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ON HUHTIKUU, istuskelen olohuoneessa ja katse-
len ulos ikkunasta. Taivas on harmaa ja ulkona sataa 
räntää. Ei haittaa, vaikka aurinko ei ole pariin päivään 
näyttäytynyt, sillä mieltäni lämmittää takan lämpö ja 
liekkien loimotus, niitä voisi vain katsella. Taustalla 
kuuluu pesukoneen hurina ja tavalliset arjen äänet. 
Mietin, mitähän kirjoittaisin.

OLEN ONNELLINEN, kun saan elää tavallista arkea, 
tavallista elämää rakkaiden ihmisten kanssa. Taval-
linen arki tuo turvaa ja ennustettavuutta elämään. 
Ihmisen mieli tarvitsee sellaista, tasapainottavaa rau-
haa. Olen kiitollinen, että saan tehdä työtä, sellaista 
työtä, josta pidän. Työ on palkitsevaa silloin, kun ko-
kee toteuttavansa itseään ja kokee olevansa avuksi 
myös muille. 

Liian usein tällaiset tavalliset arkiset asiat ovat itses-
täänselvyyksiä, eikä niitä aina muista arvostaa. Kyky 
rakastaa, kyky solmia ihmissuhteita ja ylläpitää niitä 
sekä kyky tehdä työtä. Nämä keskeiset asiat ovat osa 
Sigmund Freudin määritelmää “Mitä on mielenter-
veys?”. 
Mielenterveys on kuluva luonnonvara, sitä tulee vaa-
lia ja siitä tulee pitää hyvää huolta. Mielenterveyttä 
tukevat voimavarat ja vahvuudet löytyvät usein juuri 
sieltä tavallisesta arjesta, niitä on meillä kaikilla, ne tu-
lee vain löytää ja huomata.

OLEN MYÖS onnellinen ja kiitollinen siitä, että olen 
saanut tutustua uusiin ihmisiin. Saan jakaa osan va-
paa-ajastani heidän ja itselleni tärkeän asian parissa. 

Olen toiminut Lappeenrannan Mielenterveysseu-
ran hallituksessa jonkin aikaa ja nyt olen saanut kun-
nian vastaanottaa puheenjohtajan pestin. Tässä roo-
lissa olen uusi, mutta onnekseni tukenani on vahva 

ja kokenut hallitus. Sydämellisesti kiitän heitä kaikkia 
luottamuksesta ja tästä kunnianosoituksesta itseäni 
kohtaan. 

On ilo olla osa innostunutta porukkaanne ja saada 
työskennellä kanssanne tärkeän, meitä kaikkia kos-
kettavan asian, mielenterveyden edistämisen ja yllä-
pitämisen äärellä.

Aurinkoista kevättä ja 
kesän odotusta kaikille toivottaen,

Tuula Juvakka

Tuoreen puheenjohtajan mietteitä
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Kriisitiimissä muutoksia
Kriisityöntekijä Anne Kurkinen on irtisanoutunut 
työsuhteestaan. Paikka päätettiin täyttää sisäisellä 
haulla. Mielenterveysseuran hallitus päätti kriisityön-
tekijän palkkauksesta 26.4. kokouksessaan. Vakitui-
seen kriisityöntekijän työsuhteeseen valittiin Paavo 
Eloranta.

Onnea Paavolle valinnasta ja onnea sekä hyvää jatkoa 
Annelle! 

Kumppanuussopimuksia
Lappeenrannan Mielenterveysseura on tehnyt Lap-
peenrannan kaupungin sekä Eksoten kanssa kump-
panuussopimukset koskien Saimaan Kriisikeskusta. 
Sopimusten myötä yhteistyö kasvaa ja täten pystym-
me tarjoamaan apua toiminta-alueella paremmin.

Uutisia ja muuta ajankohtaista

Kriisipuhelinpäivystys
Kriisipuhelimeen voi soittaa nimettömänä ja luotta-
muksellisesti. Puhelimessa vastaavat kriisityön am-
mattilaiset sekä koulutetut vapaaehtoiset ympäri 
Suomea.

