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JOHDANTO 

 

Käsissäsi on Pirkanmaan mielenterveys ry:n Mieli matkalla -hankkeen käsikirja eli Mieli matkalla 

päätepysäkillä – miten mielenterveyttä edistettiin yhteisellä matkalla. Pirkanmaan mielenterveys 

ry:n hanke toimi Pirkanmaalla vuosina 2019–2021. Tavoitteena oli toimia Pirkanmaan kunnissa 

kansalaistyön näkökulmasta mielenterveyden edistäjänä. Tavoitteina hankkeella oli positiivisen 

mielenterveyden edistäminen, häpeästigman vähentäminen ja ihmisten kohtauttaminen.  

Kohderyhmä oli hankesuunnitelmassa koko ikäryhmä. Kuntakumppaneiden kanssa sovimme 

yhdessä, millä kärjellä kunnissa lähdettiin liikenteeseen.  

Käsikirjasta löytyy lyhyesti avattuna mistä ja miksi kaikki alkoi sekä hankkeen tavoitteet. Olemme 

avanneet lyhyesti myös liikkuvan työn menetelmää. Koska Pirkanmaa on laaja alue ja välimatkat 

ovat pitkiä, oli tärkeää, että hankkeella oli oma auto, jolla pääsimme liikkumaan.  Liitteestä löytyy 

myös opas auton hankintaan, aina leasing – sopimuksista lähtien.  

Kanssamme hankkeessa seikkailivat myös hankemaskotit 

Hemmo ja Hansu. Nuo vikkelät veijarit ilostuttivat matkan 

aikana kaikkialla ja kaikkia. He olivat mukana niin kirjastoissa, 

nuorisotiloilla, ulkoilmatapahtumissa kuin kouluissakin.  

Olemme kirjanneet erilaisia menetelmiä, joilla pyrimme 

asetettuihin tavoitteisiin. Tehtävät löydät vihreällä 

korostetuista palkeista. Kaikista materiaaleista ei ole saatavilla 

lähdetietoja, sillä menetelmät ovat kulkeneet meidän ja 

yhteistyökumppaneiden työssä mukana kauan, eikä 

monestakaan ole alkuperätietoa. Aina kun mahdollista jätimme 

yhteisesti työstettyä materiaalia tapaamispaikkaan, jotta 

ryhmät ja ohjaajat voivat palata siihen myöhemmin. 

Loppuun kirjasimme numerotiedot hakkeemme kohtaamisista. 

Onnistumisen mahdollistivat kunta- ja järjestökumppaneiden laaja, ammattitaitoinen ja sitoutunut 

verkosto sekä loistavat kokemus- asiantuntijat.  

Syvä kiitos kaikille teille, joita olemme saaneet kohdata matkamme varrella. Mielenterveys kuuluu 

meille kaikille, ja me kaikki voimme vahvistaa omaa ja toistemme mielenterveyttä arjen 

kohtaamisissamme. Lopuksi vahva kysymys: 
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1 HANKKEEN TAUSTAA 

 

Pohja Mieli matkalla -hankkeelle ja sen sisällöille saatiin vuonna 2016 Pirkanmaalle perustetun Pro 

-mielenterveys -ryhmän tekemästä vaikuttamistyöstä. Ryhmä kokoontui 13 kertaa vuosien 2016 - 

2018 aikana. Mukana ryhmässä oli kokemusasiantuntijoita, omaisia, järjestötoimijoita, sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaisia sekä johtotason virkamiehiä.  Ryhmässä toimi henkilöitä, jotka 

kokivat tarvetta edistää mielenterveyttä ja hyvinvointia monipuolisesti ja ehkäisevästä 

näkökulmasta. Työryhmä keskusteli silloin suunnitteilla olleista sote- ja maakuntauudistuksista ja 

nosti huoleksi, kuinka uudistuksessa saadaan taattua riittävän monipuoliset mielenterveyspalvelut. 

Työryhmän tavoitteena oli tehdä mielenterveyden saralla vaikuttamistyötä laajalla rintamalla, niin 

ammattilaisten sekä läheisten kuin palveluiden käyttäjien hyväksi. Ryhmä nosti esille 

mielenterveyden häiriöiden sairastuneiden eriarvoisen aseman suhteessa muihin sairausryhmiin ja   

stigman suhteessa muihin sairauksiin. 

Pro -mielenterveys -ryhmän toiminnan aikana tehtiin peräkkäisinä vuosina hankehaut, jotka eivät 

saaneet myönteistä rahoituspäätöstä, mutta olivat vahvasti pohjana Mieli matkalla -hankkeen 

rahoitushaulle. 

 

1.1 Pirkanmaan mielenterveys ry 
 

Pirkanmaan Mielenterveys ry (entinen Tampereen mielenterveysseura) on kansalaisjärjestö, jonka 

tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, ehkäistä mielenterveyden ongelmia, toimia 

mielenterveyden asiantuntijana ja edistää välittämisen kulttuuria.      

Kattojärjestönä toimii MIELI Suomen Mielenterveys ry. www.mielenterveysseurat.fi/pirkanmaa/ . 

Pirkanmaan Mielenterveys ry:n kriisikeskus Osviitta tarjoaa keskustelutukea nopeasti, ilman 

lähetettä tai diagnoosia, maksutta. Työntekijöitä yhdistyksellä on 10 ja vapaaehtoisia melkein 100 

(kevät 2022).  Vuonna 2022 on alkamassa uusi hanke nimeltään Parempi mieli (2022- 2024).  

 

http://www.mielenterveysseurat.fi/pirkanmaa/
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Kuva. Pirkanmaan Mielenterveys ry:n toiminnat.  

 

2 MIELI MATKALLA -HANKE 
 

Hanke oli STEAn rahoittama ja toimi vuosina 2019–2021 Pirkanmaalla. Hanketta hallinnoi 

Pirkanmaan Mielenterveys ry. Mieli matkalla -hankkeen toiminta-alueeksi oli määritelty Pirkanmaa 

ja etenkin sen reuna-alueet, joissa palvelut ovat 

vähäisempiä ja etäisyydet pitkiä. Pirkanmaan 

maakunta on laaja ja välimatkat pitkät 

(Punkalaidun – Virrat 170 km ja Sastamala – 

Orivesi 98 km). Tästä syystä 

hankehakemukseen oli vahvasti kirjattuna 

kulkuneuvo ja sen avulla tehtävä liikkuva työ. 

Auto oli samalla työ- ja kohtaamistila, esittely-

ständi sekä kulkuneuvo. Kohderyhmäksi 

hankkeelle oli kirjattu koko ikäryhmä.  

    Kuva. Pirkanmaan maakunnan kartta.  
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Tavoitteet

Positiivisen mielenterveyden edistäminen

Tavoite on viedä positiivisen 
mielenterveyden vahvistamisen keinoja ja 
työkaluja kohderyhmälle sekä lisätä 
tietoisuutta mielenterveydenongelmista ja 
niiden ehkäisystä. 

Häpeästigman vähentäminen

Tavoitteena on vähentää mielen sairauksiin 
liittyvää häpeäleimaa ja vahvistaa 
psyykkisesti sairastuneiden ja heidän 
läheistensä asemaa ja osallisuutta 
Pirkanmaalla.

Tämän mahdollistaa eri järjestöjen, 
viranomaisten ja kokemusasiantuntijoiden 
yhteinen toiminta, tiedottaminen ja 
vaikuttaminen

Kohtauttaminen

Tavoitteena on kohtauttaa ammattilaisia, 
päättäjiä,kokemusasiantuntijoita ja muita 
mielenterveydestä kiinnostuneita.

Kokemusasiantuntijoiden käyttöä lisätään. 
Kohtaamiset madaltavat kynnyksiä, 
arkipäiväistävät mielenterveyskysymyksiä ja 
tuovat päätöksentekoon monipuolisia 
näkökulmia.

 

 

 

:  
 

 

 

  

 

 

Taulukko. Hankkeen kolme tavoitetta. 

 

Positiivisen mielenterveyden edistäminen: 

Hanke on tarjonnut eri ikäryhmille matalan kynnyksen apua, tukea ja tietoa hankekunnissa 

yhteistyössä järjestöverkoston kanssa. Tavoitteena oli vaikuttaa kuntalaisten ja ammattilaisten 

asenteisiin, käsityksiin ja tiedon määrään. Hanke pyrki myös aktiivisesti kääntämään mielenterveys-

sanan positiiviseksi ja avaamaan sanaa niin, että se on muutakin kuin mielen sairauksien 

puuttumista. Mielenterveys tarkoittaa myös mielen hyvinvointia ja yksilön kykyä selviytyä arjesta, 

kykyä tehdä työtä sekä antaa oma panoksensa yhteisölle. Positiivinen mielenterveys on yksilön oma 

vahva voimavara.  

Oikean tiedon lisäämisellä ja mielenterveyden arkipäiväistämisellä hanke on halunnut lisätä 

tietoisuutta arjen valintojen merkityksestä omalle ja toisten mielenterveydelle. Hankkeen aikana on 

painotettu kohtaamisen merkitystä omalle ja toisen mielenterveydelle. Hanke on korostanut 

mielenterveyden edistämistyön olevan kansalaistaito, jota meistä jokainen voi omassa työssään ja 

arjessaan ylläpitää.  

Häpeästigman vähentäminen: 

Hankkeen ensimmäinen tavoite osaltaan jo vähentää myös häpeästigmaa. Oikea tieto auttaa 

jäsentämään ja ymmärtämään sairastunutta itseään, hänen läheisiään ja ammattilaisia. Tietoutta 
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on pystytty lisäämän hankkeen ja yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisilla koulutuksilla, 

mielenterveyden arkipäiväistämisellä ja tuomalla mielenterveys keskustelunaiheeksi erilaisissa 

yleisötapahtumissa. Häpeästigman vähentämistyötä pitää jatkossakin tehdä eri tasoilla, niin yksilö- 

kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. Keskustelun sekä toivon ylläpitäminen ovat tärkeitä asioita 

yhteiskunnassamme. 

Kokemusasiantuntijoiden tarinoilla on ollut suuri merkitys kuulijoihin, niin kuntalaisiin kuin 

ammattilaisiin. Oman tarinan kertominen on rohkea teko jokaiselta kokemusasiantuntijalta. Tarinat 

vahvistavat ymmärrystä avun hakemisen tärkeydestä ja vertaisuudesta sekä tuovat toivon tunnetta 

kuulijoilleen. Omien asenteiden muuttuminen, oman työn peilaaminen ja toivon tukemisen 

vahvistuminen ovat olleet ammattilaisten mielestä suurimpia muutoksia. 

