
Seminaari alkaa pian! 
Odottaessasi kerro meille mistä tulet.

Mene alla olevan linkin tai QR-koodin avulla kertomaan mistä tulet. 
Paina lopuksi submit -painiketta niin vastauksesi päivittyy 
sanapilveen.

https://answergarden.ch/2356087

Kohta selviää mistä kaikkialta 
osallistujia on paikalla.

Pidäthän mikin 
äänettömällä 
ja kameran 
pois päältä!



Seminaari alkaa,
istukaa ja 
kiinnittäkää 
turvavyöt!

https://www.dropbox.com/sh/s7eqzqe8rfpo
2t5/AAAEm0VrafSA3yJWkJfBKjFLa/Pirkanma
an%20Mielenterveys%20Ry%20-
%20Video%201_syke.mediapaja.mp4?dl=0



Tervetuloa Vaikuta, välitä, kohtaa -seminaariin 
23.2.2022



Mistä päin osallistujat ovat?

https://answergarden.ch/2356087



Yhteinen 
matka....



Mielenterveyttä 
arjessa
painopisteenä

Esa Nordling

kehittämispäällikkö THL



Esa Nordling, PsT
Kehittämispäällikkö

Mielenterveyttä arjessa



Psyykkisestä sairaudesta paranemineni / Jaana Suvisaari

Positiivinen mielenterveys (Suvisaari & Nordling 2016)

 Tarkoittaa mielen hyvinvointia  psyykkiset vahvuudet ja kyvyt, 
jotka muodostavat ihmisen voimavarat

 Toiveikkuus

 Tunne siitä, että on hyödyllinen

 Kyky käsitellä ongelmia

 Kyky tehdä itseä koskevia päätöksiä

 Kyky tuntea läheisyyttä muihin ihmisiin

6.11.20188



________ ____    _____ 6.11.2018

6.11.2018 Esityksen nimi / Tekijä 9

Mielenterveyden kahden jatkumon malli (Appelqvist-
Schmidlechner ym. 2016)

- Hylkää ajatuksen, jossa mielenterveys ja 
mielenterveyden häiriö ovat saman jatkumon 
vastakkaisia päivä

- Perustuu näkemykseen, minkä mukaan mielen hyvin-
ja pahoinvointi ovat kaksi erillistä ulottuvuutta 
mielenterveys ei ole vain mielenterveyshäiriön 
puuttumista



________ ____    _____ 6.11.2018

6.11.2018 Esityksen nimi / Tekijä 10

Esimerkiksi:

• skitsofreniaa sairastava henkilö voi runsaista 
harhaoireista huolimatta kokea onnellisuutta, elämän 
mielekkyyttä ja läheisyyttä muihin ihmisiin

Toisaalta…

• psykiatrisesti arvioituna terve, mutta työuupumuksesta 
kärsivä henkilö voi kokea olevansa onneton, heikosti 
motivoitunut ja yksin pärjäämään joutuva



Hyvä arki mielenterveyden perustana 
(Mielenterveystalo)

 Arjen hyvinvoinnilla on vahva yhteys mielen 
hyvinvointiin. Kun elämässäsi on kaikki hyvin, arki sujuu 
ilman suuria ponnisteluita. 

 Arkiset asiat ja tavallinen päivärytmi edistävät 
mielenterveyttä

 Kun ihminen toteuttaa kykyjään, lahjojaan sekä 
henkilökohtaisia mielenkiinnon kohteitaan elämässään, 
hän panostaa asioihin, jotka tuottavat pitkäkestoista 
mielihyvää. 
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Merkityksellisen elämän rakentumisessa 
on oleellista näkökulma, jossa 
kyseenalaistetaan…

• rajoittavia perusoletuksia ja 
uskomuksia

• syy- ja seuraussuhteita
• valintamahdollisuuksien vähäisyyttä



13

Robert Dilts: Loogiset tasot

1. Spirituaalinen ydin
 Minkä suuremman osa olen?

2. Identiteetti
 Millainen olen?

3. Uskomukset
 Mitä voin saavuttaa? Mitä voin oppia?

4. Kyvyt ja taidot
- Mitä osaan?

5. Käyttäytyminen

6. Ympäristö
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Ilo katoaa
Ei onnistumisia/oppimista
Ei sosiaalisia kontakteja
Ei uskoa tulevaisuuteen
Ei harrastuksia
Ei nautintoja

Mikä on syy ja
mikä on 
seuraus?