Ruotsinkielinen kriisipuhelin avattiin 15.4.19 ja 
samalla suomen- ja arabiankieliset numerot vaihtui-
vat. Kriisipuhelimen yleinen puhelinnumero on nyt  
09 2525 010.

- Painamalla 1, 2 tai 3 voi soittaa eri kielilinjoihin
- Valinta 1: suomenkielinen linja  09 2525 0111
- Valinta 2: ruotsinkielinen linja  09 2525 0112
- Valinta 3: arabiankielinen linja  09 2525 0113
- Englanniksi keskusteluapua saa painamalla 2 tai 3

Lisää tietoa Suomen Mielenterveysseuran kotisivulta .
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29.10.  Nuoren mielen ensiapu – kurssi @Saimaan Kriisikeskus
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18.-19.11.  Mielenterveyden ensiapu 2 – kurssi @Saimaan Kriisikeskus
29.11.  PIKKUJOULUT ja uusien tukihenkilöiden valmistujaiset
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Kevätkokouksessa huhtikuussa valittiin Lappeen-
rannan Mielenterveysseuralle uusi hallitus. Tässä 
hallituksen uudet jäsenet kertovat itsestään. 

Tuula Juvakka,  
puheenjohtaja 

Olen kotoisin Lappeenran-
nasta ja ikäni täällä asu-
nutkin. Edes opinnot eivät 
ole vieroittaneet minua 
rakkaasta kotikaupungis-
ta. Olen kolmen lapsen äiti 
ja yhden mummo. Koti ja perhe ovat minulle elämäni 
tärkeimpiä asioita ja mielelläni vietänkin vapaa-ai-
kaani kotona. Puuhastelu puutarhassa ja kesämökillä 
ovat itselleni voimaannuttavia asioita. Työkseni teen 
opetustyötä. Lappeenrannan Mielenterveysseuran 
hallituksessa olen ollut mukana reilun vuoden ja nyt 
toimin puheenjohtajana. Olen aiemminkin, vuosia sit-
ten tehnyt seurassa vapaaehtoistyötä.

Karoliina Ahtiainen, hyvinvointivastaava 

Olen toista kautta mu-
kana Lappeenrannan 
Mielenterveysseuran 
hallituksessa ja innok-
kaana mukana seu-
ratoiminnassa. Olen 
varttunut lapsuuteni 
maatilalla Joutsenossa 
ja hiljattain muuttanut 
Lappeenrantaan. 

Työskentelen kou-
luliikunnanohjaajana 
Joutsenossa ja olen 
itsekin aktiivinen lii-

kunnan harrastaja. Kokemusta seuratoiminnasta on 
kertynyt urheilun puolelta runsaasti. Olen myös kou-
luttautunut personal trainer sekä mukana kuntapoli-
tiikassa.

Liikunta on aina ollut lähellä sydäntäni ja huollan 
omaa hyvinvointiani monipuolisesti liikunnalla ja 
rentoutumalla sopivassa suhteessa. Terveysliikuntaa 
tarvitaan vauvasta vaariin, jotta keho ja mieli pysyvät 
virkeinä. Liikunnan ja mielenterveyden yhteyksistä on 

Hallitus esittäytyy

laajasti todistettua tutkimustietoa, jota toivon pysty-
väni 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.

Maarit (Minttu) Halonen 

Olen helmikuun alussa 
aloittanut tukihenkilön 
peruskoulutuksen. Tällä 
hetkellä peruskoulutus on 
jo yli puolessa välissä ja 
kriisipuhelinharjoitteluista 
puolet takana. Vapaaeh-
toistoiminta tuntuu todella 
tärkeältä siksi, että vaikeis-
sa elämäntilanteissa ihmi-
set voivat soittaa anonyy-
meinä kriisipuhelimeen ja 
saada sen kautta apua. On 
hienoa, kun on joku, jolla 
on aidosti aikaa kuunnella 
juuri sillä hetkellä mielen päällä olevia huolia. 

Vapaaehtoistyö antaa paljon ja kriisikeskuksella 
olen huomannut löytäväni itseni samankaltaisten aut-
tamishaluisten ihmisten seurasta.