 

Kohtauttaminen: 

Mieli matkalla -hankkeen kolmas tavoite oli kohtauttaminen. Hankkeessa se on tarkoittanut sitä, 

että olemme saattaneet yhteiseen pöytään kunta- ja järjestökumppanit sekä kokemusasiantuntijat, 

jotka ovat kiinnostuneita mielenterveyden vahvistamisesta ja edistämisestä yhteistyössä. Yhteinen 

työ eri toimijoiden välillä jatkuu myös hankkeen päätyttyä.  

 

3 LIIKKUVA TYÖ 
 

Hankkeen kantavana ajatuksena on ollut alusta lähtien liikkuva työ ja oma, hankkeen tarpeisiin 

varusteltu auto. Hankesuunnitelmaan vuonna 2018 kirjattiin: Liikkuva palvelu on nykyaikainen 

tulevaisuuden väline joustavuutensa ja ketteryytensä ansiosta. Auto mahdollisti hankkeen viemisen 

myös toiminta-alueen eli Pirkanmaan reuna-alueille, joissa julkisten ja järjestöjen palveluiden 

saatavuus on kaupunkeja vähäisempää. Auton merkitys oli moninainen; se oli näkyvä osa 

markkinointia teippauksineen sekä kuljetusväline hankkeen työntekijöille, yhteistyökumppaneille ja 

kokemusasiantuntijoille. Autossa kulkivat myös yhteistyökumppaneiden materiaalit. Tämä helpotti 

materiaaleihin tutustumista ja hyödyntämistä työntekijöiden arkityössä.  Auto toimi myös työ ja -

kohtaamistilana. 
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Linkistä löydät mallinnusoppaan liikkuvan työn aloitukseen: 

https://www.mielenterveysseurat.fi/pirkanmaa/wp-content/uploads/sites/34/2022/03/Mieli-

matkalla-Mallinnusopas_web.pdf . Opas on työstetty osana hankevastaavan opinnäytetyötä. 

Oppaasta löydät tietoa auton leasingistä, kustomoinnista, säilytyksestä ja huomioitavista 

turvallisuusasioista.  

 

Hanke oli mukana valtakunnallisessa liikkuvan nuorisotyön verkostossa, jossa liikkuvaa nuorisotyötä 

kehitetään ja tehdään entistä näkyvämmäksi valtakunnallisesti. Verkostoa koordinoi Aseman Lapset 

ry:n Walkers on Wheels 2, valtakunnallinen liikkuvan nuorisotyön toteuttamis- ja kehittämishanke, 

joka tarjoaa paikalliselle nuorisotyölle uusia keinoja työn tekemiseen. 

https://asemanlapset.fi/toimintamuotomme/walkers/walkers-on-wheels/ 

 

 

Kuva. Hankkeen auto Ford Transit. Lähtökohtana oli 1+8 minibussi, josta kustomoitiin hankkeelle 

sopiva 7-paikkainen matkailuauto.  

 

 

https://www.mielenterveysseurat.fi/pirkanmaa/wp-content/uploads/sites/34/2022/03/Mieli-matkalla-Mallinnusopas_web.pdf
https://www.mielenterveysseurat.fi/pirkanmaa/wp-content/uploads/sites/34/2022/03/Mieli-matkalla-Mallinnusopas_web.pdf
https://asemanlapset.fi/toimintamuotomme/walkers/walkers-on-wheels/
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4 YHTEISTYÖKUMPPANIT 

  

Kunta- ja järjestökumppanit ovat olleet hyvin sitoutuneita yhteiseen työhön aina esihenkilötasoa 

myöten. Yhteistyökumppaneilla on ollut selkeä yhteinen tahtotila ja halu tehdä mielenterveystyötä 

näkyväksi, mikä näkyi vahvana sitoutumisena koko hankkeen ajan. 

  

4.1 Kuntakumppanit 
                                                                                                                                                                                                

Hanke teki vahvaa yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, jotka määrittelivät itse kohderyhmänsä 

ja paikalliset tarpeet.  Kunnat olivat sitoutuneet yhteistyöhön. Vuonna 2019 kuntakumppaneita 

olivat Pälkäne, Ruovesi ja Ikaalinen. Vuonna 2020 uusiksi kuntakumppaneiksi tulivat Hämeenkyrö ja 

Valkeakoski. Hanke teki yhteistyötä myös Virtain, Mänttä-Vilppulan, Oriveden ja Juupajoen kanssa. 

Tampereella töitä tehtiin vain Kämmenniemessä. Koronatilanne vaikeutti uusien kuntien kanssa 

aloitettavaa yhteistyötä. 

Hankkeen ja kuntakumppaneiden välille muodostui nopeasti luottamus, joten kumppanit osasivat 

kutsua ja pyytää hanketta tuottamaan toimintoja erilaisille asiakasryhmille arjen 

mielenterveystaidoista. Hankkeella oli mahdollisuus tarttua paikallisiin ilmiöihin nopeallakin 

aikataululla. Työtä teimme yhdessä järjestö - ja kuntakumppaneiden sekä kokemusasiantuntijoiden 

kanssa.  

 

4.2 Järjestökumppanit 
 

Hankkeella oli hakuvaiheessa monta yhteistyökumppania ja uusia kumppaneita tuli hankkeen 

varrella lisää. Yhteisenä tavoitteena oli saada verkostojen kautta tietoa ja toimintaa maakunnan 

reunamille. Vahvasti koettiin, että kun työtä tehdään yhdessä, saadaan enemmän näkyvyyttä.  

Järjestö Toiminta Ajatus 

Mielen ry Asumispalvelut 

Mielen avoin opisto; ryhmiä  

ja koulutuksia 

Kuntouttava työtoiminta 

Työllisyyspalvelut 

Sosiaalinen kuntoutus 

Ammatillinen kuntoutus 

Edistää mielen hyvinvointia ja 

luovat edellytyksiä 

mielenterveys- ja päihdetyötä 

tukeville palveluille. 

Viitekehys toipumisorientaatio. 
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Ehkäisevä päihdetyö 

Ehyt ry 

Alkoholi, tupakka, huumeisiin ja 

pelihaittoihin 

liittyvät koulutukset 

Tukitoiminta. Elokolot ja 

kohtaamispaikat 

Koko väestön parissa tehtävää 

terveiden elämäntapojen 

edistäminen.  

Vaikuttamistyö yhteiskunnan 

hyvinvoinnin kehittämisessä.  

YAD Youth Against 

Drugs ry 

Koulutukset 

Tapahtumat 

Huumetietouden ja riippuvuuden 

levittäminen sekä tukea 

toipumiseen 

 

Vaikuttaminen nuorten 

huumeasenteisiin ja vähentää 

huumeista aiheutuvia haittoja 

sekä vähentää huumeita 

käyttäviin ihmisiin kohdistuvaa 

leimaa.  

Kiinnostaako huumeet? Niin 

meitäkin.  

SYLI-keskus 

Tampere, 

Syömishäiriöliitto-

SYLI ry 

Vertaistuki ja vapaehtoistoiminta 

Luennot, koulutukset ja 

tapahtumat 

Valtakunnallinen tukipuhelin 

Syömishäiriöliitto SYLI ry 

tarjoaa asiantuntevaa, 

ymmärrystä lisäävää ja 

kaikkien saatavilla olevaa 

tietoa ja tukea.  

Sairastuneille, heidän 

läheisilleen sekä 

ammattilaisille 

MLL Tampereen  

osasto 

Eron ensiapupiste 

Eron ensiapupiste 

Tarjoaa palveluita eroa 

harkitseville, eroperheille ja 

uusperheille.  

Vertaistoiminta ja infoillat 

Tietoa ammattilaisille 

Koordinoi Pirkanmaan 

eroverkostoa 

Kehittävät toimintaa yhdessä 

perheiden, vapaaehtoisten ja 

ammattilaisten kanssa.  

 

Ahjolan Setlementti 

ry 

Isosisarustoiminta, 

Tyttöjen Tupa. 

Ahjolan Poikatyö 

Sukupuolisensitiivinen työote 

Tyttöjen Tupa toiminta 

Ahjolan poikatyö 

Isosisarustoiminta 

ryhmätoiminnat 

Tapahtumat, retket, leirit 

Toiminnan työtapa on 

sosiokulttuurinen innostamien, 

jolloin jokainen kävijä on itse 

aktiivinen toimija.  

 

Naistenkartano ry Vertaistuki, Novat- ryhmät 

Verkkokurssit 

Bella- ohjaajakoulutus 

Vahvistaa naisten arkipäivän 

elämänhallintaa sekä tukea 

naisia positiivisen muutoksen 

saavuttamisessa.  

Visio: kaikilla olisi iloa, 

voimaa ja tilaa elää 

ainutlaatuisena 

Setlementti Tampere 

ry 

Kiusatut -hanke 

yli 15 – vuotiaille 

Pirkanmaalaisille ja heidän 

läheisilleen tarkoitettua toimintaa 

Yksilötyö 

Työpajat 

Chat 

Neuvonta ja konsultaatio 

Kiusatut on kiusaamisasioiden 

tuki- ja neuvontapiste, joka 

tarjoaa kriisiapua ja 

jälkihoitoa.  

 

Mielenterveysomaiset 

Pirkanmaa – 

FinFami ry 

Omaisneuvonta 

Vertaisryhmät 

Kurssit ja koulutukset 

Yhdisty tarjoaa tietoa ja tukea 

omaisille, jotka ovat huolissaan 
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Virkistystoiminta 

Kokemusasiantuntijatoiminta 

läheisen mielenterveydestä tai 

päihteidenkäytöstä 
 

Taulukko. Hankkeen järjestöyhteistyökumppanit.  

 

Mieli matkalla -hanke on tehnyt vahvaa yhteistyötä 

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n ITUA – hankkeen (Isille 

Tukea Arkeen) ja Mielen ry:n Mukana -hankkeen (Nuorten matkassa, 

liikkuvan nuorisotyön hanke) kanssa tapahtumien ja koulutusten osalta yhteisissä hankekunnissa. 

Kaikki kolme hanketta ovat STEA rahoitteisia.  

Tässäkin yhteistyössä korostui yhdessä tekeminen ja sitä kautta parempi näkyvyys 

yleisötapahtumissa sekä jokaisen taustaorganisaation oma erityisosaaminen.  

 

4.3 Kokemusasiantuntijat 

Kokemusasiantuntijatoiminta on 2000-luvulla 

kehittynyt toimintamuoto, jonka perustukset ovat 

kansalais- ja järjestötoiminnassa. 