Uupumisen kehä

Voimavarojen 
kuluminen



Voimavaroja saa…

 Kulttuurista ja luonnosta
 Liikunnasta
 Itsenäisten valintojen tekemisestä
 Uusien taitojen opettelusta tai uusiin asioihin 

tutustumisesta
 Itselle tärkeiden ja mielekkäiden asioiden tekemisestä
 Haaveista ja tavoitteista
 Ystävyydestä
 Vertaistuen saamisesta tai antamisesta
 Kiireettömyydestä
 Hiljaisuudesta
 Kirjoittamisesta itselle (hyvien hetkien päiväkirja & oma 

tarina)



Jokainen voi tarjota tukeaan 
silloin, kun huoli herää, oli syy 
mikä tahansa!
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Sosiaalinen tuki  on määriteltävissä sosiaalisista suhteista 
saatavaksi voimavaraksi

Sosiaalinen tuki vaikuttaa psyykkiseen hyvinvointiin sekä 
suoraan että toimimalla puskurina suojaten vaikeilta 
elämäntilanteilta

Tutkimusten perusteella varsinaiset tukitapahtumat eivät 
yksin ennusta hyvinvointia, vaan tärkein vaikuttava tekijä 
on ihmisen luottamus tuen saatavuudesta silloin, kun 
tilanne sitä vaatii 

Vertaistuki on erittäin tehokas sosiaalisen tuen muoto 



________ ____    _____ 9.10.2018

9.10.2018 Esityksen nimi / Tekijä 18

Sosiaalisella tuella on sosiaalisiin suhteisiin liittyvä terveyttä 
edistävä tai stressiä ehkäisevä vaikutus:

- tietotuki (kuten neuvot, ehdotukset, tilanteen 
uudelleenarviointi tai -määrittely), 
- instrumentaalinen tuki (konkreettinen auttaminen), 
- arvostustuki (myönteisten arvioiden lausuminen toisen 
ihmisen tekemisestä ja kyvyistä) ja 
-tunnetuki (halukkuus tukea, luottamuksellisuus, 
empaattisuus, kuunteleminen ja rohkaiseminen) 



- Sosiaalisen tuen vastaanottamista ja huolien kertomista 
helpottaa, jos on joku, joka tarjoaa apuaan

- Vielä helpompaa se on, jos huolen puheeksiottaja on 
luottamusta nauttiva kaveri, läheinen ystävä tai 
vertaiseksi koettu (esim. yhteisen harrastuksen kautta 
tutuksi tullut tai henkilö, joka on kokenut jotain vastaavaa) 
 vertaistuki on tehokas auttamiskeino





Miten lähdimme 
Mieli 
matkalle?taminen
hyvinvoinnin 
edistämisen 
painopisteenä



Mieli matkalla -loppuseminaari 23.2.2022

Kati Rikala, toiminnanjohtaja, kati.rikala@osviitta.fi
Paula Toukonen, kriisityöntekijä, tiedottaja, paula.toukonen@osviitta.fi



Taustaa Mieli matkalla -hankkeelle

2015 alkaen kokoontunut Pro Mielenterveys Pirkanmaa -
työryhmä halusi kehittää MT-palveluja ja vaikuttaa 
mielenterveysasioihin laajasti.

Tavoitteina jo tuolloin: 

• alueen järjestöjen, palvelujen käyttäjien, omaisten, 
ammattilaisten ja kansalaisten aktivointi

• mielenterveyden edistäminen, stigman vähentäminen 
ja preventiivisen työn osuuden vahvistaminen 

• kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen

• edellä mainituista kohderyhmistä ja tavoitteista 
startattiin.



Siitä se lähti liikkeelle…
Ajatuksia liikkuvasta työstä oli ilmassa. Mielenterveysomaiset 
Pirkanmaa - FinFami ry:n Oili Huhtalan kanssa keskustelu antoi 
rohkeuden tehdä hankehakemus pyörien varaan. Oilille iso kiitos 
ideoinnista!
Työstimme ideaa eteenpäin ja STEA myönsi rahoituksen v. 2019.





Muutama numero Osviitasta
vuonna 2021
- 3 290 Asiakastapaamista kriisivastaanotolla
- 3 432 puhelua valtakunnallisessa kriisipuhelimessa 

Tampereella vastattu
- 163 keskustelua SEKASIN-chatissa
- 10 109 kohtaamista Kriisikeskus Osviitan 

toiminnoissa (mukana koulutukset, ryhmät, esittelyt)
- 6 868 toimintaan osallistunutta
Mieli matkalla –hankkeen luvut tämän lisäksi!

www.mielenterveysseurat.fi/pirkanmaa

Koko yhdistyksessä:

•Työntekijöitä n. 10 (+ yksi 
ostopalvelussa osan vuotta)
•94 Vapaaehtoistoimijaa



Mieli muuttaa 
maailmaa 
-mielenterveyden 
vahvistaminen 
hyvinvoinnin 
edistämisen 
painopisteenä
vahvistaminen 
hyvinvoinnin 
edistämisen 
painopisteenä