Marianne Jurvanen

Olen Marianne, 33-vuotias sosionomi Lappeenran-
nasta. Eksyin mukaan hallitustoimintaan pari vuotta 
sitten päästyäni opintojen mukaiseen harjoitteluun 

Saimaan Kriisikes-
kukselle. 

Olen tehnyt myös 
kriisipuhelinpäivys-
tystä, verkkokriisi-
työtä ja pyrin ole-
maan mukana myös 
henkisen tuen ryh-
män toiminnassa. Va-
paa-ajallani harras-
tan aikidoa, musiikin 
kuuntelua, käsitöitä 
sekä ympäristön ja 
luonnon ihmettelyä.
    

Minttu

MarianneKaroliin
a

Tuula
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Henna Jääskeläinen 

Hei, tässä teitä tervehtii Henna Jääskeläinen, hallituk-
sen uusin jäsen Lemiltä, jossa asun perheeni kanssa. 
Päivätyössäni ohjaan eri elämäntilanteissa olevia ih-
misiä erityisesti työllistymiseen ja työhönpaluuseen 
liittyvissä asioissa. Parhaillaan kouluttaudun myös so-
sionomiksi (AMK). 

Vapaaehtoistyön lisäksi tykkään liikkua, ja ulkoil-
maihmisenä harrastukseni vievätkin minut usein esi-
merkiksi metsäpoluille ja Saimaalle. 

Tällä hetkellä olen seuran hallituksen lisäksi mm. 
kriisiauttaja- ja verkkotyön koulutuksissa, lisäksi mi-
nut tavoittaa mm. opiskeluihini sisältyvän työharjoit-
telun tiimoilta seuran hanketöiden parista.

Leena Korhola, jäsensihteeri 

Olen hallituksen jäsensihteeri ja jokapaikanhöylä. 
Koulutukseltani olen diakoni ja ennen eläköitymistä 
työskentelin Rovaniemen kaupungin päihdetyönte-
kijänä.  

Seuran vapaaehtoistyössä olen ollut mukana yli 
10 vuotta. Kriisi-
auttaminen on 
lähellä sydäntä-
ni. Tykkään myös 
järjestää erilaisia 
tapahtumia.

Jos minulle jää 
vapaa-aikaa, se 
kuluu kuorossa 
laulaen, sulkapal-
loa pelaten tai 
tanssiparketilla. 

Marjatta (Jatta) Kupias, 
tiedottaja, varapuheenjohtaja 

Olen paluumuuttaja; synnyin ja kävin koulun Lap-
peenrannassa, sitten opinnot ja työt veivät muualle. 
Elelen freelancerin vapaata ja epävarmaa elämää sekä 
toimin seurassa tiedottajana. En ole ollut mukana 
mielenterveysseurassa kovin kauan, mutta minulla 
on kokemusta vertaistukiryhmistä ja avun saamisesta. 
Niin ja tiedottamisesta.

Mieli on hieno juttu, monessa mielessä. 

Henna

Matti Väisänen

on hallituksen jäsen, joka on hyvin voimakkaasti mu-
kana vapaaehtoistoiminnassa.

Jatta

Leena
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Tukihenkilötyön peruskoulutus
Tukihenkilön peruskoulutus antaa valmiuksia kohdata 
erilaista apua tai tukea tarvitsevan ihmisen ihmisenä. 

Lappeenrannan Mielenterveysseura järjestää 35 
tunnin laajuisia tukihenkilön peruskoulutuksia, joissa 
saa tietoa tukemisesta ja tuen tarvetta aiheuttavista 
asioista sekä Mielenterveysseuran toiminnasta.

Koulutus auttaa löytämään oman ainutlaatuisen 
tavan toimia toisen ihmisen tukena. Koulutus on mak-
suton ja siitä saa todistuksen.

LAPPEENRANNAN Mielenterveysseuran ja Saimaan 
Kriisikeskuksen järjestämät koulutukset ovat ilmaisia 
tukihenkilötyöhön osallistuville. Tukihenkilönä toi-
miessa saa myös osallistua työnohjaukseen, erilaisiin 
jatkokoulutuksiin ja moninaisiin tapahtumiin jo kou-
lutuksen aikana.

