
 

Tässä numerossa  
Puheenjohtajalta:
Monen sortin kulttuuria

Mielipaikka: Mikä on lappeerantalaisten 
lempipaikka? Miten kantele liittyy siihen?

Lappeenrannan mielenterveysseuran uusi
hallitus esittäytyy

Kyllä me voidaan: Hyvää mieltä kuvista

Me-talossa tapahtuu

Heikintalon kuulumiset

Maailmojen messu ja muuta kansaivälistä
meininkiä

Kriisikeskuksessa paljon pöhinää
 

Mikä ihmeen MHAW?
Jäsentiedote 1/2018

Uusi johtaja Saimaan 
kriisikeskukseen
VUODESTA 2005 toiminut Saimaan  
kriisikeskus sai uuden johtajan viime  
marraskuussa, kun hallitus valitsi vuoden 
verran kriisityöntekijänä työskennelleen 
Juho Heikan kriisikeskusjohtajaksi.  

Pestiä pitkään menestyksellisesti hoitanut 
Jaana Koskinen siirtyi samalla kriisityön- 
tekijäksi ja nyt keväästä edelleen äitiyslo-
malle. 

Onnea Juholle uuteen työhön! 
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Taas se on tulossa. Sanahirviö. MHAW. Mental Health Art Week. Mietin hiukan näreis-
säni, miksei siitä voi käyttää loistosuomennosta Hyvää mieltä kulttuurista, niin 
aukeasi paremmin kaikille.

SAMANTIEN tajuan osuneeni ytimeen: vieraskieliset lainasanat ovat osa uutta kulttuuria, 
puhe- ja kielikulttuuria ja siitähän koko viikossa on kyse, sillä kulttuuri on paljon muutakin 
kuin maalauksia tai musiikkia. Sanaan liittyy kaikenlaisia määreitä – ruoka-, tapa-, liikenne- ja 

yrityskulttuuri - vain muutamia mainitakseni. Enkä edes viitsi nostaa esille sitä, miten monella tavalla me ihmiset 
ymmärrämme itse sanan, joka alun perin tarkoitti maanviljelystä (colere, viljellä -> cultura). 

Ajatus karkaa väkisin toiseen asiaan, josta myös lienee kysymys: suvaitsevaisuuteen. Jos minua ärsyttää vieras-
kieliset sanat tai en kykene syömään heinäsirkkoja, niin onko minulta pois, jos muut ajattelevat toisin? Toukokuun 
lopussa myös me lappeenrantalaiset nostamme esille kulttuurin hyvää mieltä tuovana voimavarana. Paikallinen 
mielenterveysseura järjestää erilaisia tapahtumia, joista jokaiselle löytyy taatusti jotain: voi maistella erilaisia 
ruokia, jorata mielimusiikin tahdissa tai kokeilla uusia asioita hyvän mielen torilla. Mielipaikkaan voi istahtaa vaikka 
kuuntelemaan linnunlaulua – kulttuuria sekin. Tämän vuoden MHAW-alateema on monikulttuurisuus – ja mikä aar-
rearkku se onkaan kansainvälisessä opiskelija- ja rajakaupungissa! 

PALAAN vielä tuohon suvaitsevaisuuteen. Minulla oli tilaisuus viettää jonkin aikaa Espanjassa nyt kevättalvella ja 
vaikka kuulumme yhteen iloiseen Eurooppaan, on suomalaisessa ja espanjalaisessa kulttuureissa huimia eroja. 
Yksi espanjalainen erityispiirre, josta minä järjestystä kunnioittava suomalainen meinaan jatkuvasti vetää porot 
nokkaan, on latinojen tapa vallata koko katu, kun he ovat päiväkävelyllä. Kävelylle ei lähdetä yksin ja koko porukka 
kävelee rinnakkain, jolloin muiden pitää puikkelehtia heidän välistään. Se meille itsestään selvä perusjuttu, että 
kävellään oikeaa puolta jalkakäytävältä, tuntuu olevan espanjalaisille aivan mahdoton juttu, ikään kuin he saisivat 
ylimääräisiä pisteitä siitä, miten paljon tilaa saavat vallattua. 

Suomalaisena junttina ryhdyin ääntelemään hyväksyvästi, kun ihmiset ymmärsivät kipittää oikeaa reunaa. Päinvas-
taisessa tapauksessa menin mielenosoituksellisesti aivan kadun laitaan ohitettuani nuo (kirjoittamattomia) sääntöjä 
rikkovat pikkurötöstelijät – ihan vain osoittaakseni, että näin pitää kulkea, se on reilua. Tuskinpa yksikään espan-
jalainen kiinnitti minuun mitään huomiota – ainoa, joka touhuni huomasi, olin minä itse. Kanssakulkijat jatkoivat 
levittäytymistään iloisena ja loppujen lopuksi minäkin hyväksyin asian ja lakkasi suremasta niitä sekunteja, jotka 
kuluivat ihmistulppia kiertäessä. 

TÄHÄN loppuun on kerrottavat toinen asia Espanjasta. Me kaikkihan tiedämme, 
että liikenne siellä on kaoottista ja torvet soivat yhtenään. Totta. Yllätyksenä 
minulle tuli se, että aina aikoessani ylittää katua joka ikinen auto pysähtyi ja 
antoi minulle tietä. Sellaista ei tapahdu Lappeenrannassa (paitsi venäläisten 
osuessa kohdalle). Ja mistä onkaan kyse? No, liikennekulttuurista ja ihmisten 
huomioonottamisesta. Sanomattakin selvää, että juoksin tien yli – ettei vaan 
tulisi minusta liikaa vaivaa. 