Mieli muuttaa maailmaa
Mielenterveyden vahvistaminen hyvinvoinnin edistämisen 

painopisteenä
Hyvinvointikoordinaattori Marika Hoviniemi, Valkeakosken kaupunki



Hyvinvointityön 
rakenne

Hyvinvoinnin johtoryhmä/Kaupungin johtoryhmä

Sivistysjohtaja
Hyvinvointikoordinaattori

Hyvinvoinnin edistäminen Valkeakoskella

Perhekeskuspalvelujen 
ohjausryhmä

Nuorisovaltuusto, Seuraparlamentti

Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto
Voimaa vanhuuteen

Vapaaehtoistyön verkosto Valikko

Valtuusto

Kaupunginhallitus Kaupunkistrategia TA, TP 
hyvinvointikertomus,

ohjelmat, suunnitelmat

Työikäisten hyvinvointi ja terveys
Alueelliset hyvät käytännöt

Yhdistysyhteistyö, Valikkoryhmä

Avoimet 
Teemaryhmät

/tilaisuudet 
tarvittaessa

PSHP
Hyvinvointi-

koordinaattorit
Pirkamaa

Opikelija
-huolto

ohry

EPT

PIRSOTE
Perhekeskus

-kehittäminen
Hyvinvointia 
elintavoilla -

palvelutarjotin

Lautakunnat



"Kuntalainen voi hyvin ja
on tyytyväinen elämäänsä.
Kuntalaisella on hyvä arki ja 

mielekäs elämä.”

"Kuntalainen voi hyvin ja
on tyytyväinen elämäänsä.
Kuntalaisella on hyvä arki ja 

mielekäs elämä.”



Fyysinen ja psyykkinen 
hyvinvointi

Osallisuus ja 
vaikuttaminen

Turvallisuus

Palvelujen 
vaikuttavuus

Ilmiöt: huoltosuhde ja 
sairastavuusindeksi 
korkea
Moniammatillisen 
yhteistyön kehittäminen
Palvelujen 
saavutettavuus ja 
yhdenvertaisuus

Ilmiöt: mielenterveyden 
haasteet
Matalan kynnyksen tuen 
kohdentuminen
Ylisukupolven ongelmat
Kouluviihtyvyyden ja 
-yhteisöllisyyden tukeminen

Ilmiöt: Osallisuuden 
vahvistamisen tarve, 
Yhteiskehittämisen ja
yhteisöllisyyden 
kehittämistarve

Ilmiöt: Päihdeongelmat
Mielekäs vapaa-aika 
(harrastamattomat)
Lähiympäristöt 
hyvinvointia tukeviksi, 
esteettömyys

"Kuntalainen voi hyvin ja
on tyytyväinen elämäänsä.
Kuntalaisella on hyvä arki ja 

mielekäs elämä.”



Fyysinen ja psyykkinen 
hyvinvointi

Tavoite: edistetään 
kuntalaisten mielenterveyttä

Osallisuus ja 
vaikuttaminen

Turvallinen 
elinympäristö

Palvelujen 
vaikuttavuus

Toimenpiteet 
suunnitelmissa/alaohjelmissa:
• Perhekeskuspalvelujen 

toimintasuunnitelma
• Oppilashuoltosuunnitelma
• PIRSOTE: Mielenterveyspalv. 

kehittäminen, mm. psykiatriset 
sairaanhoitajat, chat, IPC, 

• Pirsote: elintapaohjaustarjotin
• Hanke- ja 3. sektorin yhteistyö

Toimenpiteet suunnitelmissa/alaohjelmissa:
• Liikuntapalvelut: seuraparlamentti
• Vaikutusten ennakkoarviointikäytännöt: eva ja LAVA 

(Pirsote/Lape)
• KUPPI-hanke ja Vlk kaupungin kult. Ohjelma: 

kulttuurilähete, luotsitoiminta, kult.resepti
• Yhdistysyhteistyö

Toimenpiteet suunnitelmissa/alaohjelmissa
• Harrastava Valkeakoski
• Pyöräilyn edistämisohjelma
• Ehkäisevän päihdetyön 

toimintasuunnitelma

Toimenpiteet 
suunnitelmissa/alaohjelmissa
• Peke toimintamalli, ohjaamo, 

systeeminen työote (Perhekeskuspalv. 
toimintasuun. ja Pirsote/Lape)

• Vauvaperhetyö & Ensihelppi, 
voimaperhe (Peke toi.suun)

• Ikäystävällinen Valkeakoski -
kokonaisuus

• Kuppi-hanke: kulttuurihyvinvointi
"Kuntalainen voi hyvin ja

on tyytyväinen elämäänsä.
Kuntalaisella on hyvä arki ja 

mielekäs elämä.”

Tavoite: vähennetään 
lapsiperheiden eriarv., 
Lähiympäristön esteettömyys, 
ehkäisevä päihdetyö

Tavoite: edistetään sos.osallistumista
ja yhteiskehittäminen

Tavoite: parannetaan palvelujen saatavuutta, 
saavutettavuutta ja yhdenvert. 
Vaikuttavat menetelmät ja toim.mallit



Toimintamuodot 
Valkeakoskella
Yhteistyö aloitettu v. 2020 
alusta. Kohderyhmänä kaikki 
ikäryhmät.