Mielenterveysseuran tukihenkilöt toimivat valta-
kunnallisessa kriisipuhelimessa, verkkoauttamisen 
parissa sekä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Henki-
sen tuen ryhmässä.

SEURAAVA tukihenkilötyön peruskoulutus järjes-
tetään syksyllä 2019. Jokainen koulutukseen hakija 
haastatellaan. Laitathan sähköpostia tai soita kriisikes-
kukselle, jos mielenkiintosi heräsi! 

KIINNOSTAAKO 
tukihenkilötyö/kriispuhelinpäivystys?

Pyyteetön auttaminen antaa 
myös itselle energiaa
Niko Ukkonen on Kriisikeskuksen vapaaehtoi-
nen. Hän oli miettinyt vapaaehtoistöiden aloitta-
mista jo pidempään ja ajatus muuttui todeksi,
kun hän kuuli kriisipuhelinpäivystyksestä ystäväl-
tään.

- Innostuin heti, Niko sanoo. 
- Laitoin saman tien viestiä ja siitä pyörät lähti pyöri-
mään!

Niko toimii kriisipuhelinpäivystäjänä. 
- Auttaminen ja soittajan toivon kipinän kuuleminen 
puhelun lopulla antaa virtaa tekemiseen, hän kertoo. 
- Ylipäätään pyyteetön auttaminen antaa myös itselle 
energiaa.

Niko kertoo, että saattaisi pitää myös verkossa aut-
tamisesta. 
- Tosin töiden puolesta tulee jo tietokoneella istuttua 
ihan tarpeeksi, hän naurahtaa.

NIKO kannustaa mukaan vapaaehtoistoimintaan. 
- Lähde mukaan rohkeasti, hän kehottaa. 
- Rahalliset auttamismuodot ovat hyviä, mutta sen 
sijaan, että lahjoittaisit rahaa johonkin hyvänteke-
väisyyteen, saat tästä paljon enemmän myös omaan 

Niko Ukkonen
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elämääsi, kun lahjoitatkin rahan sijaan omaa vapaa-ai-
kaasi ja läsnäoloasi.

Nikon mielestä kriisipuhelinpäivystys ei itse asiassa 
vaadi kauhean paljoa aikaa.
- Kolmen tunnin vuoroon kuukaudessa luulisi kaik-
kien ehtivän.

Parasta on se, että tuntee tekevänsä elämässään jo-
tain tärkeää ja merkityksellistä.
- Tähän ryhtyminen on yksi elämäni parhaista pää-
töksistä ja toivon, että jaksan tehdä tätä vielä todella 
kauan, Niko sanoo.

Yöpäivystykset
Saimaan Kriisikeskuksessa on tehty tämän vuo-
den puolella kaksi Yöttömän yön tempausta krii-
sipuhelimessa. Ensimmäinen järjestettiin 4.-5.1. 
ja toinen 18.-19.4. Tapahtumat on järjestetty isol-
la porukalla. Yöttömän yön tempauksissa vapaa-
ehtoiset päivystävät yhtä aikaa kriisipuhelimessa 
yön ja viettävät samalla yhdessä aikaa. Tarjolla on 
aina pientä purtavaa.

KRIISIPUHELIMEEN tulee eniten soittoja kel-
lo 21 jälkeen eli kaikki päivystykset, jotka voivat 
tapahtua myöhemmin illalla tai yöllä, otetaan 
suurella ilolla vastaan. Yöttömän yön tempaukset 
ovat hyvä tapa lisätä ryhmähenkeä ja samalla vä-
hentää kriisipuhelimen öiden ruuhkia. 

 

”Ihmisen virka” kiinnostaa 
Tiina Hirvi saa kriisipuhelinpäivystyksestä hyvän 
mielen. Hetu-toiminta kiinnostaa tulevaaisuudes-
sa.

Tiina Hirvi saa kriisipuhelinpäivystyksestä hyvän mie-
len. Hetu-toiminta kiinnostaa tulevaaisuudessa. 
Tiina Hirvi lähti mukaan vapaahetoistoimintaan 20 
vuotta sitten silloisen elämäntilanteen myötä. 
- Erosin pitkästä parisuhteestani ja koin, että minulla 

on annettavaa johonkin esim. vapaaehtoistyöhön, 
hän kertoo. 
- Ja silmiini osui jostain kenties lehdestä ilmoitus tuki-
henkilökurssista.