Kokemusasiantuntijatoiminta tuo tiedon 

asiakkaiden ja potilaiden kokemuksista osaksi 

palveluiden kehittämistä ja asiakastyötä, mikä 

vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja helpottaa 

palveluihin hakeutumista. Mielenterveys- ja/tai 

päihdetyön kokemusasiantuntija on 

pääsääntöisesti kokemusasiantuntijakoulutuksen 

käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta 

mielenterveys- tai päihdeongelmasta joko niitä sairastavana, niistä toipuneena tai palveluja 

käyttäneenä, omaisena tai läheisenä. 

https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyspalvelut/kokemusasiantuntijuus-ja-vertaistuki 

Kokemusasiantuntijana voi toimia kokemusasiantuntijakoulutuksen jälkeen. Kokemusasiantuntijan 

tietoa tarvitaan kehittämään palveluita asiakkaiden tarpeita paremmin vastaaviksi ja 

Kirsikka kakun päälle! 

Kokemusasiantuntija teki 

vaikutuksen ja hänen 

tarinansa jäi vahvasti 

mieleen. Tarinasta sai paljon 

peilattavaa omaan työhön.” 

https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyspalvelut/kokemusasiantuntijuus-ja-vertaistuki
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tehokkaammiksi sekä muuttamaan asenteita ja lisäämään ymmärrystä. 

https://www.mielen.fi/kokemusasiantuntijatoiminta/ 

Kokemusasiantuntijat ovat olleet yksi vahva yhteistyökumppani hankkeen aikana. 

Kokemusasiatuntijat ovat vierailleet erilaisissa koulutuksissa, joissa heidän tarinansa ovat 

vahvistaneet kuulijoiden ymmärrystä avun hakemisen tärkeydestä ja vertaisuudesta. 

Kokemusasiantuntijat ovat olleet myös mukana erilaisissa nuorten aikuisten ryhmissä. 

Kokemusasiantuntijoiden tietoa tarvitaan erityisesti 

asenteiden muutokseen ja ymmärryksen lisäämiseen. 

Yksi tärkeimmistä viesteistä on toivon tukeminen.  

Kokemusasiantuntijatoiminnassa hanke teki 

yhteistyötä Mielen ry:n sekä YAD ry:n kanssa, joilla 

molemmilla on vuosien kokemus 

kokemusasiantuntijakoulutuksista. Mielen ry:n kautta 

kokemusasiantuntijoita voi tilata osoitteesta: 

https://www.mielen.fi/kokemusasiantuntijatoiminta/ 

 

 

5 KOHDERYHMÄT JA MENETELMÄT 
 

Tässä kappaleessa tuodaan esille erilaisia materiaaleja ja menetelmiä, joita hanke käytti kunnissa eri 

ryhmien kanssa. Kuten johdannossa jo mainitsimme, suurimmassa osassa näissä materiaaleissa ei 

ole lähteitä, koska ne ovat kulkeneet hankkeen työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden 

menetelmäpakissa jo vuosia. Niitä on sovellettu ja muokattu aina tarpeen mukaan ja alkuperää on 

mahdoton jäljittää.   

Pyrimme aina mahdollisuuksien mukaan siihen, että kohderyhmien kanssa tehtävä työ oli 

toiminnallista ja osallistavaa. Tavoitteena oli myös jättää yhdessä tehtyjä materiaaleja luokkaan tai 

toimintatilaan, jossa vierailimme. Näin ryhmä pystyi palaamaan työstettyyn materiaaliin 

myöhemmin.  

Tähän alle on koottu linkkejä, joista pääsee tutustumaan materiaaleihin. Näitä on mahdollista 

hyödyntää omassa työssä mielenterveyden vahvistamiseen ja tunne- ja kaveritaitoihin.   

”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! 

https://www.mielen.fi/kokemusasiantuntijatoiminta/
https://www.mielen.fi/kokemusasiantuntijatoiminta/
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MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kehittämät Hyvän mielen taitomerkkien sähköiset oppimateriaalit 

on suunnattu mielenterveystaitojen vahvistamiseen perusopetuksessa. Oppimateriaalien avulla 

mm. oppilaiden tunne- ja kaveritaidot taidot sekä omien vahvuuksien löytämisen ja arjen hallinnan 

taidot paranevat.  

1.-2. vuosiluokkien Hyvän mielen taitomerkki 

https://oppi.mieli.fi/course/view.php?id=310 

3.-4. vuosiluokkien Hyvän mielen taitomerkki 

https://oppi.mieli.fi/course/view.php?id=294 

5.-6. vuosiluokkien Hyvän mielen taitomerkki 

https://oppi.mieli.fi/course/view.php?id=311 

Hyvän mielen taitomerkki 7.-9. vuosiluokille Kuva. Mieli ry:n taitomerkit. 

https://oppi.mieli.fi/course/view.php?id=581 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman aikana Pirkanmaan LAPE Pippuri tuotti myös nykyiseen 

OPS:iin sopivan materiaalin, jossa on tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä ohjeita kiusaamiseen 

puuttumiseen. 

Opas tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen ja malli kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyyn 

https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2019/01/varko-pilotti_lopullinen-

versio_12.12.2018.docx 

 

5.1 Perusopetuksen vuosiluokat 1 - 6 

 

Vuosiluokilla 1-6 hanke keskittyi tunne- ja vuorovaikutusasioihin sekä kaveritaitoihin. Hanke pyrki 

tekemään töitä luokkien kanssa aina kaksi tuntia peräkkäin, jolloin ensimmäisellä tunnilla käsiteltiin 

tunteita sekä tunteiden nimeämistä ja toisen tunnin aiheena olivat vuorovaikutus- ja kaveritaidot. 

Näiden aiheiden kautta pyrimme vahvistamaan lasten mielenterveyttä.  

Tavoitteina tunnetaitotunneilla: 

• oppilas saa mahdollisuuden miettiä tunteiden kirjoa, joka on valtava.  

https://oppi.mieli.fi/course/view.php?id=310
https://oppi.mieli.fi/course/view.php?id=294
https://oppi.mieli.fi/course/view.php?id=311
https://oppi.mieli.fi/course/view.php?id=581
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2019/01/varko-pilotti_lopullinen-versio_12.12.2018.docx
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2019/01/varko-pilotti_lopullinen-versio_12.12.2018.docx


14 

• osaa nimetä tunteita 

• on tärkeä ilmaista tunteita, ettei jätä niitä sisälleen (kasvojen ilmeillä, eleillä, puhumalla) 

• oppilas ymmärtäisi, että meistä jokainen tuntee ja kokee samatkin tilanteet eri tavalla 

• kaikki tunteet on sallittuja 

• jokainen tuntee omalla tavallaan ja mikään tunnereaktio ei ole väärä 

• on hyvä opetella tunnistamaan erilaisia tunteita, sillä on ovat iso osa elämää  

 

TUNNETAITOTUNNIT 

 

 MITÄ TUNSIN EILEN?  

Kehota osallistujia palauttamaan mieleensä edellisenä päivänä tuntemiaan tunteita ja luettelemaan 
niitä ääneen. Kirjoita vastauksia fläppipaperille tai taululle. Tunteiden kirjaamisen tavoitteena on 
tehdä osallistujille näkyväksi se, että eri ihmiset voivat samassa tilanteessa tuntea hyvin erilaisia 
tunteita. 

Pohtikaa edellä lueteltujen tunteiden ilmenemistä. Pyydä osallistujia kertomaan: 

• Mitkä mainituista tunteista tuntuivat kehossa? 

• Mitkä mainituista tunteista näkyivät muille? 

• Mitkä mainituista tunteista johtivat toimintaan? 

• Mitkä tunteet jäivät muilta huomaamatta? 

Ympyröi tunteet eri värillisillä liiduilla tai tusseilla. Sama tunne voi toisella ilmetä siten, että se jää 
muilta huomaamatta ja toisella taas johtaa toimintaan ja näkyy muille.  

Harjoitus puretaan yhteisellä keskustelulla, jonka tueksi voi kertoa oppilaille vertauksen tunteista 
jäävuorena. Useat tunteet ovat kuin jäävuori, sillä myös niistä suurin osa on pinnan alapuolella. 
Usein näkyvissä on vain tunteen huippu, mutta pinnan alla on suuri kasautuma erilaisia tunteita. 
Jäävuorivertaus auttaa ymmärtämään, miksi ihmiset käyttäytyvät tietyllä tavalla. Jos on esimerkiksi 
aamulla riidellyt vanhemman kanssa, saattaa se heijastua käytökseen luokkatovereita kohtaan. 

 MINKÄ VÄRISENÄ NÄET TUNTEET PILVISSÄ?  

Jokainen lapsi saa itselleen paperin, jossa on kolme pilveä. Pilvet väritetään sillä värillä, millaiseksi   

itse tunteen kokee alla olevien lauseiden avulla:  

 Ilo ystävän näkemisestä.  

Suru, kun ystävä kertoo muuttavansa pois 

Jännitys ennen vuoristoradan liikkeelle lähtöä 
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 Tehtävä puretaan yhdessä lasten kanssa.  

 

 

SURU 

 

 

ILO 

 

JÄNNITYS 

 

 

 KROPAN VÄRITYS 

Jokaiselle lapselle jaetaan paperi, jossa on vartalo tai 
vaihtoehtoisesti lapsi itse piirtää           piirroshahmon paperille. 
Tehtävän tarkoituksena on värittää vartalosta se kohta missä 
sanottava tunne tuntuu. Yhdessä voidaan pohtia myös millaisia 
reaktioita tunne saa aikaiseksi. Jos ilo tuntuu vatsassa, millaiselta 
se tuntuu? jne. 
 

 PANTOMIIMI 

Aikuinen esittää perustunteita pantomiimina ja lapset arvailevat, mikä tunne on kyseessä  

• perustunteet: ilo, suru, viha, pelko (kiukku, inho, rakkaus) 

• voi käyttää erilaisia tunnekortteja apuna 

 

 TAIKURINHATTU  

Hatusta tai jostain kiposta nostetaan nallekortti tai jokin muu tunteisiin 

liittyvä kortti ja tunnistetaan yhdessä tunne. Tämä on hyvä aloitus ja 

laskeutuminen aiheen ääreen.  

https://verkkokauppa.pesapuu.fi/product/1/nallekortit 

 

 

                Kuva. Nallekortit 

https://verkkokauppa.pesapuu.fi/product/1/nallekortit
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KERRO JOKU TUNNE, JONKA OLET TUNTENUT TÄNÄÄN KOULUSSA.  

Tässä harjoituksessa päästään harjoittelemaan tunteiden nimeämistä ja ymmärretään kuinka eri 

tavalla me voimme tuntea arjessa. Luokka saa vastata vuorotellen eri tunteita ja niitä nimetään 

yhdessä taululle.  Tästä voi tehdä myös sähköisen version esim. AnswerGardenilla. 

https://answergarden.ch/ 

 

MIKÄ SAA MINUT ILOISEKSI/ONNELLISEKSI?  

