ne  kuvat, jotka  on  ottanut Juho  Heikka.  

Suomen Mielenterveysseura on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. Vuonna 2017 
juhlitaan kuljettua taivalta ja kohdataan yhdessä yhtä rohkea tulevaisuus. Pääjuhla järjestettiin Ritari-
huoneella lokakuisena viikonloppuna. Juhlapuheen piti presidentti Tarja Halonen, joka sanoi muun 
muassa: 

”Ihan kuten kestävässä kehityksessä niin myös mielenterveystyössä yksin 
asiantuntijoilla ei pärjätä. Jokainen meistä on kotona ja kylässä, koulussa ja 
työssä mielenterveysvaikuttaja – halusi sitä tai ei.” 

Lappeenrannasta juhlaan matkustivat Juho, Leena ja Raili. Kuvat otti Juho Heikka.

Suomen  
mielenterveysseura  
täytti 120 vuotta
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Jäsentiedotteen toimitus: Jatta Kupias 
Taitto: Raisa Myyryläinen 
Tulostus: Saimaprint Oy 

Seuraava tiedote ilmestyy keväällä 2018
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Mitä mielenterveys on? 
Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy 

näkemään omat kykynsä ja selviytymään 
elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja 

ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. 
(WHO 2013) 

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 