Tiina on ollut koko ajan kriisipuhelinpäivystyksessä. 
- Siinä kiehtoo ”ihmisen viran” suorittaminen. Olen 
vapaaehtoinen ja maallikko ja pääasiallinen tehtäväni 
on kuunnella, hän sanoo.
- Ja koen että sillä tavalla otan osaa vapaaehtoistyö-
hön, jota olisi meille kaikille tarjolla.    
Tiina on käynyt  MTEA1-kouluttajakurssin, mutta tällä 
hetkellä hänen työnohjaajaopintonsa nielevät suu-
rimman osan vapaa-ajasta. 
- Pidän yksilö- ja ryhmätyönohjausta Saimaan kriisi-
keskuksella, Tiina sanoo.

Hetu-toiminta tosin kiinnostaa konkaria.
- Mutta siihen menen vasta kun opiskelut ovat puo-
lentoista vuoden päästä ohi. 

Vapaaehtoistyö on antoisaa ja siitä saa hyvän mie-
len. Tiina kehottaa kuitenkin miettimään tarkasti omat 
voimavarat ennen kuin ryhtyy auttamaan muita. 
- Oletko valmis käyttämään viisi tuntia kuukaudesta 
vapaaehtoistyöhön, hän kysyy.
- Se aika menee, kun kriisipuhelimessa päivystetään 
kolme tuntia kerrallaan ja työnohjaus kestää puoli-
toista tuntia.  

Tiinan mukaan on tärkeää muistaa, että työ on va-
paaehtoista ja siinä autetaan maallikkona. - Vapaaeh-
toistyötä ei voi suorittaa siinä palaa loppuun alta aika 
yksikön, hän varoittaa. 
- Eikä tarvitse käydä muuta kuin tukihenkilökoulutus, 
se riittää. 

Muutkin kurssit ovat ihan ok ja ne voi käydä, mutta 
Tiina kehottaa ensin kokeilemaan esimerkiksi puhe-
linpäivystystä. Ja kaikelle on aikansa.
- Priorisoi. Eli mieti mikä sinulle on juuri nyt tärkeintä 
elämässäsi. Vapaaehtoistyötä ehtii tekemään silloin 
kun on aikaa, Tiina neuvoo. 

Työnohjaajaopiskelijana Tiina suosittelee työnoh-
jausta kaikille. 
- Vaikka päivystää parin kanssa, on työnohjaus tar-
peen, hän sanoo.
- Purkaminen ja työnohjaus ovat kaksi eri asiaa. 
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Tiia Koponen kävi syksyllä 2018 tukihenkilön 
peruskurssin, nyt häntä kiinnostaa ennen kaikkea 
verkkoauttaminen.

Tiia Koponen huomasi Facebookista tapahtumailmoi-
tuksen Saimaan Kriisikeskuksen avoimista ovista opis-
kellessaan lähihoitajaksi mielenterveys- ja päihdetyön 
osaamisalalla. Hän lähti kiinnostuneena tutustumaan, 
ja paikan päällä puheeksi tuli vapaaehtoistyön mah-
dollisuus, johon hän tarttui heti, sen enempiä mietti-
mättä.
- Kävin syksyllä 2018 tukihenkilön peruskurssin, jonka 
jälkeen toimin vapaaehtoisena kriisipuhelinpäivystä-
jänä valtakunnallisessa kriisipuhelimessa, hän kertoo. 
- Nyt olen suorittanut myös verkkokriisityön koulutuk-
sen, mikä mahdollistaa kriisityön verkossa; Tukinetis-
sä, sekä Sekasin-chatissa. 

Tiiaa kiinnostaa nimenomaan verkkoauttaminen. 
- Verkossa tukisuhteet ovat pitempikestoisia, hän sa-
noo. 

Verkkoauttaminen 
onnistuu missä ja milloin vain

- Se on myös helpompi järjestää omaan aikatauluun 
sopivaksi, koska sitä voi tehdä lähes missä ja milloin 
vain! 