• Varhaiskasvatus: Lapsen mieli 
koulutus

• Lystilauantai (peruuntui)

• Perusopetuksen 1-9 lk yhteistyö, 
Naakka, Roukko, Sorrila ja Tietola

• Sähköistä materiaalia koulujen 
käyttöön mielenterveysasioista

• Hyvää mieltä yhdessä ja hyvän 
mielen koulu Sorrilan 
ja Sassin henkilöstölle

• Starttipaja- ja 
Ohjaamoyhteistyö

• K-17 kahvila yhteistyö / 
etsivät

• Kohdataanko tapahtuma x 2 torilla

• Perhekeskusverkoston toivomat koulutukset 
ammattilaisille

• Toivon tukemisen ilta huoltajille

• Voi hyvin viikon rastirata ja jonglööraaja
Lepänkorvan puistossa 

Lähitorin ikäihmisten
kohtaamiset (peruttiin koronan 
takia) 

Henkilöstökoulutukset: 
Päihteiden puheeksiotto – YAD ry
Peliriippuvuuden puheeksiotto EHYT ry





Miten jatkamme?
• Kunnassa tehdään näkyväksi mielenterveystyön tärkeys -

edellytys kaikelle hyvinvoinnille
• Peruspalvelujen rooli
• Koulutus- ja perehdytysmateriaalit tukena
• Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen 

kehittäminen, prosessikuvaukset, IPC-menetelmän 
käyttöönotto

• Tunne- ja mielenterveystaitojen vahvistaminen jokaisella 
luokkatasolla (opetuspalvelut ja varhaiskasvatus)

• Yhteisöllisyyden vahvistaminen mm. vanhempainiltojen 
kehittäminen ja vanhemmuuden tuen vahvistaminen

• Päihdeputkea yhteiskehitetään tulevaisuuden uskoa 
tukevaksi toiminnaksi (nuorisopalvelut)

• Mielekäs vapaa-aika, vapaa-aikapalvelut & kumppanuus 3.  
sektorin toimijoiden kanssa.

• Yhteistyöverkosto säilyy



Mieli muuttaa maailmaa

Useimmat ihmiset pyytävät maailmaa 
muuttumaan, mutta vain hyvin harva aloittaa 
muuttamalla itseään. Suuret muutokset tulevat 
pienistä asennemuutoksista, hiljaisista 
edistysaskeleista, tarkkailusta ja toiminnasta.
(Leo Tolstoi)





Mieli matkalla 
Pälkäneellä 
-Yhteisöllisen 
oppilashuollon 
vahvistaminen

Kirsi Andrejeff-Keränen

perusopetuksen kuraattori

Pälkäne



Yhteisöllisen oppilashuollon vahvistaminen

Mieli matkalla, Pälkäneellä



Liikkeelle

• Yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen yläkoululla vuodesta 2018

• Hyvän mielen koulu –kirjan pilotointi Pälkäneen yhteiskoululla

• Mieli matkalla –hanke

• Kaverituen malli

• Hyvän mielen taitomerkki



Toiminta Mieli matkalla hankkeessa

• Teemapäivät eri luokka-asteilla mm.
• Eväitä reppuun
• Seiskat Seitsyessä
• Kasien hyvän mielen päivä
• Ysien päihdevalistus (Nauha)  

• Kohdennetut tunnit
• Kaveritaitotunnit alakoululla (Mll)
• Lukion tunnit (Kiusatut ry)

• Opettajille koulutusta
• Nuorten ja huoltajien ilta
• Starttipaja



Tulevaisuus

• Yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen jatkuu kaikilla luokka-asteilla
• Kouluterveyskyselyssä 8.-9. luokkalaiset saaneet tukea oppilashuollon henkilöstöltä ja opettajilta 75%-92%
• Hyvän mielen vuosikello

•Kuukausittaiset teemat mielen hyvinvoinnin tukemiseen ( arjen valinnat, itsetuntemus ja vahvuudet, tunnetaidot, 
ihmissuhteet ja kaveritaidot, turvaverkko, selviytymiskeinot, tietoisuustaidot, arvot ja asenteet, unelmat)

• Teemapäivät mm. kiusaamisen ehkäisemiseksi, mielenterveyden tukemiseksi, ryhmäyttämiseksi
• Yhteistyö hankkeen aikana tutuiksi tulleiden toimijoiden kanssa mm. Mll, Kiusatut ry, Nauhan nuoret



Kiitos Katille ja Susannalle yhteistyöstä!



Mitä on mielen 
päällä Ikaalisissa?