Tätä harjoitusta voi käyttää tunnin lopetuksessa. Kaikki ovat yhteisessä piirissä ja vuorotellen 
jokainen saa kertoa jonkin asian, mikä tekee hänet iloiseksi tai onnelliseksi.  

 

 TUNNENURKAT 

Harjoituksessa vahvistetaan tunteiden tunnistamista sekä syy-seuraussuhteiden hahmottamista. 
Harjoitteen tavoitteena on rohkaista miettimään omia tunteitaan ja tunteiden aikaan saamaa 
käytöstä erilaisissa tilanteissa sekä oppia huomaamaan, kuinka eri tavoin voimme tuntea samassa 
tilanteessa. Harjoituksen avulla käsitellään myös kaveritaitoja, kuten empatiaa sekä keskustellaan 
siitä, miten tilanteissa voisi toimia. 

• Tilan seinille laitetaan tunnelaput: iloinen, surullinen, pelokas, vihainen, nolo, pettynyt, 
yllättynyt, jännittynyt, jokin muu tunne. 

• Ohjaaja lukee väitteen ja jokainen siirtyy sen tunteen luo, joka kuvaa omaa tunnetta 
esimerkkitilanteessa parhaiten. 

• Tärkeää on muistuttaa, että oikeaa tai väärää vastausta ei ole, vaan jokaisen omat tunteet 
ovat ne ainoat oikeat. 

• Osallistujille on hyvä myös kertoa, ettemme aina reagoi tilanteisiin vain yhdellä tunteella. 
Samassa tilanteessa voimme tunnistaa useitakin eri tunteita. 

• Jokaisen väitteen jälkeen keskustellaan tilanteesta yhdessä ja käydään läpi, millaisia tunteita 

tilanteet nostattivat osallistujissa. Mistä tunne johtuu? Mitä tilanteessa voisi tehdä? 

Keskustelua voi jatkaa vaikka seuraavilla lisäkysymyksillä 
Millaisia ajatuksia/tulkintoja tilanne meissä herättää? (teemme usein tulkintoja, jotka eivät vastaa 
todellisuutta/havaintoa. Tulkinnat nostattavat tunteet. Kiinnitä huomiota tulkintoihisi). 
Voimmeko vaikuttaa siihen itse millaisia tunteita tunnemme eri tilanteissa? (ajatusten voima) 
Pakottaako tunne minut toimimaan tietyllä tavalla? Tunne on aina vain tunne, teko on eri asia. 
Jokaisella on vastuu ja vapaus valita miten toimia tilanteessa rakentavasti ja empaattisesti. 
 

TILANNEKUVAUKSET: 

1. Olet menossa välitunnilla pelaamaan muun porukan kanssa, mutta kun pääset siihen, niin 
kaverit sanookin, että älä tuu tänne. Meillä on tässä jo porukka kasassa. Mikä tunne tulisi? 

https://answergarden.ch/
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2. Luokallasi joku on levittänyt sinusta typerän näköisen kuvan someen, vaikka olet kieltänyt 
häntä.  

3. Opettaja kysyy tunnilla kysymyksen, viittaat ja vastaat väärin. Muutama luokassa pyrskähtää 
nauramaan. 

4. Yksi luokkalainen nimittelee sinua läpällä naureskellen luokassa ulkonäköön liittyen. 
5. Huomaat, että yksi luokkakaveri istuu välitunnilla yksin ja näyttää itkevän 

 

 

KAVERITAITOTUNNIT 

 

 KAVERITAITOPUU 

Millainen on kiva kaveri?   

Oppilaat saavat kertoa millainen on kiva kaveri ja kaveritaitopuun 
runkoon kirjataan joko oppilaiden tai tunnin pitäjän toimesta 
vastauksia.  

Millainen kaveri sinä olet?  

Oppilaat kirjoittavat paperilapulle millainen kaveri hän on ja 
vuorotelleen laput luetaan ja liimataan kaveritaitopuun latvaan. 

Puu on aina jätetty luokkaan, jotta siihen voidaan palata luokan 
ja opettajan kesken myöhemmin.  

 

 KATSEET KIERTÄÄ 
 

Harjoitus tapahtuu ääneti, vain katsomalla toisia silmiin. Osallistujat seisovat ringissä ja jokainen 
katsoo jokaista luokkakaveriaan vuorotellen silmiin, aloittaen luokkakaverista, joka seisoo 
vasemmalla puolella. Yksi katse kerrallaan, katse kiertää jokaisen oppilaan järjestyksessä kierroksen 
loppuun. Sitten kierros aloitetaan uudelleen vasemmalta. Kun kierroksen aikana katse kohtaa 
jonkun toisen kanssa, vaihdetaan hänen kanssaan paikkaa ääneti. Kierrosta jatketaan samaan 
tapaan uudelta paikalta, taas vasemmalla olevasta osallistujasta aloittaen. Kun istumapaikat on 
sekoittuneet sopivasti, voidaan harjoitus päättää ja istua niille paikoille. 
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PIENET SANAT JA TEOT ARJESSA OVAT TÄRKEITÄ  

Jokainen oppilas sanoo vuorotellen vasemmalla puolella olevalle luokkakaverilleen jotain mukavaa.  

• sulla on kivan värinen paita 

• oot mukava.. 

• tykkään siitä miten sä…. 

Tässä tehtävässä harjoitellaan miten pienillä teoilla ja sanoilla voi saada hyvää mieltä aikaiseksi 
itselle ja muille. Tehtävän tarkoituksena on myös vahvistaa kuuntelemisentaitoa ja positiivisen 
palautteen antamista ja vastaanottamista. 

 

 KAVERIVÄITTÄMÄT 

Väittämiä voi toteuttaa esimerkiksi mielipidejanaa hyödyntäen. Luokkahuoneeseen tehdään jana, 
jonka toisessa päässä on vaihtoehto ”SAMAA MIELTÄ” ja toisessa päässä ”ERI MIELTÄ”.  Oppilaat 
etsivät jokaisen väittämän jälkeen janalta omaa mielipidettään vastaavan kohdan. Jokaisen 
väittämän jälkeen kysytään muutamalta oppilaalta, miksi he ovat asettautuneet janalla juuri siihen 
kohtaan. 

• Saan aina sanoa mitä mä ajattelen. 

Ei aina, jokaisella on oikeus sanoa oma mielipide, kunhan se ei loukkaa toista. Pitääkö aina kaikki 
ajatukset sanoa ääneen…osan voi jättää sanomatta. Toisaalta jos joku ärsyttää niin on hyväkin 
sanoittaa ääneen ja jämäkästi mikä minua ärsyttää. 

• Jos mua ärsytetään tai mulle sanotaan rumasti, on mulla oikeus toimia samanlailla. 

Ei ole, on totta, että tunteet tarttuvat helposti. Jokaisella on kuitenkin vastuu omista tunteista 
ja teoista. Tarvitaan jämäkkyyttä ja päättäväisyyttä, että en suostu ottamaan esim. ärtymyksen 
tunnetta nyt itseeni. Vahvakaan tunnekuohu ei anna ikinä lupaa väkivaltaiseen käytökseen. 
Sanoita mikä sinua ärsyttää. Pohdi mitkä ovat omia rauhoittumisen keinoja? Laske kymmeneen, 
hengitä, poistu paikalta… 

• Jos mulle sanotaan jotain mikä ei tunnu minusta hyvältä, voin olla vain hiljaa. 
Tilanteessa kannattaisi sanoa ääneen toiselle, että se mitä äsken sanoit tuntui kurjalta, voitko 
olla jatkossa sanomatta noin. Jos olet vain hiljaa sanoja ei välttämättä ymmärrä loukanneensa. 
kukaan ei ole ajatusten lukija. Puutu rohkeasti epäkohteliaaseen käytökseen! Mutta 
rakentavasti, minkäänlainen väkivalta ei ole ikinä hyväksyttävää! 

 

• Pystyn tulkitsemaan luokkakaverini tunteita. 

Ei ole totta. Et pysty tulkitsemaan toisen tunteita, muuten kuin kysymällä häneltä esimerkiksi 
”Mitä sinulle kuuluu?” Koulukaveri voi näyttää iloiselta ja reippaalta, mutta voi silti olla 
surullinen ja väsynyt. Mieli ei näy ulospäin. 
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5.2 Perusopetuksen vuosiluokat 7 - 9 ja toinen aste 
 

Perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 ja toisella asteella hanke on keskittynyt kaveri- ja 

tunnetaitotuntien lisäksi arjen mielenterveyteen, omiin valintoihin arjessa ja omiin vahvuuksiin. 

Hankekouluille on järjestetty yhteistyöverkoston kanssa erilaisia teemapäiviä, joista esimerkkejä 

tässä luvussa.  Näiden toimintojen kautta hanke on pyrkinyt mielenterveyden edistämiseen koulun 

arjessa ja mielenterveysasioiden arkipäiväistämiseen. 

 

TUNNE- JA KAVERITAITOTUNNIT 

 

Meistä jokainen haluaa tulla päivittäin kuulluksi ja nähdyksi.  Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen on 

mielenterveydellemme supertärkeää. Lyhyetkin ystävälliset kohtaamiset sekä kuulluksi ja nähdyksi 

tulemisen tunne saavat olon tärkeäksi ja hyväksytyksi. Aidot kohtaamiset kaikissa sosiaalisissa 

tilanteissa ovat tärkeitä voimavaroja arjessa. 

 

 OPITAAN UUTTA TOISISTAMME   

Harjoituksessa opitaan uutta toisistamme ja jokainen nuori saa osallistua sekä kuuntelijan, että 
toimijan rooliin. Jokainen nuori kohdataan yksilönä. 

Oppilas nostaa vuorollaan paperilapun, jossa pitää jatkaa lausetta, joka liittyy itseensä (olen 
luonteeltani… tykkään tehdä... pidän koulussa…).  Hanke on käyttänyt tässä tehtävässä MIELI 
Suomen Mielenterveys ry:n Hyvän mielen koulu -kirjan liitettä s.118. 

 TUNTEIDEN KIRJO  

Millaisella fiiliksellä tähän päivään? Millaisella fiiliksellä heräsit tänään? 

• tunnetaidot: tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, niiden hyväksyminen ja niiden kanssa 
toimeen tuleminen 

• tunteet viestivät aina jostakin 

• on tärkeä ilmaista tunteita, ettei jätä niitä sisälleen (kasvojen ilmeillä, eleillä, puhumalla) 

• kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta kaikki teot eivät! 

Listataan taululle positiivisia tunteita ja vaikeampia tunteita. 
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 OMAT SELVIYTYMISKEINOT 

 

Kuva. Selviytyjän purjeet. 