TOIVOTAN kaikille lukijoille paitsi hyvää mieltä, myös onnistuneita 
kulttuurikokemuksia – vapaasti tulkittuna!

Jatta Kupias 

Monen sortin kulttuuria
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Kantele  

KALEVALASTA tuttu Kantele (myös kannel) on 
Suomen kansallissoitin ja sen historia ulottuu ainakin 
tuhannen vuoden taakse. Väinämöinenhän takoi 
kanteleen hauen luista. 

Kantele oli suosittu soitin aina 1900-luvun alkuun 
asti. Sen jälkeen sen suosio hiipui, kunnes 1970-
luvulla sen asemaa ryhdyttiin aktiivisesti paranta-
maan. Nykyisin kanteleensoitto ja -rakennus ovat 
jälleen elpyneet.  

KANTELETTA soitetaan tavallisesti pitämällä sitä 
vaakatasossa sylissä tai pöydällä ja näppäilemällä 
kieliä sormilla. Perinteinen kantele on viisikielinen, 
mutta nykyaikaisissa kanteleissa kieliä voi olla jopa 
yli 30. 

Kaikkien tuntemia suomalaisia kanteleensoittajia 
olivat muu muassa Martti ja Marjatta Pokela. Heillä 
oli myös merkittävä rooli kanteleen uudelleen muoti-
in tulossa 70-luvulla.  
      
Lähde: Wikipedia 

Hyvää mieltä kulttuurista – viikko alkaa 
Mielipaikan nimeämisellä. Lappeenranta-
laisten lempipaikka löytyy tietenkin luonnos-
ta, järven ääreltä – meidän kulttuurimme 
kulmakiven reunalta.

UPEAN satamamme portin toinen puoli on 
Halkosaari, monien lappeenrantalaisten ja tu- 
ristien mielipaikka. Järvi, maiseman silmä, 
hoitaa mieltämme. Rannalla ei voi istua selin 
järveen. 

Halkosaaresta voi toisaalta saada aavistuksen 
siitä, millainen ainutlaatuinen maisema avautuu 
tai ainakin avautui hyvinvoivaan, ihmisen- 
kokoiseen kaupunkiin.  
Kolmas syy on siinä, että Lappeenrannan mie-
lenterveysseuran entinen puheenjohtaja 
työskenteli 40-luvulla useana kesänä Mummon-
sa kanssa sähköistääkseen saaren paviljongin. 

SEURA kiittää Lappeenrannan kaupunkia. 
Toimialajohtaja Pasi Leimi ja kaupunginpuu-
tarhuri Hannu Tolonen ottivat tarjouksen vas-
taan sekä antoivat ohjeet toteutuksesta. 

Taiteilija Vesa Suurosen valmistama laatta kiin- 
nitetään rantakallioon maanantaina 21.5. klo 
18.00. Aluevastaava Sari Mähönen Suomen 
Mielenterveysseurasta osallistuu tapahtumaan. 
Mestaripelimanni Juha Kuorttinen soittaa kan-
teletta – mikäpä sopisikaan suomalaiseen 
maisemaan paremmin kuin kantelemusiikki. 

Teksti: Matti J Kuronen 

Halkosaari on olennainen osa  
Lappeenrannan satama-aluetta.

Viisi- ja 10-kieliset kanteleet. Kuva Wikipedia.

Halkosaari on meidän mielipaikkamme
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Karoliina Ahtiainen

Olen uusi Lappeenrannan mielenterveysseuran hallituksen jäsen ja innokkaana 
mukana seuratoiminnassa. Olen varttunut lapsuuteni maatilalla Joutsenossa ja 
hiljattain muuttanut Lappeenrantaan. Työskentelen koululiikunnanohjaajana 
Joutsenossa ja olen itsekin aktiivinen liikunnan harrastaja. Kokemusta seura-
toiminnasta on kertynyt urheilun puolelta runsaasti. Olen myös kouluttautunut 
personal trainer sekä mukana kuntapolitiikassa. 
       Liikunta on aina ollut lähellä sydäntäni ja huollan omaa hyvinvointiani 
monipuolisesti liikunnalla ja rentoutumalla sopivassa suhteessa. Terveysliikun-
taa tarvitaan vauvasta vaariin, jotta keho ja mieli pysyvät virkeinä. Liikunnan ja 
mielenterveyden yhteyksistä on laajasti todistettua tutkimustietoa, jota toivon 
pystyväni hyödyntämään seuratoiminnassa. 
      On hyvä muistaa, että mielenterveyttä pidetään yllä muillakin keinoilla kuin 
liikunnalla. Odotan oppivani paljon uutta muilta, joiden kanssa saan tätä tärkeää 
seuraa ja seuratoimintaa viedä eteenpäin. 

Hallitus esittäytyy

Anne Backman 

Olen Anne Backman ja tällä hetkellä Lappeenrannan Mielenterveysseu-
ran sihteeri. Päätoimeni on Saimaan ammattikorkeakoulussa, missä 
toimin sosiaalialan lehtorina – toistaiseksi. Eläkeikä lähestyy, mutta ihan 
vielä en malta jättää opehommia: opiskelijoiden kanssa toimiminen 
ilahduttaa todella paljon.  
Lappeenrannan  
       Mielenterveysseuran hallituksessa olen ollut mukana vuodesta 
2011. Pidän seuran toimintaa valtavan merkityksellisenä monessa 
mielessä. En ehdi itse valitettavasti tehdä vapaaehtoistyötä muuten kuin 
tämän hallitustyöskentelyn muodossa. Vapaaehtoistyö on minulle 
kuitenkin suuri arvo. Se, että ihminen antaa omasta ajastaan toisten 
hyväksi ihan ilmaiseksi, on valtavan arvokasta. Se merkitsee yhteisöl-
lisen hyvän lisääntymistä ja tuottaa hyvää mieltä niin tekijöille kuin 
heille, joita varten ja joiden kanssa työtä tehdään.  
       Tärkeintä elämässäni tällä hetkellä on se, että saan olla kahden 
lapsenlapseni mumma – ja kolmas pikkuinen on jo tulossa syyskuulla.  