Sari Hallikainen

sosiaaliohjaaja/omavalmentaja

Minttu Haveri

perusopetuksen kuraattori

Ikaalisten kaupunki



Ikaalisten yhteiskoulun 
mielenterveysviikon tempaus



Hämeenkyrön ja Ikaalisten Nuorten starttien 
yhteinen sirkusteluhetki sosiaalisen sirkuksen 
parissa. Uuden kokeminen yhdessä ja onnistumiset!

Ikaalisten kirjasto. Mahdollistettiin 
kokemusasiantuntijoiden ”lainaaminen” ja yhteinen 
keskusteluhetki.



Mitä Ikaalisiin kylvetyistä siemenistä 
lähti kasvamaan?

PERUSOPETUS

 Mielenterveys-
tarkastukset kaikille 
kuudesluokkalaisille 
nivelvaiheessa

 Hyvän mielen 
taitomerkit käyttöön 
1.-9.lk (kirjataan 
lukuvuosisuunnitelma
an)

TYÖLLISYYSPALVELUT

 Mitä kuuluu kerho, 
keskustelua ryhmässä 
arjen hyvinvoinnista 
1krt/viikossa

 Arjen hyvinvoinnin 
edistämiseksi tarjotaan 
ilmainen aamupala 
työpajan asiakkaille

 MTEA 2 kouluttaja 
tiimissä mukana



Mitä mielen
päällä?



Kahvitauko klo 
14.00 – 14.20



Järjestöt mielen 
hyvinvointia 
vahvistamassa

Anna Anttinen

järjestö- ja hankejohtaja

Mielen ry



Järjestöt mielen hyvinvointia 
vahvistamassa

Anna  Anttinen
järjestöä- ja hankejohtaja, Mielen ry



JÄRJESTÖJEN PAIKKA
• STEAn avustukset tarkoitettu terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin 

edistämiseen 
• Onko järjestöillä joku erityinen tehtävä?

• SOTE-muutos 
• Merkitsee muutosta myös järjestöille

• Yhteistyö
• Uudet rakenteet ja rajapinnat
• Järjestöjen välillä

• Resurssien yhdistäminen
• Kehittäminen

52 25.2.2022 Anna Anttinen Mielen ry



Mielen hyvinvoinnin turvaaminen
• Yksilötaso

• Kohtaaminen
• Tuki 
• Toivo 

• Yhteisötaso
• Liittyminen
• Osallisuus

• Yhteiskunnallinen taso
• Vaikuttaminen

53 25.2.2022 Anna Anttinen Mielen ry



Mielen hyvinvointia vahvistavat 
• Osallisuusmahdollisuuksien, yhteisöllisyyden ja vertaistuen tarjoaminen

• Asenneilmapiiriin vaikuttaminen  

• häpeäleiman lievittäminen

• Yhdenvertaisen kansalaisuuden vahvistaminen

• Kansalaistaitojen vahvistaminen

• Kokonaisvaltainen kohtaaminen

• Arjessa tukeminen

• Vaikuttaminen 

54 25.2.2022 Anna Anttinen Mielen ry



Toipumisen elementtejä, CHIME

• CONNECTEDNESS 
• Liittyminen, yhteys, kumppanuus > kuulumisen kokemus

• HOPE 
• Toivo, unelmat > näköala tulevaisuuteen, optimismi

• IDENTITY
• Identiteetti, rooli

• MEANING
• Merkityksellisyys, elämän tarkoitus

• EMPOWERMENT
• Voimaantuminen

55 25.2.2022 Anna Anttinen Mielen ry



Se, kuinka arvostaen 
toinen ihminen 
kohdataan, on arjen 
mielenterveystyötä, jota 
jokainen tekee. Se, 
miten mielenterveyden 
häiriöistä ja erilaisista 
elämänhaasteista 
puhutaan, on 
asennetyötä, jossa 
jokainen on 
kansalaisvaikuttaja.

(Anttinen, Laukkanen, Nousiainen)



Lähteitä
• Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma 

vuosille 2020–2030. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JULKAISUJA 
2020:6 

• Leamy, Mary; Bird Victoria; Le Boutillier, Clair; Williams, Julie; Slade, 
Mike (2011) A conceptual framework for personal recovery in mental 
health: systematic review and narrative synthesis. British Journal of 
Psychiatry

• Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan 
arviointi- ja avustusjaosto, STM, Lausunto (STEAn avustusehdotuksista 
vuodelle 2022) 21.12.2021

57 25.2.2022 Anna Anttinen  MIELEN ry



Kokemusasian-
tuntijan ajatuksia 
matkasta

Suvi Montonen

kokemusasiantuntija

Mielen ry



”Kirsikka kakun päälle! Kokemusasiantuntija teki vaikutuksen ja 
hänen tarinansa jäi vahvasti mieleen. Tarinasta sai paljon 

peilattavaa omaan työhön.”

”Esityksesi oli todella vaikuttava ja olet kokenut enemmän kuin 
kenellekään pitäisi antaa.. Kiitos kun olit puhumassa ja 

tsemppiä elämään.” 