Vastoinkäymiset ja murheet kuuluvat elämään. Selviytymisenkeinot   auttavat sopeutumaan 
muutokseen ja onkin tärkeää tiedostaa ja tunnistaa millaisia selviytymiskeinoja itsellä on ja miten 
niitä voi vahvistaa. Mitä enemmän ihmisellä on käytössään erilaisia selviytymiskeinoja, sitä 
paremmin selviytyy elämästä. Omia selviytymiskeinoja voi aina vahvistaa. 

Tehtävässä jokainen voi käydä läpi omia selviytymiskeinoja. Selviytyjän purjeet löytyvät Hyvän 
mielen koulu -kirjasta liitteenä 25. Julisteen voi ladata itselleen sivulta https://mieli.fi/materiaalit-
ja-koulutukset/materiaalit/selviytyjan-purjeet/ 

 

 ARVOSTAN SINUSSA 

Jokainen valitsee itselleen mieluisan värisen paperiarkin ja kirjoittaa oman nimensä keskelle. Muut 
oppilaat kirjoittavat paperille asioita, joita arvostavat hänessä. Kirjoitettavien asioiden pitää olla 
positiivisia.  

Tehtävän purkuun voi käyttää apuna alla olevia kysymyksiä: 

• Miltä tuntuu antaa palautetta? 

• Miltä tuntuu saada palautetta?  

• Miksi se on tärkeää? 

• Miksi se tuntuu vaikealta? 

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/selviytyjan-purjeet/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/selviytyjan-purjeet/
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 TIETOISUUSTAIDOT 

Arjen keskellä on tärkeää osata rauhoittua ja rentoutua ja pohtia niitä omia tietoisuustaitoja. 
Tietoisuustaidoilla tarkoitetaan keskittymistä kulloinkin meneillään olevan hetken kokemiseen, 
havainnointiin ja hyväksymiseen. Pienikin pysähtyminen lataa mieltä ja kehoa, auttaen niitä 
palautumaan. 

Alla olevasta linkistä löytyy rentoutus ja läsnäoloharjoitus, jonka tarkoituksena on tuoda huomio 
kiinteästi tähän hetkeen. Harjoituksen voi tehdä missä vain, seisten tai istuen. 

Pudota ankkuri -harjoitus, kesto 2 minuuttia  https://oivamieli.fi/pudota_ankkuri.php 

 

5.2.1 Erilaiset teemapäivät 

 

Tässä alla sivut 22 - 33 on valmis toimintapäivän materiaali vuosiluokkien 7 – 9 käyttöön.  

Sivuilla 34 - 36 on ohjeet pajojen organisointiin samalle päivälle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oivamieli.fi/pudota_ankkuri.php


22 

 

 

 

 

 

 

XXX koulun yhteinen toimintapäivä  

13.8.2020 

klo 9.00 - 13.00 

 

Ohjeita ja esimerkkejä luokanvalvojan tunneille 
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Hyvä luokanvalvoja,  

Päivän tavoitteena on antaa oppilaille rauhallinen alku uuteen kouluvuoteen. Kevään 

poikkeustilanteen vuoksi nykyiset 7-luokkalaiset eivät ehtineet tutustua luokkaansa ja 

luokanvalvojaansa keväällä ja 8- ja 9-luokkalaiset olivat pitkän kevään kotona etäyhteyksien 

päässä. Hekään eivät ole toimineet ryhmässä yhdessä eivätkä luokanvalvojan kanssa 

moneen kuukauteen. Myös tämänhetkinen tilanne koronan suhteen on epävarmaa, joten 

yhteisöllisyyden ja turvallisuudentunteen lisääminen on erittäin tärkeää.  

Valkeakosken opetuslautakunta on myös tehnyt päätöksen tunne- ja vuorovaikutustaitojen 

opettamisesta osana eri oppiaineiden opetusta kerran kuukaudessa, jokaiselle 

perusopetuksen oppilaalle alkaen syksystä 2019. Koulun koti- ja koulutoimikunta on myös 

toivonut erilaista aloitusta syksyn koulutaipaleeseen haasteellisen kevään jälkeen.  

Päivän tavoitteena on ryhmäyttää omaa luokkaasi toimimaan yhteen ja avaamaan luokan 

vahvuuksia. Tavoitteena on myös auttaa jokaista löytämään omia vahvuuksiaan ja oma 

paikkansa luokassa. Päivä auttaa myös sinua, jotta tutustut paremmin omaan luokkaasi ja 

huomaat erilaisia, uusia taitoja ja vahvuuksia heissä. Taitojen vahvistaminen on meidän 

kaikkien yhteinen asia ja se on kirjattuna myös opetussuunnitelmaan. Päivään valitut 

tehtävät auttavat sekä oppilaita että aikuisia jaksamisessa, tuottavat hyvää mieltä ja 

yhteisöllisyyden tunnetta.   

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen systemaattinen sisällyttäminen eri oppiaineiden 

opetukseen, sekä myönteisen ryhmädynamiikan vahvistaminen läpi kouluvuoden 

ehkäisevät yksinäisyyttä ja koulukiusaamista. Arjessa on hyvä pohtia, millaisin keinoin 

jokainen koulun aikuinen voi vahvistaa nuorten ryhmäytymistä ja myönteistä ilmapiiriä. 

Millaiset tavat lisäävät me-henkeä ja vahvistavat jokaisen kuulluksi tulemisen tunnetta? 

Pienet sanat ja teot, hymyt ja yhteiset keskusteluhetket lisäävät yhteenkuuluvuuden ja 

turvallisuuden tunteita kiireisen arjen keskellä. 

Koulun toimintakulttuuri ja opettaja voivat vahvistaa ja tukea nuoren itsetunnon kehitystä. 

Nuoret tarvitsevat kehumista ja kuuntelua. On hyvä muistaa, että oppilailla on muitakin kuin 

akateemisiin taitoihin liittyviä vahvuuksia. Jokaisen nuoren tulisi saada myönteistä 

palautetta ilman suoritustakin. Lämmin hymy ja katse tai lausahdus siitä, miten mukava 

on nähdä nuorta tänään, saattavat olla pieniä mutta merkityksellisiä tapoja vahvistaa 

itsetuntoa. 
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KARTTATEHTÄVÄ 

KA 

Itsetuntoon vaikuttaa merkittävästi se, kokeeko yksilö olevansa merkityksellinen yhteisössä 

ja pystyvänsä vaikuttamaan omiin ja yhteisön asioihin. Jokaisella on tarve saada 

hyväksyntää sekä arvostusta siinä ympäristössä, jossa päivittäin toimii. Koulun tehtävänä 

on varmistaa, että jokainen nuori saa kokea olevansa merkityksellinen.  

 

 

Tehtävän tarkoitus: Oppilaat oppivat toisistaan uusia asioita, samoin luokanvalvoja. Tämä 
auttaa ryhmäytymään uutta luokkaa kuin myös jo toisilleen jo ennestään tuttua luokkaa. 
Asioiden jakaminen ja ääneen puhuminen rohkaisee ja harjoittaa esiintymistä.  

Toteutus: Opettaja määrittelee ensin luokan lattialle Suomen kartan kuvitteellisesti. 
Sopikaa missä on muutamia kaupunkeja, Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Rovaniemi, 
Joensuu, jne. Opettaja voi olla mukana tehtävässä ja hän voi jakaa siinä itsestään myös 
jotain uutta oppilaille. Opettaja tekee kysymyksiä ja jokainen menee sinne kohtaa karttaa, 
jossa kyseinen kysymys toteutuu. Vuorollaan jokainen saa kertoa, missä päin Suomen 
karttaa seisoo ja vastaa esitettyyn kysymykseen.  

Kesto: noin 20 min 

Tässä kysymyksiä, voit myös itse miettiä lisää.  

Missä olen syntynyt? 

Mitä näkyy nykyisen huoneesi ikkunasta? 

Missä päin on paras matkamuistosi Suomessa? 

Mistä löytyy mummola? 

Missä haluaisit asua 10 vuoden päästä? 

 

VOIMAVARAPUU 

Tehtävän tarkoitus: Tehtävän tarkoituksena on saada oppilaat näkemään konkreettisella 
tasolla, millaisia voimavaroja heillä on. Voimavarojen tiedostaminen ja pitkän tähtäimen 
päämäärät ja unelmat lisäävät elämän mielekkyyttä. Tuotos tulee kotiluokan seinälle, jotta 
siihen voidaan myöhemmin palata. Luokanvalvojat saavat ohjeiden mukana kuvan valmiista 
puusta.  

Toteutus: Tehtävän ensimmäinen osa eli 1) Voimavarat toteutetaan teemapäivänä 
13.8.2020. Tehtävää jatketaan lukuvuoden aikana luokanvalvojan tunneilla kahden eri 
teeman kautta: 2) asiat, joista olen valmis luopumaan ja 3) unelmat. 

Kesto: 1 tunti 

1) Teemapäivän osuus: Ennen tehtävän aloitusta keskustele luokan kanssa mitä voimavarat 
tarkoittavat. 
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Voimavarat ovat niitä tekijöitä ja ominaisuuksia, jotka auttavat selviytymään erilaisista 
haasteista ja tekevät elämästä mielekkään. Voimaantumisella tarkoitetaan, sitä että ihminen 
oivaltaa oman kyvykkyytensä ja hyvinvoinnin edellytykset sekä lähteet. Jokaisella ihmisellä 
on taitoja ja valmiuksia, jotka eivät aina ole läsnä heidän arjessaan, mutta ne on mahdollista 
löytää. Etenkin haastavissa elämäntilanteissa on tavallista, että normaalisti voimaa antavat 
asiat unohtuvat tai alkavat tuntua ylimääräisiltä rasitteilta. Itsensä ja oman toimintansa 
myönteisten seurausten näkeminen auttaa löytämään keinoja haastavien elämäntilanteiden 
ratkaisemiseen. Esimerkkejä voimavaroista: henkiset voimavarat (arvot, elämänkatsomus), 
emotionaaliset (tunteet), sosiaaliset (tärkeät ihmissuhteet, lemmikit), luovat (taide, musiikki, 
luonto), kognitiiviset (taidot), fysiologiset (toiminta, lepo) 

Tehtävän toteutus: Kokoa luokan kanssa keskustelun kautta puunjuuriin keskustelusta 
esiin nousevia perusvoimavaroja. Oppilaat saavat ohjatusti tulla kirjoittamaan niitä juuriin. 

Tämän jälkeen jatkakaa keskustelua taidoista, niistä asioista, joissa oppilaat kokevat 
olevansa hyviä. (Joku voi olla taitava kuuntelija, toinen taas matemaattisesti lahjakas, jne.) 
Keskustelun jälkeen oppilaat saavat kirjoittaa näitä asioita puun runkoon. 