VAPAAEHTOISTYÖSTÄ saa arvokasta kokemusta 
erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kohtaa-
misesta. Kriisin kokeminen on aina yksilöllistä ja jokai-
nen kohtaaminen on ainutlaatuinen.
- Vapaaehtoisena pääsen myös osallistumaan mielen-
kiintoisiin koulutuksiin, mitkä tukevat monipuolisesti 
ammatillista osaamistani, Tiia kehuu. 
- Jos mietit vapaahetoistyötä, aina kannattaa kokeilla! 
Tiia siteeraa kuulemaansa lausetta:”Yksikin sana, joka 
saa aikaan toiselle ihmiselle hyvän mielen, on sanomi-
sen arvoinen.”

Nuori nainen elää keskellä kiireistä arkea. 
- Koulu, keikkatyöt, perhe, jossa on päiväkoti-ikäinen 
lapsi ja paljon työmatkoilla oleva mies pitävät huolen 
siitä, että tekmistä riittää, hän kertoo.
- Lisäksi tulevat vapaaehtoistoiminnat – olen Kriisikes-

Suomen Mielenterveysseurassa tehtävän 
verkkokriisityön tavoitteena on 

• Tarjota matalakynnyksistä, anonyymiä, ajasta ja 
 paikasta  riippumatonta  kriisiapua asiakkaille 
 verkon välityksellä

• Edistää mielenterveyttä myös Internetissä

• Tarjota vapaaehtoisille mahdollisuus toimia 
 myös verkossa
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kuksen lisäksi myös Mannerheimin 
lastensuojeluliiton vapaaehtoinen, 
Tiia sanoo.
- Siinä on aikamoista järjestelemis-
tä, mutta hyvä organisointi auttaa, 
eikä yöunista tarvitse tinkiä. 

Joskus, jos tuntuu liian raskaalta, 
voi tehdä vähemmän.
- Se on ihan OK, sanoo Tiia. 
- Omasta hyvinvoinnista huolehti-
minen on tärkeintä. 

On osattava olla itselleen hyvä 
ja armollinen, muistaa kohtuus kai-
kessa. 
- Työnohjaus on myös erittäin tär-
keää ja merkityksellistä, Tiia muis-
tuttaa.  

 Myös kollegoiden tuki on tärkeää.
-  Saimaan Kriisikeskuksella on huippu porukka autta-
massa ja tukemassa vaikeassa elämäntilanteissa ole-
via!

Kriisipuhelintyötä ja HETU-toimintaa
Ritva Lappalaisen mielestä on hyvä päästä 
kiireen keskeltä toisenlaiseen ympäristöön ja 
muistuttaa, ettei vapaaehtoisten tarvitse olla 
ammattilaisia: riittää kun kuuntelee.

Ritva Lappalaisen mielestä on hyvä päästä kiireen kes-
keltä toisenlaiseen ympäristöön ja muistuttaa, ettei 
vapaaehtoisten tarvitse olla ammattilaisia: riittää kun 
kuuntelee. 
-Lähdin mukaan vapaaehtoistoimintaan kun näin sat-
tumalta ilmoituksen lehdessä jossa etsittiin uusia va-
paaehtoisia, Ritva Lappalainen kertoo.
- Minulla oli aikaa ja halua tehdä jotain ihan uutta ja 
erilaista. Mielenterveysseura tuntui sopivalta. 

Ritva sai koulutuksen kriisipuhelinpäivystäjäksi ja 
alussa häntä hieman jännitti, pystyisikö tekemään sitä 
maallikkona, mutta alusta lähtien se tuntui omalta 
asialta.
- Päivystyksen jälkeen tuntuu hyvältä pelkästään se, 
että joku sanoo ”kiitos kun kuuntelit”, hän sanoo. 
- Ja kaiken kiireen keskellä on hyvä päästä toisen-
laiseen ympäristöön missä on parasta se, että tapaa 
mukavia ihmisiä ja lähtee virkistyneenä päivystyksen 
jälkeen pois.

RITVA ON myös kouluttautunut HETU-toimintaan ja 
se antaa hänelle paljon.
- Siinä pääsee harjoittelemaan paljon ja kohtaa tuen 
tarvitsijoita kasvokkain mikä on taas erilaista autta-
mista, hän sanoo.