Raili Haikala

Olen tullut seuran toimintaan osallistumalla 1999 vapaaehtoisten tuki-
henkilöiden peruskurssille ja seuraavana vuonna vastaavan tukihenkilön 
kurssille. 
          Silloin meidän seurassamme oli vielä yksilötukisuhteita, johon 
minäkin osallistuin toimimalla erään nuoren tytön tukihenkilönä kun hän 
siirtyi perhekodista omaan asuntoon. Se oli minulle aivan uutta tukemis- 
ja auttamistyötä, jota olen muistanut vielä vuosien jälkeen kaihoisasti. 
          Peruskurssin jälkeen pääsimme päivystämään valtakunnallisessa 
kriisipuhelimessa ja päivystysvuoroja oli viikossa kuusi jolloin 
päivystysvuoroja sattui joskus kolme tai neljä kertaa viikossa. 
           Paikallisen mielenterveysseuran hallituksessa olen ollut lähes koko 
toiminta-aikani ensin varajäsenenä ja sitten varsinaisena jäsenenä. Tänä 
aikana seura on perustanut Lappeenrannan Klubitalon eli nykyisen Heik-
intalon, joka sitten itsenäistyi omaksi toiminnakseen. Seuraavaksi pe-
rustettiin Saimaan Kriisikeskus vuonna 2005.  
          Tähän lähes kahteenkymmeneen vuoteen mahtuu paljon hyviä 
muistoja jotka antavat voimaa jaksaa eteenpäin. 
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Tuula Juvakka

Työskentelen Saimaan ammattikorkeakoulussa hoitotyön 
lehtorina. Työkseni opetan pääasiassa mielenterveys- ja päi-
hdehoitotyötä. Olen uusi jäsen Lappeenrannan Mielenter-
veysseuran hallituksessa.  
      Seuran toiminnasta minulla on vähän aiempaa kokemus-
ta, kun nuorena hoitoalanopiskelijana työskentelin tuolloin 
Lappeenrannan Mielenterveysseurassa vapaaehtoistyönteki-
jänä. 

Leena Korhola

Olen hallituksen jäsensihteeri ja jokapaikanhöylä. Koulutukseltani olen 
diakoni ja ennen eläköitymistä työskentelin Rovaniemen kaupungin päih- 
detyöntekijänä.   
        Seuran vapaaehtoistyössä olen ollut mukana noin10 vuotta. Kriisiaut-
taminen on lähellä sydäntäni. Tykkään myös järjestää erilaisia tapahtumia. 
       Jos minulle jää vapaa-aikaa, se kuluu kuorossa laulaen, sulkapalloa 
pelaten tai tanssiparketilla.  
       Olen Suomen Mielenterveysseuran Liittohallituksen jäsen.

Marjatta (Jatta) Kupias 

Olen paluumuuttaja; synnyin ja kävin koulun Lappeenrannassa, sitten 
opinnot ja työt veivät muualle. Nyt elän hiljaiseloa kotikonnuilla ja toimin 
seurassa puheenjohtajana ja tiedottajana. En ole ollut mukana mielenter-
veysseurassa kovin kauan, mutta minulla on kokemusta vertaistukiryh-
mistä ja avun saamisesta. Niin ja tiedottamisesta. 
      Mieli on hieno juttu, monessa mielessä. 

Jukka Seppänen

Juuri viisikymmentä täyttänyt, mutta omasta mielestään vielä nuori ja 
sopivasti elämän syrjässä kiinni roikkuva taistelija. Viihtyy vesillä ja vesien 
äärellä. Myös aiempi ammatti eli musiikki kuuluu nykyisin tärkeisiin har-
rastuksiin. 
      Motivoitunut mielenterveyden edistäjä, mutta hallituksessa lähinnä 
olosuhteiden pakosta.  

 Matti Väisänen

on hallituksen uusi jäsen ja voimakkaasti mukana vapaaehtoistoiminnassa. 

Marianne Jurvanen

Olen Marianne, 32-vuotias sosionomiopiskelija Lappeenrannasta. Eksyin 
mukaan hallitustoimintaan viime vuonna päästyäni opintojen mukaiseen harjoit-
teluun Saimaan Kriisikeskukselle. Olen tehnyt vuoden aikana myös kriisipuhelin-
päivystystä, verkkokriisityötä ja pyrin olemaan mukana myös henkisen tuen ryh-
män toiminnassa. Vapaa-ajallani harrastan aikidoa, musiikin kuuntelua, käsitöitä 
sekä ympäristön ja luonnon ihmettelyä. 
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Kyllä me voidaan!
Yes We Can oli Barack Obaman vaalislo-
gan, joka siivitti Yhdysvaltoihin ensim-
mäisen mustan presidentin. Sama tunnus 
valittiin hankkeelle, jolla halutiin vahvistaa 
kehitysvammaisten ihmisten yhtäläisiä 
oikeuksia aktiivisina kansalaisina.