Taitojen jälkeen keskustelkaa asioista, jotka tuovat arkeen iloa tai joista oppilaat nauttivat. 
Ne voivat olla asioita/harrastuksia (esim. viikonloput, kesä, jäätelö). Oppilaat saavat 
kirjoittaa asioita puussa oleviin lehtiin. 

Teemapäivän viimeisenä asiana tässä tehtävässä on, että pohtikaa yhdessä, millaisia 
kaveritaitoja oppilailla on. (Esim. muiden huomioon ottaminen, luottamus, kuuntelu, reilu 
kohtelu) Oppilaat saavat kirjoittaa näitä asioita omenoihin.   

Tehtävän lopuksi luokanvalvoja voi sanoittaa ja koota yhteen keskusteluissa kerätyt teemat 
sekä kannustaa kiinnittämään huomiota omaan ja luokkakaverien jaksamiseen. 
Luokanvalvoja tsemppaa luokkaa voimavarojen vaalimiseen ja vertaistuelliseen 
koulunkäyntiin. 

2) Luokanvalvojan tunnilla syksyn aikana: Palatkaa Voimavarapuu-tehtävään. Piirtäkää 
puun sivuille putoavia lehtiä. Käykää keskustelua siitä, millaisista asioista oppilaat 
haluaisivat arjessa luopua. Kirjoittakaa nämä asiat lehtiin. Tehtävä sopii syksyyn, kun voimat 
alkavat hiipua ja arki voi tuntua raskaalta. Oppilaat nimeävät usein aiheiksi esim. kokeet, 
stressi, väsymys. Näistä teemoista on hyvä keskustella luokanvalvojan johdolla ja miettiä 
miten näitä asioita voi arjessa helpottaa ja oppia käsittelemään. 

     3) Luokanvalvojan tunnilla kevään aikana: Palatkaa Voimavarapuu-tehtävään. Piirtäkää 
puun yläpuolelle pilviä. Käykää keskustelua unelmista. Ne voivat olla lyhyen tähtäimen 
unelmia tai kaukaisuudessa tapahtuvia. (esim. nostan matikan numeroa, minusta tulee 
poliisi, matka maailman ympäri) Unelmien miettiminen lisää arjessa ja koulunkäynnissä 
tavoitteellisuutta ja motivoi tekemään töitä kohti unelmia. 
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Tunteet  

Tunteiden tunnistaminen, hyväksyminen ja rakentava ilmaiseminen ei aina ole helppoa, 

mutta tällaiset tunnetaidot auttavat saavuttamaan tavoitteita sekä luomaan ja ylläpitämään 

ihmissuhteita. Kun tunnistaa omia tunteitaan, voi ymmärtää paremmin myös muiden 

tunteita.  Nuoret oppivat tunnetaitoja matkimalla. Aikuisella on merkittävä rooli 

tunteiden ilmaisun mallintajana.  

Tunnetaidot auttavat tyynnyttämään voimakkaita ja kuluttavia tunteita.  Haastaviakin tunteita 

voidaan oppia sietämään ja toimimaan siten, että tunne helpottuu hallitusti ja itseä tai muita 

vahingoittamatta. Tärkeää olisi oppia, ettei tunteeseen tarvitse reagoida heti eikä 

toimenpiteisiin ryhtyä tunteen poistamiseksi. Mikään tunne ei kestä ikuisesti ja jo senkin 

ymmärtäminen tuo lohtua epämiellyttävän tunteen kourissa.  Aikuisen on tärkeää kertoa 

nuorelle, että suuretkin tunteet tasaantuvat ja menevät aikanaan ohi. Aina täytyy 

muistaa, että nuoren tunnetta ei saa validoida eli mitätöidä. Kaikkia tunteita pitää olla lupa 

tuntea myös koulussa.  

 

  TUNTEIDEN NELIKENTTÄ 

Tavoite: pohtia ja tunnistaa omia tunteitaan 

Toteutus: Jokainen saa oman paperin, johon on tehty paikka seuraaville tunteille: ilo, suru, 
viha ja rakkaus. Opettaja luettelee erilaisia asioita, ja jokainen pohtii omalla kohdallaan, mitä 
tunnetta asia herättää hänessä tuossa nelikentässä. Alla esimerkkejä, mieti itse lisää:  

Koti, matematiikka, luonto, koulu, ystävät, huoltajat, eläimet, vesi, aurinko…. 

Purku: Keskustelua siitä, että oliko tehtävä vaikea. Herättävätkö samankaltaiset asiat aina 
samanlaisia tunteita vai vaihteleeko ne päivän mukaan. Tästä voi jatkaa vaikka myöhemmin 
keskustelua, miksi jotkut asiat herättävät tiettyjä tunteita jne. 

Jos haluaa/aikaa jää, niin saman tehtävän voi paperiversion jälkeen toteuttaa 
toiminnallisena versiona valiten uudet tunteet esim. Positiivisten / jännittävien tunteiden 
maastosta ja näin kartoittaa esim. Kouluun / vapaa-aikaan liittyviä asioita. 

    

 mallikuva 

Aika: noin 15 - 20 min  

ilo suru 

viha rakkaus 
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 POKKA PITÄÄ 

Tavoite: Läsnäolon harjoittaminen. Pokan pitämisen ja tunnetaitojen kehittäminen ja 
hallinta. 

Toiminta: nuoret keskustelevat pareittain jostakin aiheesta, esim. mitä on puuhannut 
kesällä, omat harrastukset ja toiveammatti jne. Keskustelun lomassa toinen (yksi kerrallaan) 
pyytää saada tehdä jotain täysin absurdia ja asiaan kuulumatonta, johon toinen vastaa kuin 
pyydetty asia olisi täysin normaalia (pokan pito). Esim. Saanko kaivaa korvaasi? Joo, kaiva 
vaan. 

Pokan pitämiseen on monia tekniikoita: hengitä syvään ja puhalla hitaasti ulos, paina kieli 
kitalakeen; puhalla nauru/hymy hitaasti pois, keskity. 

Purku: 

Onko naurun pidättäminen helppoa? 

Missä tilanteissa voisit tarvita pokan pitoa? 

Miksi hengittämiseen keskittyminen auttaa monen tunteen hallinnassa (pelko, jännitys, 
nauru jne.)? 

Oletko joutunut tilanteisiin, jossa pokanpitotaito olisi ollut tarpeen? Miksi? 

Aika: 15 – 20 min 

 

Ihmissuhteet 

Ihmissuhteista huolehtimiseen tarvitaan sosiaalisia taitoja. Yhteistyöhön tarvitaan kykyä 

neuvotella, ottaa huomioon erilaisia näkökulmia, ratkaista ristiriitoja sekä jakaa asioita ja 

ajatuksia. Ihmissuhteissa tarvitaan myös aktiivista kuuntelemisen taitoa, empatiaa ja taitoa 

ilmaista omia ajatuksiaan selkeästi ja jämäkästi.  

Kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta ovat tärkeitä jokaisen mielenterveydelle. 

Jotta nuori voi tuntea, että aikuinen aidosti kuuntelee häntä, on ilmapiirin oltava turvallinen 

ja kiireetön. Aikuisen myönteinen tapa kohdata nuori on yhteydessä nuoren 

vertaissuhteiden laatuun. Myös toiset nuoret huomaavat aikuisen empaattisen ja arvostavan 

läsnäolon. Aikuisen ja nuoren välinen vuorovaikutus ulottuu myös siihen, miten nuori 

sitoutuu opiskeluun, kokee kuuluvansa kouluyhteisöön ja viihtyy koulussa. Kun aikuisella on 
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hyvä ja luottamuksellinen suhde oppilaaseen, on auttaminen vaikeuksienkin keskellä 

helpompaa.  

 

  UNELMIEN LUOKKA 

Tavoite: Toiminnallinen tehtävä johdattelee keskusteluun siitä, mitä juuri omassa luokassa 
voisi kehittää parempaan suuntaan ja muistuttaa niistä asioista, jotka ovat jo hyvin. 

Toteutus: Kootaan kartongille asioita unelmien luokasta. Toiminnallinen tehtävä johdattelee 
keskusteluun siitä, mitä juuri omassa luokassa voisi kehittää parempaan suuntaan ja 
muistuttaa niistä asioista, jotka ovat jo hyvin. Toisen väriselle lapuille oppilaat kirjoittavat 
asioita omasta luokasta, joihin eivät ole tyytyväisiä (esim. hälinä oppitunneilla), toisen 
värisille lapuille asioita, jotka ovat hyvin. Keskustelemalla kerätään kartonkiin piirrettyyn 
tähteen/sydämeen unelmien luokan piirteitä / ominaisuuksia, joiden toteuttamiseen luokka 
sitoutuu. Tehtävä motivoi yhteisiin tavoitteisiin ja hyvään luokkahenkeen. Tehtävän lopuksi 
jokainen saa rypistää ne omat lappunsa, joihin on kirjoitettu asioita, joihin ei  olla tyytyväisiä 
ja heittää sen roskiin. Tämä on konkreettinen tapa osoittaa, että huonoista asioista 
luovutaan. Henkilökohtaisuuksiin ei saa mennä, vaan kyse on koko luokan yhteisestä 
tavasta toimia. 

Kesto: noin 20 min  

 

Lisätehtäviä:  

 MINÄ PIDÄN X ? 

Tavoite: Vahvistetaan ymmärrystä siitä, että olemme kaikki erilaisia ja samanarvoisia.  

Toteutus: Jokainen vuorollaan kertoo jonkin asian sovitusta aiheryhmästä. Jos joku muu 
on samaa mieltä hän voi nostaa käden ylös tai vaikka nyökyttää päätään, kun ei voi koskea 
toiseen. Aiheryhmiä voi olla vaikka: 

Aiheita: Tv -ohjelma, harrastukset, ominaisuus, kirja, elokuva, oppiaine, biisi, ruoka 

Kesto: noin 10-15 min 

 

Toiminnallinen vaihtoehto edellisestä tehtävästä:  

TUNNUSTUSTEN PIIRI 

Osallistujat seisovat piirissä kasvot keskustaan päin. Ohjaaja aloittaa ja ottaa askeleen kohti 
piirin keskustaa. Keskellä piiriä hän kertoo nimensä ja jonkin asian esim. mitä tänään 
aamulla tapahtui / mitä odottaa tapaamiselta /mistä pitää tai ei pidä. (Esim. Pesin aamulla 
hampaat / pidän hampurilaisista / harrastan jääkiekkoa / en pidä kesäkeitosta / en ole 
koskaan käynyt Norjassa.) Kaikki ne, joilla on ollut samanlainen sattumus tai ajattelevat 
samalla tavalla ottavat myös askelen piirin keskustaa kohti ja astuvat lopulta takaisinpiiriin. 
Näin luokka voi toiminnallisuuden kautta saada lisää tietoa toisistaan ja rakentaa 
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yhteenkuuluvuuden tunnetta. Näin jatketaan osallistujalta toiselle niin, että jokainen saa 
kertoa jotain itsestään. 