Kokemusasiantuntijoiden 
saamaa palautetta



”Kokemusasiantuntijan puheenvuoro oli mieleenpainuva ja 
muistutti, kuinka monenlaisista lähtökohdista me ponnistamme. 
Hänelle kiitokset. Ihailin hänen avoimuuttaan.”

”Rohkea ja mieleenpainuva tarina, jota kuulijankin on helppo 
myötäelää. Tärkeä ymmärrys oli se, ettei lähipiirikään pysty näitä 
tilanteita ennakoimaan, saati me ammattilaiset. Kaikkea hyvää 
sinulle! ”

”Kokemusasiantuntijan puheenvuoro oli mieleenpainuva ja muistutti, 
kuinka monenlaisista lähtökohdista me ponnistamme. Hänelle 

kiitokset. Ihailin hänen avoimuuttaan.”

”Rohkea ja mieleenpainuva tarina, jota kuulijankin on helppo 
myötäelää. Tärkeä ymmärrys oli se, ettei lähipiirikään pysty näitä 
tilanteita ennakoimaan, saati me ammattilaiset. Kaikkea hyvää 

sinulle! ”

Kokemusasiantuntijoiden 
saamaa palautetta



”Palautteet ja keskustelu 
esiintymiseni jälkeen 

antoivat vahvan 
merkityksellisyyden 

kokemuksen.”

”Teidän seminaareihin on ollut ilo ja kunnia 
tulla!”

”Tärkeää on, että näistä puhutaan, omalla 
kohdalla nimenomaan itsemurhista. 
Kokemusasiantuntijalle annettu palaute on 
ollut sydäntä lämmittävää ja näin ollen 
kannustaa jatkamaan puheenvuorojen 
pitämistä - vaikka aina jännittää. Mutta 
tietää tekevänsä vaikuttavaa työtä, jos niin 
voi sanoa.”

Kokemusasiantuntijoiden antamaa palautetta



Nuorten kokemuksia 
mielenterveyden 
edistämisestä osana 
rippikouluopetusta

Marko Itkonen

nuorisodiakoni/yhteisötaiteilija

Sääksmäen seurakunta



Linkki Markon ja Sääksmäen seurakunnan 
isosten videoon. 
https://drive.google.com/file/d/1VA3ItnBEiX-
yiNAGvwdgLtHGIp316qmP/view



Kommentti-
puheenvuoro

Jenni Heikkilä

kriisityöntekijä

Setlementti Tampere ry, Kiusatut



23.2.2022 Kiusatut

Polku positiivisen
mielenterveyden tukemiseen-
opas
- Mieli matkalla- ja Kiusatut-hankkeiden välinen yhteistyö



23.2.2022 Kiusatut

• Molempien hankkeiden tavoitteena oli 
tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

• Molemmilla hankkeilla oli valmiiksi 
kerättynä omaa materiaalia 
marraskuussa 2019 keskustelu materiaalien 
hyödyntämisestä mahdollisessa 
koulutuspaketissa syntyi idea kirjallisesta 
oppaasta 

Miksi lähdimme mukaan ja miksi opas tehtiin?



23.2.2022 Kiusatut

• Rippileirit hyvä aika ja turvallinen paikka pohtia tärkeitä asioita. Ryhmässä 
olo voi kuitenkin nostaa aiemmat kiusaamiskokemukset pintaan 

painotuksena turvallisuus sekä kiusaamisen vakavuus ja siihen 
puuttuminen

• Hienoa, että kiusaaminen sai niin paljon tilaa oppaassa

• Tärkeää, että opasta voisi hyödyntää kuka tahansa ryhmänohjaaja

• Haluttiin tehdä monipuolinen opas, jossa tietoa, ohjeita ja harjoituksia 



23.2.2022 Kiusatut

• Kokemus siitä, että yhteistyö on helppoa ja sujuvaa eri 
toimijoiden kanssa

• Kokemus siitä, että yhteisen materiaalin tuottaminen on 
mahdollista myös etänä (oli uutta vielä vuonna 2020)

• Oppaan laajempi levitys 
• Konkreettisen tuotoksen, joka ollut julkaisemisesta lähtien 

ladattavissa
Kiusattujen nettisivuilla (www.kiusatut.fi)

Mitä saimme yhteistyöstä?



23.2.2022 Kiusatut

• Mahtava porukka
• Ajatukset osui hyvin yhteen
• Sujuvaa ja helppoa
• 4 työntekijää= 4 näkökulmaa
• Kontaktit seurakuntaan valmiina 
(Mieli matkalla-hankkeella)
• Teamsin hyödyntäminen
• Yhteistyössä on voimaa! 

Miten yhteistyö sujui?



Mitä sinulle 
kuuluu?