- Nyt olen tehnyt vapaaehtoistyötä 
puolitoista vuotta ja aina tulee uu-
sia asioita opittavaksi ja uusia ihmi-
siä tavattavaksi joten tämä vain vie 
mennessään.

Ritva kannustaa liittymään mu-
kaan vapaaehtoisten joukkoon.
- Jos mietit vapaaehtoistyön aloit-
tamista, niin liity joukkoomme, hän 
kehottaa. 
- Täältä löytyy mukavia ihmisiä ja 
monta erilaista tapaa tehdä tätä 
työtä.
 - Meidän ei tarvitse olla ammatti-
laisia, riittää kun kuuntelemme, on 
paljon ihmisiä jotka tarvitsevat vain 

sen, että joku kuuntelee, hän lisää.

Monenlaista tekemistä 
Kriisiauttamisen lisäksi  Lappeenrannan Mielenterve-
ysseura tarjoaa useita erilaisia vapaaehtoistoiminnan 
muotoja:

Hyvän mielen opas
Jaa mielen hyvinvointia. Kohtaa ihmisiä ja auta 
vahvistamaan mielenterveystaitoja.

Hyvän mielen kippari
Tule yhdistystoimintaan aktiiviksi. Toimit halli-
tuksen tai työryhmän jäsenenä, puheenjohtaja-
na, sihteerinä, talous- tai vaikkapa jäsenvastaa-
vana.

Hyvän mielen viestijä
Someta, kuvaa, bloggaa, ota kantaa tai kirjoita. 
Kohtaa ihmisiä tapahtumissa ja kerro mielen 
hyvinvoinnin vahvistamisesta. Vaikuta tärkeän 
asian puolesta viestimällä!

Hyvän mielen rakentaja
Rakenna, roudaa tai auta keittiössä, osallistu 
talkoisiin tai tapahtumajärjestelyihin.

Hyvän mielen kumppani
Edistä mielen hyvinvointia ja tue toimintaam-
me. Liity jäseneksi. Tarjoa tiloja tapahtumiimme, 
apua markkinointiin tai ammatillista osaamis-
tasi.

Ota rohkeasti yhteyttä:
toimisto@saimaankriisikeskus.fi
puh. (05) 453 0020 (ma-to klo 11.00-13.00) 

Ritva Lappalainen
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Verkkotyöskentelyä on juurrutettu osaksi kriisikes-
kuksemme toimintaa viime vuosina ja tänä keväänä 
on jälleen koulutettu kaksi uutta ryhmää verkkotyös-
kentelyyn. Kaikilla koulutetuilla vapaaehtoisilla on 
taustallaan myös tukihenkilön peruskoulutus sekä 
kokemusta puhelinpäivystyksestä. Verkkotyön kou-
lutus antaa lisäksi valmiudet toimia tukinetissä hen-
kilökohtaisissa mieli-tukisuhteissa sekä päivystäjänä 
sekasin -chatissa. 

Verkkotyöstä on omat säädökset, suositukset ja oh-
jeensa. Työskennellä voi joko kriisikeskuksen tiloissa 
tai kotoa käsin omalla koneella kellonajasta riippu-
matta.

Tulevana syksynä verkkotyön koulutus järjestetään 
siitä kiinnostuneille osana tukihenkilön peruskoulu-
tusta. Koulutuksessa perehdytään verkkotyön erityis-
piirteisiin ja tutustutaan käytössä oleviin alustoihin, 
jonka jälkeen on mahdollisuus aloittaa käytännön 
harjoittelu verkossa joko puhelinpäivystyksen ohella 
tai erikseen. 

Verkkokriisityön muodot 
Tukinet (beta.tukinet.net)
Verkkokriisikeskus tukinet on ollut toiminnassa 
16.5.2000 lähtien. Vuosien kuluessa verkkotyö on va-
kiinnuttanut asemansa tukihenkilötyön muotona ja 

Verkkokriisityö 
Saimaan Kriisikeskuksessa

tukinetin palvelut ovat kehittyneet ja lisääntyneet: 
uusi odotettu alusta verkkokriisityön tekemiseen on 
otettu portaittain käyttöön tämän kevään aikana. 