ETELÄ-KARJALASSA Yes We can – hankkeen 
osatoteuttajina olivat Kaakkois-Suomen sosi-
aalialan osaamiskeskus Oy Socom, Saimaan 
ammattikorkeakoulu ja Laptuote-säätiö. Eksote 
toimi projektissa yhteistyökumppanina. 
       Hankkeen kohderyhmänä olivat kehitysvam-
maiset ja muut oppimisessa, ymmärtämisessä ja 
kommunikoinnissa tukea tarvitsevat henkilöt ja 
sillä haluttiin muun muassa uudistaa heidän työ- 
ja päivätoimintaansa ja kehittää kehitysvammais-
ten ihmisten työllistymistä edistäviä organisaa-
tiomalleja.  

KULTTUURI ja taide liittyivät hankkeeseen olen-
naisesti - totta kai, sillä ne tuovat kenen tahansa 
päivään mielekkyyttä. 
     Yes We Can-hankkeen aikana syntyi idea 
Taidepaja Kirkotuksesta. Nimi viittaa yhden ku-
vantekijän kirkkoja kuvaaviin arkkitehtuurisiin  
kuviin ja sitä ehdotti ryhmän valokuvaaja Ilppo 
Ali-huokuna. 
      Ajatuksen ympärille koottiin pieni ryhmä, jossa 
oli kolme taiteen tekijää: valokuvaaja Ilppon lisäk-
si kaksi piirtäjää Viljami Talvitie ja Sakari Aalto.  
     Ilppo käytti porukasta "Me taiteilijat" - nimitystä.  
– Se kertoo ryhmässä syntyneestä yhteen kuulu-
misen tunteesta, hän selittää.  
       Ilppo nauttii kuvaamisesta ja kamera on usein 
mukana. Kuvia otettiin yhteensä noin 350. 
 – Kyllä se ihan työstä kävi, hän naurahtaa. 
    Viljami puolestaan tykkää käydä erilaisissa 
kirkoissa ja tutkia, miten ne on rakennettu ja koris-
tettu. Hän on utelias ja matkustaa tosi mielellään 
tutustumaan erilaisiin arkkitehtuurin nähtävyyksiin 
muuallekin kuin kirkkoihin.  

EKSOTEN työhönvalmentaja Arja Kutvonen osal-
listui Kirkotukseen ohjaajana ja hänen lisäkseen 
kaksi Saimian sosionomi-opiskelijaa - Nea Takala 
ja Topi Raitavuo – olivat mukana osana omaa 
työharjoitteluaan.  
– Projekti oli hyvin merkityksellinen taiteen teki-
jöille, Raitavuo kehuu. 
        Hän on kiitollinen siitä, että pääsi kulkemaan 
tätä yhteisiä kokemuksia tuottavaa polkua. 
– Osallisuus oli avainasemassa ja sen vaikutukset 
olivat selvästi havaittavissa, Raitavuo sanoo. 

PROJEKTI kesti tammikuusta lokakuuhun (2017). 
– Kokoonnuimme arviolta 20 kertaa 9-14 välisenä 
aikana Seurakuntayhtymän tiloissa Koulukatu 
10:ssä, muistelee Kutvonen. 
      Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat osallistui-
vat Kirkotukseen yhdessä Eksoten vammais-
palvelujen kanssa. Se oli luonnollista, koska koko 
idea oli alkanut kirkoista. 
– Kaikilla taiteilijoilla on oma taiteilijakahvila ja 
meillä se oli Cafe Lisa, lounaalla kävimme Kahvila 
Kaislassa, kertoo Kutvonen. 
     Ryhmä kävi tutustumassa kaikkiin seitsemään 
seurakuntayhtymän kirkkoon paikan päällä. Ryh-
män valokuvaaja tutki kirkkoja kuvaamalla ja työsti 
niistä power point-esitystä.  
      Kaksi kuvataiteilijaa hyödynsi omia kokemuk-
siaan ja otettuja valokuvia ja piirsi niiden pohjalta 
kuvia jokaisesta kirkosta. 
– Kirkotus –projekti toi osallistujille vaihtelua ar-
keen, vahvisti osallisuutta ja omien vahvuuksien 
hyödyntämistä, sanoo Kutvonen.  
– Myös tutustumiskäynnit kirkkoihin olivat varsin 
elämyksellisiä, hän jatkaa.  
– Se avasi mahdollisuuden tutkia kirkon arkkiteh- 
tuuria eri näkökulmista omassa rauhassa. 
       Lisäksi taidepaja vahvisti yhteishenkeä. 
 - ”Me taiteilijat”, nosti esiin lahjakkuutta ja osaa- 
mista, sanoo Kutvonen ylpeänä.  
   Osallistujat ovat esittäneet toiveita vastaavan-
laisen taidepajatoiminnan jatkumiselle. 
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Heikintalo ry

Heikintalon toiminta on voittoa tavoittelematonta 
yleishyödyllistä yhdistystoimintaa. Toiminnan
tavoitteet ovat yhteisöllisyyden, osallisuuden ja osal-
listumismahdollisuuksien edistäminen sekä
työelämävalmiuksien vahvistaminen. Heikintalon 
toimintaan osallistuminen on maksutonta ja perustuu 
vapaaehtoisuuteen.

Toiminnan kohderyhmä on 18–62-vuotiaat työikäiset. 
Heikintalon toiminta edistää ja tukee arkielämän
hallintaa, työllistymistä ja opiskelumahdollisuuksia 
sekä terveyttä että hyvinvointia. Toimintaan voivat
osallistua kaikki, jotka hyötyvät Heikintalon toimin-
nasta. 

Parhaiten mukaan toimintaan pääsee osallistumalla
toiminnalliseen päiväohjelmaan ja ryhmätoimintaan 
sekä virkistys- ja vapaa-ajan toimintaan.
Päähuomio kiinnitetään osallistujien vahvuuksiin, 
taipumuksiin ja kykyihin. Osallistujilla on 
mahdollisuus osallistua kaikkiin Heikintalon 
työtehtäviin ja ryhmiin sekä virkistys- ja vapaa-ajan
toimintoihin.