 

 HAASTE-TEHTÄVÄ 

Tarkoitus: Yhteistyötaitojen vahvistaminen ja jokaisen oppilaan osallisuuden vahvistaminen.  

Tehtävän kulku: Opettaja jakaa luokan kahteen ryhmään (esim. Jako kahteen). Oppilaat 
eivät saa itse jakaa ryhmiä, sillä tavoite on, että ryhmiin ei jakauduta parhaiden 
luokkakaverien kanssa, vaan ryhmät ovat mahdollisimman sekaisin. 

Ryhmät saavat tehtäväkseen kerätä omasta ryhmästään ja omien ryhmälaisten tavaroista 
10 asiaa mahdollisimman nopeasti. (Opettaja antaa listan ryhmille samaan aikaan tehtävän 
alkaessa tai heijastaa sen seinälle ohjeiden antamisen jälkeen.)  

Opettaja toimii tuomarina. Tehtävässä saa käyttää mielikuvitusta. Esim. Jos tehtävä on etsiä 
jokin kuva, niin kuva voi olla kirjan kansi, valokuva kännykässä, kuva paidassa tms. Tämä 
on aikakilpailu ryhmien välillä, mutta tehtävän päätyttyä opettaja kertoo oppilaille tehtävän 
todellisen tarkoituksen: 

Oppilaat ajattelivat kilpailevansa toisiaan vastaan. Tärkeintä tehtävässä ei ollut voitto, vaan 
oppilaiden yhteen hiileen puhaltaminen. Yhteistyötä, kaverin kannustamista ja osaamisen 
jakamista tarvitaan koulussa päivittäin.  

Kerättävät asiat: 

Aurinkolasit, jotain punaista, lippalakki, siniset silmät, puuvillaa, kosmetiikkaa, teroitin, 
avaimet, jotain pehmeä, jotain syötävää. Halutessaan opettaja voi lisätä listaan asioita, joita 
luokkatilasta löytyy. 

 

 NIMIBINGO  

Tehtävän tarkoitus: Kohtaaminen luokkakavereiden kanssa ja nimien kertaaminen. 

Tehtävän kulku:  

Jokainen saa bingolapun, jossa on valmis bingoruudukko. Ruudukossa voi olla muutama 

ruutu enemmän kuin leikkijöitä on. Tyhjiksi jääviin ruutuihin voi piirtää tähden. Tarkoituksena 

on kerätä jokaisen leikkijän nimi ruutuun. Eli oppilaat pyytävät toisiltaan nimikirjoituksia, 

mutta niin selkeällä käsialalla, että niistä saa bingoa-pelatessa selvää. Samalla kun nimi 

kirjoitetaan, se voidaan sanoa ääneen. Kun kaikkien osallistujien nimet ovat ruudukossa, 

oppilaat palaavat paikoilleen ja alkaa bingo. Opettaja luettelee oppilaiden nimiä ja jokainen 

rengastaa nimen omassa ruudukossaan. Se joka saa ensimmäisenä yhden rivin oikein 

esim. pystysuunnassa on voittaja. (Mikäli ruutuja oli enemmän kuin osallistujia, niin tähdet 

saa laskea mukaan bingo-riveihin.)  

Jos aiot toteuttaa tämän lisätehtävän, niin valitse alla olevista bingoruudukoista luokallesi 

sopivan kokoinen ruudukko ja kopioi niitä luokallesi sopiva määrä. 
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Tässä vielä muistilistaa yhteiseen toimintapäivään: 

-Suorituksia tärkeämpää on positiivinen ja salliva ilmapiiri 

-Keskitytään kannustavaan kohtaamiseen 

-Kopio omalle luokalle bingo-laput 

 

Keskiviikkona lv:n tunnilla annettavat ohjeet oppilaille torstain pajoja varten: 

Ota mukaasi valokuva tai kuva (voi olla paperinen tai kännykässä oleva kuva) jostakin 

itsellesi tärkeästä ja merkityksellisestä paikasta tai asiasta. Se voi olla esim. jäähalli, 

nuotio, oma huone. Älä kuitenkaan tuo kuvaa ihmisistä. Kuvat esitellään koko luokalle 

pajassa. 

Mukaan myös oma kynä.  

 

Tehdään tästä yhdessä hyvä aloitus lukuvuodella, tankataan vuorovaikutusta, jotta 

meillä on vahva pohja kohtaamiseen, mikäli etäajat tulevat ajankohtaisiksi! ☺  

 

Terveisin,  

koulun oppilashuolto 

seurakunta 

Mieli matkalla -hanke, Pirkanmaan mielenterveys ry 
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Tässä vuorostaan pajatuntien suunnitelma, joka liittyi yllä olevaan materiaaliin.  

Pajatunnit ovat kaikki samanlaisia ja samaan aikaan tapahtui monta pajaa.  

PAJAPÄIVÄ XXX koulu ja kaikki luokat 

Päivän aikataulu: Koulua klo 9.00-13.00  

koululla viimeistään klo 8.30 

Päivä koostuu pajaan osallistumisesta ja luokanvalvojien tunneista. 

 

 

Luokanvalvoja saattaa luokkansa pajaan 

PAJA KLO 9 -10 
 

PAJA KLO 10 -11 PAJA 12 -13 

7 A – PAJA 5 
 

8 A – PAJA 1 9 A- PAJA 3 

7 B – PAJA 2 
 

8 B – PAJA 2 9 B- PAJA 1 

7 C – PAJA 1 
 

8 C -PAJA 5 9 C- PAJA 2 

7 D – PAJA 6 
 

8 D – PAJA 6 9 D – PAJA 4 

7 E – PAJA 4 
 

8 E – PAJA 4 9 E – PAJA 5 

7 – 9 P – PAJA 3 
 

8-9 JOPO – PAJA 3 9 F -PAJA 6 

 

 
PAJAN 
NUMERO 

 
PAIKKA 

 
PAJAN OHJAAJAT 

 
PAJA 1 

 
Tekstiililuokka B6 

 
 SRK 

 
PAJA 2 

 
Kotitalousluokka C1 

 
 erkkaope + SRK  

 
PAJA 3 

 
Alakerta G 3 

 
kuraattori ja psykologi 

 
PAJA 4 

 
Alakerta G 5 

terkkari ja kuraattori 

 
PAJA 5 

 
liikuntasali etuosa 

Mieli matkalla ja opo 

 
PAJA 6 

 
liikuntasali takaosa 

 
etsivänuorisotyöntekijä ja nuorisotoimi 
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Koko päivän ohjelma kertaalleen 

Klo 7-luokat & PNLK 8-luokat & JOPO 9-luokat 

9-10 PAJA LV 

9.40-9.55. välkkä 

LV 

10-11 10.15-10.30 tukarivälkkä 

10.30-11.00 RUOKAILU 

PAJA 10.00-10.15 välkkä 

LV 

11-12 LV 11.00-11.30 RUOKAILU 

LV 

LV 

11.30-12.00 RUOKAILU 

12-13 12.00-12.15 välkkä 

LV 

LV PAJA 

 

 TEHTÄVÄ 1 KÄYNTIKORTTITEHTÄVÄ 10 MIN 

Jokainen kirjoittaa itsestään käyntikortin. Pohjat ovat valmiina jokaiselle oppilaalle.  

 

Lopuksi esittäydytään pareittain ja lopuksi keskustella luokan kanssa, opittiinko jotain 

uutta toisesta?  

TEHTÄVÄ 2. VALOKUVA TAI KUVA TYÖSKENTELY 15 MIN 

Oppilaat ovat ensimmäisenä koulupäivänä saaneet ohjeistuksen: ota huomenna mukaan valokuva 
tai kuva itsellesi merkityksellisestä paikasta, asiasta tms. Kuvan avulla tutustumista ja voimavarojen 
kartoitusta. Jokainen saa näyttää kuvan kaikille ja kertoa, mikä kuvassa on juuri minulle tärkeää. 
Onko se paikka, paikassa oleva tunne tms.  
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Lopuksi kuvat laitetaan vierekkäin ja pajan ohjaaja ottaa kuvan ylhäältä käsin. Kuva toimitetaan 
sähköisesti XXXX. Kuva tulostetaan ja se tulee kotiluokkaan nähtäville ja muistoksi. Tästä syystä 
kuvissa ei ole ihmisiä.  Laittakaa viestiin, että minkä luokan kuvakollaasista on kyse.  

 

TEHTÄVÄ 3. MITÄ TUNSIN EILEN? 15 - 20 MIN 

Koululta saadaan sijaistunnukset koneille. Laittakaa ennen pajan alkua koneet valmiiksi.  

Kysymys on: Mitä tunteita tunsit eilen? 

Jokainen oppilas käyttää omaa kännykkäänsä tähän tehtävään.  

OHJEET ANSWERGARDEN -TEHTÄVÄÄN 

1. Kirjaudu omalla pajatunnuksella  
2. Anna tunnus ryhmälle 
3. Oppilas kirjoittaa kännykällään valkoiselle palkinne tunteen, jonka tunsi eilen ja painaa 

submit -painiketta. 
4. Vastaukset pomppaa seinälle, kun sinä painat submit -painiketta. Tee sitä aina välillä. Saatte 

sanoja näkyviin. Siihen pomppaa click to continue – teksti…klikkaa siitä ja sitten sanapilvi 
päivittyy.  

5. Ne sanat kasvavat, joita kirjoitetaan eniten.  
6. Lopuksi keskustelua aineesta. 
7. Ota kuva ”sanapilvestä” ja merkkaa mikä luokka. 
8. Lähetä vaikka päivän lopuksi osoitteeseen XXX 
9. Tyhjää ihan lopuksi ruutu seuraavaa varten. Paina Admin – nappulaa ja mene alas kohtaa 

wipe this answergarden, paina wipe -nappulaa ja save. Näin saat puhtaan pohjan seuraavalle 
ryhmälle. 

Jokainen oppilas saa kirjoitella tunteitaan vaikka 4 -5 min. Vastaukset ponnahtavat seinälle 
yhteiselle alustalle. Tunteet, joita kirjoitetaan enemmän kasvattavat seinällä kokoaan ja vain 
muutamia vastauksia saaneet tunteet ovat pienemmällä tekstillä. 