Sanna Järvensivu

nuorisopalvelupäällikkö

Nuorisokeskus Marttinen



Mitä sulle kuuluu?

VAIKUTA, VÄLITÄ, KOHTAA 
Mieli matkalla maakunnassa – seminaari 23.2.22

Sanna Järvensivu, Nuorisokeskus Marttinen

Nuorisokeskus Marttinen                                                                                                      
Herrasentie 16                                                                                                               
34800 FI-Virrat                                                                                                                 

info@marttinen.fi 
+358 (0)3 485 1900 

www.marttinen.fi     



• Nuorisokeskus Marttinen aloitti Pirkanmaan alueellisen kunnallisen 
nuorisotyön koordinaation  1.1.21  Avin hanke-rahoituksella 

• Alueellinen koordinaation tehtävä on tukea kunnallisen nuorisotyön 
ammattilaisia ja tarjota kehittämiskumppanuutta

• 23 Pirkanmaan kuntaa
• Alueeseen tutustuminen Treen seutukunnallisen nuorisotyön jalanjäljissä

• Mm. liikkuvan nuorisotyön verkosto (vuonna -20)
• Yhteistyötä Mieli matkalla – hankeen kanssa mm.

• Nuorten kesätapahtuman järjestäminen Virroille
• Pirkanmaan alueelliset nuorisotyöpäivät Ikaalisessa ja Valkeakoskella 
• Koulutukset;

• Mielenterveyden ensiapukoulutus II
• Puhetta itsemurhista - seminaari

Nuorisokeskus Marttinen                                                                                                      
Herrasentie 16                                                                                                               
34800 FI-Virrat                                                                                                                 

Mitä tapahtui? Mitä tehtiin?

info@marttinen.fi 
+358 (0)3 485 1900 

www.marttinen.fi     



• Luotettava yhteistyökumppani

Nuorisokeskus Marttinen                                                                                                      
Herrasentie 16                                                                                                               
34800 FI-Virrat                                                                                                                 

Mieli matkalla - hanke

info@marttinen.fi 
+358 (0)3 485 1900 

www.marttinen.fi     



Vahvistusta, rohkeutta, varmuutta

Mitä sulle kuuluu? 
Mitä sulle kuuluu?

Mitä sulle kuuluu?
Mitä sulle kuuluu?

Nuorisokeskus Marttinen                                                                                                      
Herrasentie 16                                                                                                               
34800 FI-Virrat                                                                                                                 

Mitä tapahtui

info@marttinen.fi 
+358 (0)3 485 1900 

www.marttinen.fi     



• Nuoret tarvitsevat välittäviä aikuisia rinnalleen
• Nuorisotyöntekijät tarvitsevat entistä enemmän työkaluja 

nuorten mielenterveyden tukemiseen
• Tietoa, osaamista, rohkeutta kohtaamiseen,

• Nuorisotyö  tarvitsee vahvoja yhteistyöverkostoja 
• Yhteistyö ei tunne rajoja, nuoret ovat yhteisiä!

• Me tarvitsemme rohkeutta, ottaa puheeksi
• Mielenterveysasiat eivät ole mörkö! 
• Kun niistä puhutaan ne tulevat arkipäiväisimmäksi

Nuorisokeskus Marttinen                                                                                                      
Herrasentie 16                                                                                                               
34800 FI-Virrat                                                                                                                 

Miten tästä eteenpäin?

info@marttinen.fi 
+358 (0)3 485 1900 

www.marttinen.fi     



• Pirkanmaan alueelliset nuorisotyöpäivät marraskuu -22
• Vertaistuelliset nuorisotyöpäivät 2.-3.12.22
• Mielenterveyden ensiapukoulutuksien tarjoaminen alueen 

nuorisotyötekijöille
• Mielenhyvinvoinnin esillä pitäminen koordinaation avulla

Nuorisokeskus Marttinen                                                                                                      
Herrasentie 16                                                                                                               
34800 FI-Virrat                                                                                                                 

Miten tästä eteenpäin

info@marttinen.fi 
+358 (0)3 485 1900 

www.marttinen.fi     



Kiitos!

sanna.jarvensivu@marttinen.fi
antti.korhonen@marttinen.fi
sami.sorjonen@marttinen.fi

Käyttämällä nuorisokeskusten palveluja olette tukemassa nuorten hyvää tulevaisuutta!