TAIDEPAJA huipentui ev.lut. kirkon Reformaation 500-
vuotisjuhlaan lokakuussa, johon taiteilijat osallistuivat.  
– Siellä olivat esillä piirustukset sekä valokuvista koottu 
esitys, johon oli liitetty taustamusiikkia, jonka soitti 
kanttori Riina Tölli Lappeen Marian kirkossa, Kutvo-
nen kertoo.  

Teksti Jatta Kupias, kuvat Kirkotus 

Seurakunnat haluaa hyödyntää kuvia

Lappeenrannan ev.lut. seurakuntien viestintä oli 
mukana Kirkotuksessa alusta alkaen. Se auttoi 
löytämään taiteilijoille tilat ja auttoi loppujuhlan jär-
jestämisessä. Mukana kulki koko ajan myös ajatus  
siitä, että seurakunnat voisi hyödyntää kuvia materi-
aaleissaan, esimerkiksi postikortteina. 

TYÖ jatkuu edelleen ja seurakuntien vammaisasioista 
vastaava diakonissa Tuija Tiainen pohtii nyt kuinka 
taidepajaa ja sen tuloksia voisi hyödyntää. 
– Sain Arjalta piirrokset, valokuvat ja power point-esi-
tyksen, Tiainen kertoo.  
– Esitystä jo hyödynsinkin Eksoten hyvinvointipäivässä.  
       Muistitikku kuvineen annettiin seurakuntien vs.  
viestintäpäällikkö Eija Fabritiukselle, joka on luvannut 
miettiä Tiaisen kanssa, kuinka kuvia ja esitystä voisi 
hyödyntää ja miten tekijöille pystyttäisiin maksamaan 
korvausta kuvien käytöstä.  

Jatta Kupias  
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LAPPEENRANTAAN avattiin me-talo helmikuussa 
2017. Ylhäällä olevia kysymyksiä on kysytty meiltä 
ja monilta muiltakin me-taloja koordinoivilta toimi-
joilta eri kaupungeissa. Kysymykseen ei ole 
edelleenkään – vuosi avaamisen jälkeen - yksiselit-
teistä vastausta, koska olemme kokeilleet hyvin 
erilaisia yhteistoiminnan tapoja yli ikärajojen ja 
monitoimijaisella porukalla.  
          Toiminta on muotoutunut alueemme ihmisten 
omista tarpeista ja tekemisestä lähtien. Talolla oh-
jataan kävijöitämme löytämään jokaiselle sopivaa 
tekemistä joko me-talosta tai välillä myös muista 
järjestöistä. Jos sopivaa toimintaa ei sillä hetkellä 
tunnu löytyvän, niin kuuntelemme mielellämme 
kävijöiden toiveita ja välitämme viestiä myös 
yhteistyöverkostossamme. Olemme erittäin kiinnos-
tuneita uusista ideoista ja tavoista tuottaa hyvin-
vointia. Mittaamme myös koko ajan toiminnan 
vaikuttavuutta, jotta voimme kohdentaa yhteistä 
toimintaamme sinne, missä sitä erityisesti tarvitaan.  
         Lappeenrantalaiset ovat lähteneet en-
nakkoluulottomasti kokeilemaan uutta tilaa ja  
rakentamaan uudenlaisia hyvinvointia edistävän 
yhteistyön muotoja. Myös osallistujat ovat löytäneet 
hyvin paikalle: vuonna 2017 me-talossa vierailtiin 
yli 9400 kertaa harrastamassa ja osallistumassa.  

ME-TALON toimintaa rahoittaa Me-säätiö. Toimin-
nan koordinoinnista vastaa Lappeenrannassa 
kuten myös Espoossa Nicehearts ry.  
        Toimintaa kävijöille tuottavat useat vapaa-
ehtoiset, alueen yhdistykset sekä julkisen sektorin 
toimijat. Yhteistyöverkostossa on mukana tois-
takymmentä eri järjestöä ja useampi Eksoten ja 
Lappeenrannan kaupungin toimija on jalkautunut 
me-talolle joko pop-up -toiminnan tai säännöllisen 
toiminnan merkeissä. 
           Maahanmuuttajat ovat löytäneet me-talolle 
sekä toiminnan järjestäjinä että osallistujina.  
Opiskelijat järjestävät me-talossa mielellään eri-
laista toimintaa, kuten parhaillaan pyöriviä ais-
tipäiviä ja lasten leikkihetkiä. Tärkeintä on, että 
kaikki toiminta on osallistujille aina maksutonta ja 
kaikilla on mahdollisuus tulla mukaan.  

Me-talossa tapahtuu

TÄRKEÄ kohderyhmä ovat alueen lapset ja 
nuoret. Nuorilla on mahdollisuus järjestää 
yhteisöllistä toimintaa myös itse oman kiin-
nostuksen tai harrastuksen pohjalta. Nuoret 
ovat itse aloittaneet me-talossa mm. kep-
pariryhmän, tanssiryhmän ja manga- ja ani-
mekerhotoimintaa.  
         Tärkein tavoitteemme me- talossa on 
se, että kuulisimme ja kohtaisimme lapset ja 
nuoret aina yksilöllisesti ja pystyisimme es-
tämään syrjäytymistä sekä edistämään hy- 
vinvointia. Nuorten ajatuksia elämästä kuun-
nellaan erityisen herkällä korvalla yhdessä 
toimijoiden kanssa.  

