
Tiedote 17.2.2022: Liikkuvalla työllä mielenterveyden taitoja maakuntaan 

 

Mielenterveyden edistäminen ei aina edellytä kallista hoitoa, vaan tavallisia arkisia tekoja. Se voi tarkoittaa 

kaveritaitoja koululaisille, muisteluhetkiä senioreille, työpajoja opettajille tai opaskirjaa rippikouluisosille. 

Esimerkiksi näitä toteutettiin Pirkanmaan Mielenterveys ry:n Mieli matkalla -hankkeessa (2019–2021).  

- On tärkeää antaa kaikille mahdollisuus pysähtyä itsensä äärelle ja miettiä, millä keinoilla voi omaa 

ja toisen mielenterveyttä edistää. Olemme pyrkineet tuomaan mielenterveyden osaksi arkea ja 

jokaiselle kuuluvaksi. Tärkeintä on toisen kohtaaminen, toteavat vastaava hankekoordinaattori 

Susanna Raivio ja hankesuunnittelija Kati Syrjäaho. 

Mieli matkalla -hanke lähti tarpeesta levittää mielenterveyden taitoja erityisesti Pirkanmaan reuna-alueilla, 

joissa palvelut ovat usein rajalliset ja matkat pitkät. Heti alussa yhteistyökumppaneiksi lähtivät Ikaalinen, 

Ruovesi ja Pälkäne, joista kaikissa järjestettiin toimintaa. Hankkeen edetessä yhteistyökumppaneita ja -

pyyntöjä tuli lisää. Hankkeella oli myös järjestökumppaneita, kuten Mielen ry, Mielenterveysomaiset 

Pirkanmaa - FinFami ry, Setlementti Tampere ry – Kiusatut ja MLL Tampereen osasto. Yhdessä voitiin viedä 

kullekin paikkakunnalle monipuolista osaamista. Hankkeen tunnuksin teipattu auto erottui Pirkanmaalla 

liikkuessaan. Kyytiin mahtuivat niin järjestökumppanit kuin tarvittavat esitteet ja materiaalit. 

Valkeakosken kaupungin hyvinvointikoordinaattori Marika Hoviniemi kertoo, että tarjous yhteistyöstä tuli 

hyvään tilanteeseen. 

- Mielenterveyden haasteet nousevat esiin kaikissa ikäryhmissä ja tutkimuksissa, viimeksi 

kouluterveyskyselyissä. Näimme, että on tärkeää tukea vanhemmuutta ja lisätä tunne- ja 

vuorovaikutustaitojen harjoittelua. Näihin kaipasimme apua ja kumppanuutta. Hankkeella oli hyviä 

toimintamalleja, materiaaleja sekä monipuolinen verkosto. 

Työn vaikutukset näkyvät aina vasta viiveellä, mutta Hoviniemi kertoo saaneensa esimerkiksi 

varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden henkilöstöltä positiivista palautetta koulutuksista ja 

materiaaleista, joita voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa.  

- Hankeyhteistyö ja asiasta tiedottaminen tuovat myös näkyvyyttä ja auttavat viemään asiaa 

eteenpäin. Kun mielenterveysteema näkyy ja siirtyy kirjoitettuihin toimintasuunnitelmiin ja 

tavoitteisiin, se oikeuttaa meitä jatkossakin edistämään asiaa. Mielen hyvinvointi luo pohjaa 

kaikelle hyvinvoinnille; hyvinvoivat asukkaat luovat hyvinvoivaa kaupunkia. 

Tulevien hyvinvointialueiden olisi Hoviniemen mielestä tärkeää panostaa ennaltaehkäisyyn ja tehdä asioita 

ajoissa. Ohjelma- ja aluetavoitteissa näkyykin hyvää tahtoa ja tarkoitusta pitää mielenterveysasioita esillä.  

- Mutta tuleva muutos on valtava. On iso tehtävä miettiä palvelut ja rakenteet kuntoon niin, että 

kuntalainen saa tarvitsemansa avun jo peruspalveluissa. Tavallisen kuntalaisen kysymykset ja 

huolenaiheet ovat hyvin konkreettisia: mitä tämä tarkoittaa minulle ja kehen otan yhteyttä. 

Mieli matkalla -hanke (STEA v. 2019–2021) Pirkanmaan Mielenterveys ry:n hanke Pirkanmaalla. Hankkeen 

loppuseminaari järjestetään 23.2.2022.  

Lisätietoja: https://www.mielenterveysseurat.fi/pirkanmaa/mieli-matkalla-pirkanmaalla-hanke/ 

Susanna Raivio, vastaava hankekoordinaattori p. 044 231 3526, susanna.raivio@osviitta.fi 

Kati Rikala, toiminnanjohtaja Pirkanmaan Mielenterveys ry, p. 040 5404 477, kati.rikala@osviitta.fi  
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