Nuorisokeskus Marttinen                                                                                                      
Herrasentie 16                                                                                                               
34800 FI-Virrat                                                                                                                 

info@marttinen.fi 
+358 (0)3 485 1900 

www.marttinen.fi     



Mieli matkalla 
päätepysäkillä

Susanna Raivio
vastaava hanketyöntekijä

Kati Syrjäaho
hankesuunnittelija

Mieli matkalla  -hanke
Pirkanmaan mielenterveys ry



https://www.dropbox.com/sh/s7eqzqe8rf
po2t5/AAA-
C17YSwf1pP8tSbxK87Aea/Pirkanmaan%2
0Mielenterveys%20Ry%20-
%20Video%202_syke.mediapaja.mp4?dl=
0



Kunta-
kumppanit

Kuntakumppani 2019 –

Kuntakumppani 2020 –

Töitä tehty myös näissä 
kunnissa



Järjestökumppanit

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry

Setlementti Tampere ry, Kiusatut -hanke

Mielen ry

EHYT ry

SYLI -keskus Tampere

HSP Erityisherkät ry

Naistenkartano ry

MLL Tampereen osasto, Eron ensiapupiste

YAD Youth Against Drugs ry

Ahjolan Setlementti, Tyttöjen tupa

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, Voimaa Farmareille -hanke



Kolmen kombo

Mukana-hanke, Mielen ry
Juuso Armila, Päivi Härkönen

ITUA -hanke (Isille Tukea Arkeen)
Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry
Tiina Vartiainen, Jukka Törrö

Leveillä harteilla tehty työtä näkyvämpää
Tapahtumia, markkinoita, seminaari… 
Tärkeää myös oman jaksamisen näkökulmasta!



Liikkuvan
nuorisotyön
verkosto
Hanke on ollut vuodet 2020 –
2021 mukana valtakunnallisessa
liikkuvan nuorisotyön
verkostossa, joka kokoontuu
säännöllisesti.  

Verkostoa koordinoi Aseman
Lapset ry:n Walkers on Wheels 
2 -kehittämishanke. 



Perusopetuksen vuosiluokat 1 -6: 
Miten on käsitelty tunne- ja kaveritaitoja



Perusopetuksen vuosiluokat 7-9: 
Miten on käsitelty tunne- ja kaveritaitoja sekä kiusaamista



Nuorten 
mietteitä 

vanhemmille:

”Ymmärrä mua!”

”Sanoisit ääneen,että välität.”

”Jos joskus kuuntelisit mua, kun puhun sulle.”

”Toivoisin,että vietettäisiin aikaa enemmän 
yhdessä, eikä kenelläkään olisi kiire 
mihinkään.”

Vuosiluokkien 7-9 viestejä huoltajille



Työllisyyspalveluiden kanssa käytettyjä menetelmiä arjen mielenterveyttä käsiteltäessä: 
Mielenterveyden käsi ja sosiaalinen sirkus. 



Ikäihmisten kanssa olemme käyttäneet esim Myönteisen 
muistelun kortteja. Olemme yhdessä miettineet, mistä 
asioista tulee hyviä muistoja ja ihania tuntemuksia. 











Mielenterveys on 
positiivinen asia ja
kaikkien yhteinen 
asia. 

Poimintoja / nostoja 
kunnissa pidetyistä 
Road Show 
lopputapaamisista

Kunnassa tehtiin näkyväksi 
mielenterveystyön tärkeys -
edellytys kaikelle 
hyvinvoinnille.

Hyödyntäminen 
perhekeskustyön
Kehittämisessä.

Työllisyyspalveluissa 
painotetaan enemmän 
asiakkaiden 
mielenterveyden asioiden 
puheeksiottoon. 

Mietityttää miten 
uusilla 
hyvinvointialueilla 
ehkäisevä 
mielenterveystyö 
asettuu ja miten se 
näkyy?



Keskustelua



Kiitos

Kuntakumppanit

Järjestökumppanit

Kokemusasiantuntijat

Ohjausryhmä

Kaikenikäiset kuntalaiset

Paikalliset yhteistyökumppanit

Työkaverit 

Osviitan vapaaehtoiset

Loppuseminaariyleisö



Kohtaaminen on aina kahden ihmisen välinen 
vuorovaikutustapahtuma, joko lyhyt tai pitkä, 

merkityksellinen tai merkityksetön. 
Kohtaamiseen liittyy aina kahden ihmisen välinen dialogi. 

Aito kohtaaminen on riippuvainen juuri sen hetken läsnäolosta. 
Sekä minun, että sinun. 

Kohtaamisella on suuri merkitys meidän jokaisen hyvinvointiin ja 
mielenterveyteen. Se, että joku on kiinnostunut juuri minusta ja 

minun arjestani, on tärkeää. 



Yhteystiedot
Kati Syrjäaho
Hankesuunnittelija

Mieli matkalla – hanke

044 750 7090

Pirkanmaan mielenterveys ry, Kriisikeskus Osviitta

Sorinkatu 4 C, 33100 Tampere

Kati.syrjaaho@osviitta.fi

Susanna Raivio
Vastaava hankekoordinaattori

Mieli matkalla – hanke

Pirkanmaan mielenterveys ry, Kriisikeskus Osviitta

Sorinkatu 4 C, 33100 Tampere

044 231 3526

susanna.raivio@osviitta.fi

Mieli matkalla -hanke

Mieli_matkalla
Mieli