OVET ovat avoinna kaupunkilaisille keski-  
viikkoisin ja perjantaisin klo 10–15. Muut ajat 
on rauhoitettu sovituille ryhmille ja toimin-
noille. Näistä saat tietoa me-talon some-
kanavilta. Seuraa siis Instagramia ja Face-
bookia - uutta toimintaa tulee jatkuvasti lisää.  
        Olemme kiitollisia kaikille, joiden kanssa 
me-talon on ollut ilo tehdä yhteistyötä. 
Yhteistyössä on voimaa ja sen avulla 
saamme paljon hyvää aikaan. 

Teksti: Niina Kupiainen, Nicehearts ry 

Onko se nuorisotalo? – Ei ole. 
Onko se avoin päiväkoti? – Ei ole. 
Onko se iltapäiväkerho? – Ei ole.
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Monen  
kulttuurin alue
Lappeenranta on kokoonsa nähden hyvin kansainväli-
nen kaupunki. Oheisesta taulukosta käy ilmi, että täällä 
puhutaan 87 eri kieltä – siis suomea ja venäjää ja 85 
muuta kieltä! 

JARI Berg on päivittäin tekemisissä erimaalaisten ih-
misten kanssa ja hänellä on myös takanaan pitkä 
kokemus erilaisessa kulttuurissa elämisestä: yhteensä 
yhdeksän vuotta lähetystyössä Afrikassa (kuva).  
– Siellä yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja toisista 
huolehtiminen olivat tärkeämpiä kuin tehokkuus tai tu-
loksellisuus, hän muistelee.  
– Tässä hetkessä eläminen ja se, että sinulla on aikaa 
toiselle ja kuulumisten jakamiselle oli siellä arvo.   
   
MATKA on jatkunut vaikka Berg asuu nyt Suomessa. 
Kahden vuoden ajan hän on koordinoinut Lappeenran-
nan ev.lut. seurakuntien kansainvälistä toimintaa. Se 
tarkoittaa yhteistyötä Lappeenrannassa olevan suuren 
ja monenkirjavan maahanmuuttajajoukon kanssa. 

PARHAANA asiana työssään Berg pitää erilaisten ih-
misten tapaamista ja yhdessä tekemistä.  
– Siinä saa jakaa ilot ja surut.  
      Hän nauttii kohtaamisista ja siitä, ettei ole vain yhtä 
tapaa tehdä asioita – niitä on niin monta kuin on meitä 
ihmisiä. Hänen työhönsä kuuluu etsiä, kutsua ja kohda-
ta Lappeenrannan kaupungin alueella asuvat maa-
hanmuuttajat sekä kotouttaa heidät löytämään 
paikkansa ja tehtävänsä seurakuntayhteydessä. Yksi 
osa työnkuvaa on turvapaikanhakijoiden ja jo oleskelu-
luvan saaneiden henkinen ja hengellinen tukeminen.  

MYÖS kristillisyys on erilaista. 
– Suomen jumalanpalvelukseen verrattuna messu esi- 
merkiksi Afrikan maissa on kuin ylistyskonsertti tai 
sukutapaaminen, Berg nauraa. Reilun vuoden 
Lappeenrannassa pidetyt Maailmojen messut ovat 
koonneet kerran kuukaudessa 100–300 osallistujaa.  
– Messun tavoite on päiväjumalanpalveluksen rikastut-
taminen monikulttuuriseksi, osallistavaksi ja yhteiseksi 
juhlaksi meille kaikille, Berg kertoo. 
– Itse messuihin valmistautuminen on mielenkiintoista 
ja haastavaa, kun monet kielet ja kulttuurit kohtaavat 
musiikissa, raamatunluvussa ja rukouksessa. Messujen 
jälkeen syödään aina yhdessä, sillä se on mitä parhain 
yhdessä olemisen muoto. 
– Messun jälkeisillä aterioilla on idea, että eri puolilta 
maailmaa tulleet vuorollaan valmistavat sellaisen ate-
rian, jollaisen he kotimaassa tekevät, Berg selventää. 

BERG näkee Lappeenrannan kansainvälisen 
tulevaisuuden kasvavan entisestään. 
Yhteistyö eri toimijoiden ja järjestöjen kanssa 
mahdollistaa sen, että moni kotoutuu.  
– Maahanmuuttajat ja kantasuomalaiset 
toimivat entistä enemmän yhdessä  
vapaaehtoistehtävissä, Berg iloitsee.  
– Maahanmuuttajat eivät ole enää työmme 
kohde, vaan he osallistuvat aktiivisesti ja to-
teuttavat erilaisia tapahtumia ja tehtäviä.  
         Jatkossa myös kuntien ja seurakuntien 
työntekijöiden määrä vähenee vapaaehtois- 
ten määrän kasvaessa. Jari Berginkin pesti 
loppuu vuoden päästä. 
– Tarvitsemme jatkossa henkilöitä rekry-
toimaan, kouluttamaan ja koordinoimaan va-
paaehtoisia, ennustaa Berg. 