Tukinetin teemojen kautta voi tutustua itseä kos-
kettaviin aiheisiin, osallistua kahdenkeskiseen chat-
tiin, ottaa osaa ryhmäkeskusteluihin tai saada henki-
lökohtaisen tukihenkilön. 

Viime vuonna tukinetissä toimi 64 organisaatiota ja 
vierailuja sivustolle kertyi peräti yli miljoona kappalet-
ta.

Sekasin -chat (sekasin247.fi)

Toukokuussa vuonna 2016 ensimmäisen kerran avat-
tu sekasin -chat -kampanja osoittautui myös hurjan 
suosituksi. Nykyisin se toimii Suomen Mielenterveys-
seuran koordinoimana hankkeena Me-säätiön talou-
dellisella tuella.

Chat on tarkoitettu 10-29 -vuotiaille nuorille ja 
siellä pääsee keskustelemaan nimettömänä, kahden 
kesken koulutettujen vapaaehtoisten ja mielenter-
veyden ammattilaisten kanssa. Kohderyhmä onkin 
ottanut palkan omakseen – viime vuonna yhteyden-
oton yrityksiä chattiin kertyi yli 115 000, 18 % enem-
män edellisvuoteen verrattuna. Sekasin -chat on auki 
maanantaista perjantaihin klo 9-24 sekä lauantaisin ja 
sunnuntaisin klo 15-24.   
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Mielenterveyttä kulttuurista (MHAW) järjestetään jo kuudetta kertaa. 
Lappeenranta on tietenkin mukaja ja niinpä ylpeänä esitämme

MENTAL HEALTH ART WEEK TAPAHTUMAT:

Mieli-Sirkus - Sitä, tätä ja tota!
Karkelot järjestetään keskiviikkona 22.5. kulttuuritila Nuijamiehessä!

Illan aloittaa Mimmin aulabingo klo.19, minkä jälkeen salissa tarjolla mm. 
Lappeenranta Burleski- show sekä sikahauska Stand Up Club! 

Esiintyjälistaa täydennetään sitä myötä kun ohjelmisto varmistuu. 
Luvassa myös muuta teeman mukaista ohjelmaa ;)

KYSEESSÄ on hyväntekeväisyys- / kulttuuritapahtuma, joka on osa valtakunnallista MAHW-viikkoa. Ta-
pahtuma kaikille avoin ja ilaminen ja toivomme kansaa paikalle sankoin joukoin; 

jokaiselle varmasti löytyy jotakin, kun tarjolla on sitä tätä ja tota! 
Paikan päältä voit ostaa mielinauhan, jonka tuotot käytetään paikallisen mielenterveystyön hyväksi.

Mieli-Jamit!
Tervetuloa jamittelemaan perjantaina 24.5. klo.20:00 alkaen Lappeenrannan Teerenpeliin. 

Luvassa mahtavaa meininkiä ja hyvinvointia tukevia mainioita tarjouksia! 
Tapahtuma on ilmainen. Esiintyjä julkaistaan myöhemmin, mutta laita päivä kalenteriin! 

Mental Health Art Week
20.-26.5.2019 Lappeenrannassa



MITÄ KUULUU? 
!!HAASTE: Tunnistatko masentuneen!?️

VINKKI: Masennus, uupumus, suru yms. ei välttämättä näy ulospäin. Päinvastoin, hymy 

saattaa peittää alleen surua ja kipua, eikä avun pyytäminen aina ole helppoa.

Jo kaksi sanaa voi pelastaa; muista siis kysyä kaverilta ”mitä kuuluu?”💚

Lappeenrannan Mielenterveysseuran verkkosivut

www.mielenterveysseurat.fi/lappeenranta/

Facebooksivut: www.facebook.com/LappeenrannanMielenterveysseura

Sähköpostiosoite: mielenterveysseura.lpr@gmail.com

Postiosoite: Kirkkokatu 1, 53100 Lappeenranta

 

Tässä numerossa  
mm.  

Kunniapuheenjohtajan 
hyvämielinen arki

Kriisiauttamista 
kokeilumielessä

Mikä onkaan Olka?
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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- 
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