Teksti: Jatta Kupias 
Kuva: Jari Bergin arkisto  

Lappeenrannan seudulla 
(Eksoten tilasto 31.12.2016):

• Puhutaan 87 eri äidinkieltä
• Ei-kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvia 
oli 5181, mikä on 7,1 % Lappeenrannan 
väestöstä ja 55 enemmän kuin Parikkalassa 
on asukkaita (5126) . Koko maassa vastaava 
osuus oli 6,4 %
• Noin joka 14 puhuu äidinkielenään muuta 
kuin kotimaista kieltä.
• Ei-kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvista 
41,9 % on muita kuin venäjänkielisiä (viro 
229, arabia 188, englanti 130, persia 120, 
thai 120, turkki 110, kiina 102)
•Lappeenrannassa asuu 107 ulkomaan 
kansalaisia (Venäjä 1648, Viro 244, Syyria 
123, Iran 99, Thaimaa 94, Turkki 89, Kiina 
87). 
•Ulkomaan kansalaisia asuu Lappeenrannas-
sa 3431, mikä on 4.7 % Lappeenrannan väki- 
luvusta (264 v. 1990).
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Kriisikeskus- 
johtajan terveiset 

Saimaan kriisikeskuksella on ollut vilkas vuoden 
alkupuolisko! Viime vuonna Kriisikeskuksessa tehtiin 
asiakasmäärissä ennätys. Myös koulutuksia, luentoja 
ja alustuksia järjestettiin aiempia vuosia enemmän. 
Lisäksi osallistuimme aktiivisesti erilaisiin yhteistyö- ja 
kehitystoimintoihin. 

KRIISIKESKUS on mukana monessa yhteistyötoimin-
nassa kuten: 
- Lapsi- ja perhepalveluiden LAPE-ohjelmassa, joka on 
hallituksen kärkihanke. Tavoitteena on luoda lapselle ja 
nuorelle suotuisa kasvuympäristö sekä tukea perheen 
hyvinvointia. 
– Järjestö 2.0 -hankkeessa, jossa vahvistetaan jär-
jestöjen asemaa ja osallisuutta maakunta- ja sote-uu- 
distuksessa sekä luodaan maakunnallisesti koko- 
nainen järjestökenttä. Tavoitteena on rakentaa asia-
kaslähtöisiä palvelupolkuja Etelä-Karjalaan. 
– Valtakunnallisessa Suomen Mielenterveysseuran 
”Mielenterveys kuuluu kaikille” -hankkeessa kumppa-
nina. 
– Lisäksi teemme yhteistyötä monen paikallisen toimi-
jan, yhteisön ja järjestön sekä Etelä-Karjalan sosiaali- 
ja terveyspiiri Eksoten kanssa. 

KASVAVAN ja kehittyvän toiminnan lisäksi kriisikeskus-
ta ovat kirittäneet henkilöstömuutokset: heti alku-
vuodesta palkkasimme Pilvi Hyttisen kriisikeskukselle 
ohjaajaksi. Hän vastaa Yhes-toiminnasta kevätkauden 
ajan. Kriisityöntekijä Jaana Koskinen jäi maaliskuussa 
äitiyslomalle ja hänen sijaisekseen palkattiin Paavo 
Eloranta. Paavon työnkuvaan kuuluu puhelin- ja 
verkkovapaaehtoistyön koordinointi. Toukokuussa krii-
sityöntekijä Anne Kurkinen puolestaan lähtee työkier-
toon Jyväskylän kriisikeskus Mobileen. Annen sijainen 
selviää toukokuun alkupuolella. 

PALJON siis tapahtuu Saimaan kriisikeskuksessa ja 
muutoksen tuulet puhaltavat, mutta positiivisessa 
mielessä! Kasvun ja kehityksen keskellä asiakastyö, 
kriisivastaanotto on edelleen kriisikeskustyön ydin ja 
tärkein tehtävä.Tällä aukeamalla kerromme tarkemmin 
kriisikeskuksen eri toimintojen kuulumisia. 

Hyvää kesän alkua kaikille!  

Juho Heikka, kriisikeskusjohtaja 

Henkisen tuen toiminta

LAPPEENRANTAAN on perustettu viime 
keväästä alkaen omaa Vapaaehtoisen Pelastus-
palvelun Henkisen tuen ryhmää (tuttavallisemmin 
hetu-ryhmää) yhteystyössä SPR:n paikallisten 
toimijoiden kanssa. Nyt ryhmän on tarkoitus siir-
tyä hälytysvalmiuteen. Lappeenrannan ryhmään 
kuuluu yli kymmenen aktiivista vapaaehtoista. 

Tähän asti Imatran hetu-ryhmä on vastannut 
koko Etelä-Karjalan tarpeisiin. Seuraavaksi lähin 
ryhmä Imatran lisäksi toimii Kouvolassa.  
HETU-ryhmäläiset toimivat Vapaaehtoisessa 
Pelastuspalvelussa eli Vapepassa osana ensi-
huoltoa henkisen tuen ryhmässä. Ensihuolto on 
auttamista, tukemista ja avustamista käytännön 
tasolla. Se pyrkii huolehtimaan ihmisten perus-
tarpeista ja tukee heidän selviytymistään erilai-
sissa onnettomuus- ja erityistilanteissa  
(esimerkiksi tulipalot, kadonneiden etsintä, suur- 
onnettomuudet).  

Henkisen tuen ryhmän tehtävänä on antaa 
psyykkistä tukea onnettomuuksien uhreille, 
omaisille sekä pelastajille välittömästi traumaat-
tisen tilanteen jälkeen. Hetu-ryhmälle järjestetään 
kuukausittaisissa tapaamisissa koulutusta sekä 
erilaisia harjoituksia. Ryhmän ylläpitäjänä toimii 
kriisikeskusjohtaja Juho Heikka. 

Yhes-kohtaamispaikka

NUORTEN Yhes on kohtaamispaikka kaikille alle 
30-vuotiaille, jotka ovat seuraa vailla tai kokevat 
itsensä yksinäiseksi. Ryhmän on nimensä 
mukaisesti tarkoitus saattaa ihmisiä yhteen. 
Toiminnan tavoitteena on yksinäisyyden tunteen 
vähentäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja 
kohtaamisten mahdollistaminen. 

YHES-toiminta tapahtuu matalan kynnyksen pe-
riaatteella - toiminta ja tapaamiset ovat osallistu-
jille maksuttomia, eivätkä vaadi sitoutumisia: voit 
tulla sellaisena kuin olet! 

Toimintamme on kävijöiden itsensä näköistä ja 
suunnittelemaa. Kevään aikana olemme 
ulkoilleet, retkeilleet Karhusaaren laavulle gril-
laamaan vaahtokarkkeja, käyneet elokuvissa, 
pelailleet erilaisia lautapelejä sekä leiponeet 
mokkapaloja.  Ohjaajana toimii Pilvi Hyttinen. 



 

Mielenterveyden ensiapu (MTEA)

MIELENTERVEYS nähdään nykyään paitsi oleellise-
na osana terveyttä myös koko yhteiskunnan  
menestystekijänä. Mielenterveyden merkitys on 
huomioitu myös Sipilän hallitusohjelmassa, jossa 
terveyttä ja hyvinvointia edistävän kärkihankkeen 
yhtenä teemana on mielenterveysosaamisen 
vahvistaminen. Tehtävää toteuttamaan valittiin 
Suomen Mielenterveysseuran ”Mielenterveys kuuluu 
kaikille” -hanke. Saimaan kriisikeskus on mukana 
hankkeen kumppanina. 

TARVETTA mielenterveysosaamisen vahvistamiselle 
on. KELA korvasi yli 3,6 miljoonaa sairauspäivära-
haa mielenterveyden häiriöiden vuoksi vuonna 
2014. Suomessa liki puolet (48 %) kaikista työkyvyt-
tömyyseläkkeistä myönnettiin mielenterveyden  
häiriöiden vuoksi. Niistä aiheutuu kova hinta yksit-
täisille ihmisille, työnantajille ja yhteiskunnalle. Mie-
lenterveyden edistämisellä ja varhaisella puut-
tumisella kustannuksia voidaan vähentää jopa  
viisinkertaisesti.  

MTEA-ohjaajina toimivat yhteistyössä kriisikeskuk-
sen kautta niin henkilökunta kuin vapaaehtoisetkin. 
MTEA-kurssin suorittaneet voivat hakeutua ohjaa-
jakoulutukseen, johon pääsyvaatimuksena on pe-
ruskurssin suorittamisen lisäksi soveltuvuus oh-
jaustyöhön ja mahdollisuus toteuttaa kursseja it-
senäisesti. Kriisikeskuksen ohjaajat kokoontuvat 
säännöllisesti kehittämään ja keskustelemaan 
kurssin toteutuksesta.  

Lue lisää Mielenterveyden ensiavusta verkkosivuil-
tamme! Mielenterveyden ensiapu -koulutuksista 
vastaa kriisikeskusjohtaja Juho Heikka.

Päivystäjäksi kriisipuhelimeen?
Seuraava tukihenkilöiden peruskoulutus alkaa 
syksyllä 2018. Koulutus antaa valmiuden toimia 
päivystäjänä valtakunnallisessa kriisipuhelimessa 
sekä antaa pätevyyden hakeutua jatkokoulutuksiin. 
Hakeminen koulutukseen tapahtuu haastattelun 
kautta. Kysy lisää tai sovi suoraan haastatteluaika: 
paavo.eloranta@saimaankriisikeskus.net tai 040 
415 6656

Mukaan verkkokriisityöhön?
Verkkokriisityötä tehdään esim. Sekasin-chatissa, 
sekä tukinetissä. Verkkotyöskentely tarjoaa laaja-
alaiset mahdollisuudet erilaiseen toimintaan: pystyt 
toimimaan pidempiaikaisena tukihenkilönä tai  
kohtaamaan ihmisiä kertaluonteisesti chatissa! Jos 
työskentely verkossa kiinnostaa, ota yhteyttä kriisi-
työntekijä Paavo Elorantaan: 
paavo.eloranta@saimaankriisikeskus.net tai 040 
415 6656

Henkisen tuen toiminta
Olemme mukana Vapepan Henkisen tuen toimin-
nassa. Henkisen tuen perusperiaatteena on turval-
lisuuden tunteen luominen tai sen palauttaminen.  
Seuraava henkisen tuen peruskurssi järjestetään 
syksyllä 2018, mutta hälytysryhmään voi tulla 
mukaan jo ennen kurssin suorittamista. Jos olet 
kiinnostunut, ota yhteyttä: juho.heikka@
saimaankriisikeskus.net tai 050 555 1044. 

Mielenterveyden ensiapu
Haluaisitko osallistua Mielenterveyden ensiapu 
-koulutukseen tai ryhtyä MTEA-ohjaajaksi? Mielen-
terveyden ensiapu -koulutuksia järjestetään ympäri 
vuoden: seuraa seuran verkko- sekä facebook-sivu-
ja ajankohtaisen tiedon saamiseksi, tai ota yhteyttä; 
toimisto@saimaankriisikeskus.net tai Juho Heikka, 
050 555 1044. 

Vapaaehtoiseksi Rikosuhripäivystykseen?
Rikosuhripäivystyksen, RIKU:n Lappeenrannan 
palvelupiste toimii samoissa tiloissa kriisikeskuksen 
kanssa. Syksyllä järjestetään RIKU-tukihenkilö-
työstä peruskurssi vapaaehtoistoiminnasta kiinnos-
tuneille. Lisätietoja: maarit.kuntola@riku.fi tai 050 
501 7994.



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

Seuraava tiedote ilmestyy syksyllä 2018

Lappeenrannan Mielenterveysseuran verkkosivut 

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

Sähköpostiosoite: mielenterveysseura.lpr@gmail.com 

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