Vastausten jälkeen ryhmässä tutkitaan vastauksia ja mietitään kuinka iso kirjo vastauksia voikaan 
olla. Puhutaan yhdessä siitä, että kaikki tunteet ovat sallittuja. Voidaan yhdessä miettiä, miten 
tunteita tunnetaan? Kuka tuntee ne hyvin kehollisesti, osa näkee väreinä jne 

Lopuksi pajan ohjaaja ottaa kuva ”sanapilvestä” ja lähettää sen päivän päätteeksi opettajalle 
sähköisenä. 

 

TEHTÄVÄ 4. SANOJA JA LAUSEITA. (LOPPUAIKA TUNNISTA, JOS JÄÄ AIKAA) 

Luokassa on saksia, lehtiä ja kirjoja, liimaa ja yksi yhteinen kartonki. 

Tehtävänantona: Etsikää teksteistä sanoja ja lauseita luokan omaksi voimasanoiksi, kannustukseen, 
yhteishenkeen.  Sanat / lauseet leikataan ja liimataan luokan omaan kartonkiin. Laittakaa kartongin 
taakse luokan tunnus, jotta saadaan ne omiin luokkiin. 

Tai jos aikaa on vähän: Jokainen kirjoittaa yhden tsemppilauseen yhteiselle kartongille. 
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YSIEN HYVÄN MIELEN -PÄIVÄ 

Hanke osallistui yhteistyössä oppilashuollon ja nuortenpalveluiden kanssa XXX kunnan Hyvän 

mielen -päivään omalla mielenhyvinvoinnin rastilla, jonka kesto oli 20 minuuttia. Hyvän mielen -

päivä toteutettiin kevätlukukauden viimeisellä viikolla, joten siinä suunnattiin jo ajatuksia 

päättyvään peruskouluun ja tulevan syksyn opintoihin. 

 

 MYÖNTEISET ASIAT ARJESSANI  

Myönteisillä ja positiivisilla asioilla on suuri vaikutus mielenterveydellemme. 

Jokainen oppilas miettii kolme myönteistä asiaa tästä päivästä tai viikosta. Muodostetaan piiri, jossa 
jokainen kertoo vuorollaan (hernepussia heitellen) yhden valitsemansa myönteisen asian.  

Alla on jatkokysymyksiä, joiden kautta voi herätellä keskustelua.  

• Tapahtuuko elämässä paljon myönteisiä asioita, joita emme välttämättä huomaa? 

• Miten voisimme nauttia enemmän arjen pienistä asioista? 

• Mitä se vaatisi? Millainen vaikutus sillä olisi? 

 

 ”YSIENTAULU”  

Minkä taidon otat mukaasi perusopetuksesta? 

Jokainen oppilas kirjoittaa kartongille taidon/opin, joka on merkinnyt itselle paljon perusopetuksen 
ajalta.  ”Ysientaulut” asetetaan koulun seinälle nähtäville. 

 

 FIILISVÄITTÄMÄT: SAMAA MIELTÄ VAI ERI MIELTÄ 

Väittämiä voi toteuttaa esimerkiksi mielipidejanaa hyödyntäen. Luokkahuoneeseen tehdään jana, 
jonka toisessa päässä on vaihtoehto ”SAMAA MIELTÄ” ja toisessa päässä ”ERI MIELTÄ”.  Oppilaat 
etsivät jokaisen väittämän jälkeen janalta omaa mielipidettään vastaavan kohdan. Jokaisen 
väittämän jälkeen kysytään muutamalta oppilaalta, miksi he ovat asettautuneet janalla juuri siihen 
kohtaan. 

• toinen aste jännittää 

• Odotan innolla koulun alkua 

• Sain toivomani kaverin/kavereita samalle luokalle 

• Mietin, millainen tuleva luokkani on 

• Aion mennä kesällä uimaan 

• Nautin pitkästä kesälomasta 

• Sain hyvät eväät elämään peruskoulusta 
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KOKO KOULUN MIELENTERVEYSTEMPAUS 

 

 KUULUMISKIERROS JA ESITTELY KUVAKORTTIEN AVULLA. 5MIN 

Jokainen oppilas ottaa itselleen esillä olevista kuvakorteista yhden kortin, (esim. Mieli ry 
Mielenterveys voimaksi kuvakortit), joka kuvaa parhaiten hänen oloaan juuri tänä 
aamuna/millainen viikonloppu oli tms. 

Koko ryhmän kanssa käydään yhdessä jokaisen valitsema kuvakortti läpi ja samalla jokainen kertoo 
nimensä. 

MITÄ TARKOITTAA MIELENTERVEYS?  

Kysytään oppilailta mitä heidän käsityksensä mukaan sana mielenterveys tarkoittaa tai millaisia 
ajatuksia se herättää. 

 MITKÄ ASIAT VAIKUTTAVAT MIELEN HYVINVOINTIIN? 10MIN 

Isolle paperille on kirjoitettu otsikon kysymys, johon jokainen oppilas vastaa post- it -lapulle oman 
ajatuksensa. Kaikkien oppilaiden post-it-laput kerätään isolle paperille. 

Samanaikaisesti voi keskustella aiheesta. Vinkkejä keskustelun herättelyyn: 

Arjen valinnat 

• Millaisia arjen valintoja teemme päivittäin? (ravinto, lepo, vapaa-aika) 

Turvaverkko 

• Ketkä aikuiset ovat sellaisia, joille voi puhua huolistaan? 

• Mitä voi tehdä, jos tuntuu, ettei ole ketään kelle kertoa ajatuksistaan? 

Kaveritaidot 

• Mitä piirteitä arvostat kaverissa? Entä itsessämme? 

• Millaiset asiat kuuluvat hyvään kaveruuteen? 

• Millainen kaveri itse koet olevasi? 

• Ystävät verkossa? 

Tunnetaidot  

• Miten tunteet vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen? 

• Miksi aina ei ole helppoa puhua tunteistaan toiselle ihmiselle? 

Selviytymistaidot 

• Millaiset asiat tuovat hyvää oloa arkeen? 

• Mitkä asiat auttavat selviytymään, kun olo on murheellinen tai ahdistunut 
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 MISSÄ KOHTAA KEHOA ERILAISET TUNTEET TUNTUVAT?  

Jokaiselle ryhmälle on valmiina iso paperi, johon oppilaat valitsevat kenen ääriviivat he siihen 
piirtävät. Tämän jälkeen värikynillä väritetään niitä kohtia, joissa heidän mielestään tietyt tunteet 
tuntuvat. (Tarvittaessa ohjaajat ovat valmiina malleiksi paperille tai etukäteen voi myös tulostaa 
pienemmän paperikropan tai sitten voi vain piirtää paperille ihmisen ääriviivat). 

(ilo, jännitys, suru, onnellisuus, viha, hermostuminen, riemu, luottamus, rakastuminen, pettymys…) 

MITÄ TOIVOISIT, ETTÄ HUOLTAJASI KYSYISIVÄT SINULTA? MITÄ TOIVOISIT, ETTÄ HUOLTAJAT  
TEKISIVÄT KANSSASI? 5MIN 

Jokainen oppilas kirjoittaa itsenäisesti nimettömänä vastaukset yllä oleviin kysymyksiin. Vastaukset 
kerätään kirjekuoriin, joiden päälle merkitään mikä vuosiluokka on kyseessä. Vastaukset kerätään 
vuosiluokittain ja niitä voi hyödyntää esim. vanhempainilloissa.  

 LOPPURENTOUTUS 5MIN 

Pyydä oppilaita istumaan tuolilla selkä suorana ja laittamaan jalat maahan siten, että molemmat 
jalkapohjat ovat maassa. Kädet voi pitää rennosti reisien päällä, silmät laitetaan kiinni (ei tarvitse 
laittaa jos tuntuu epämiellyttävältä) 

• Pyydä kaikkia hengittämään syvään nenän kautta sisälle ja suun kautta ulos.  

• Toistakaa tämä viisi kertaa.  

• Kerro samalla, että rauhallinen hengitys tasaa sydämen sykettä ja saa kehossa aikaan 
rentoutuneen olon. Tätä voi käyttää esimerkiksi, jos kokeet jännittävät tai vaikka bussissa 
istuessa.  

• Kuuntele, mitä kaikkia ääniä kuulet ympärilläsi, mitä hajuja haistat. Kuulostele, millainen olo 
sinulla nyt on.   

Vaihtoehtoisesti voi myös vain hiljentyä, hengittää rauhallisesti ja miettiä erikseen kaikki kehon osat 
läpi. 

Linkkien takaa lisää rentoutumisharjoituksia.  

https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/harjoitukset/rentoutumisharjoitukset/ 

https://oivamieli.fi/pitka_rentoutus.php 

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-
oppaat/itsehoito/tyokaluja_itsehoito/Pages/Harjoitusnro9Rentousosanaelamantapaa.aspxelenter
veyttasi/harjoitukset/rentoutumisharjoitukset/ 

LOPPUFIILISTEN KYSELY 

Palaute päivästä voidaan toteuttaa kolmen purkin ja helmien avulla. Jokaiseen purkkiin piirretään 

erilainen naama; hymyilevä, naama mutrussa ja ok. 

Jokainen oppilas laittaa valitsemaansa purkkiin helmen sen mukaan millaisen palautteen haluaa 
antaa päivästä. 

 

https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/harjoitukset/rentoutumisharjoitukset/
https://oivamieli.fi/pitka_rentoutus.php
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tyokaluja_itsehoito/Pages/Harjoitusnro9Rentousosanaelamantapaa.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tyokaluja_itsehoito/Pages/Harjoitusnro9Rentousosanaelamantapaa.aspx
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5.2.2 Toiminnallinen vanhempainilta  
 

Aloituksessa huoltaja ja nuori valitsevat molemmat 
oman korttinsa Mielenterveys voimaksi -
kuvakorteista, joka kuvaa millainen on heidän kotinsa 
ilmapiiri/tunnelma.  

Käydään yhdessä läpi valitut kuvakortit ja jokainen 
kertoo samalla oman nimensä.  

Mielenterveys voimaksi -kuvakortit voi tilata 
seuraavan linkin kautta 

https://mieli.fi/materiaalit-ja-
koulutukset/materiaalit/mielenterveys-voimaksi-
kuvakortit/                  

 

YHTEISEN KESKUSTELUN AIHEENA ON KODIN MERKITYS NUOREN HYVINVOINTIIN JA           

KOULUMYÖNTEISYYTEEN 

Puhutaanko kotona tunteista? Tunteilla on suuri merkitys nuoren arjessa. Lapsi ja nuori oppii 
tunnetaitoja kokemalla, elämällä ja mallintamalla aikuisia ja ikätovereitaan. Sen vuoksi rakentavia 
tunnetaitoja opettaakseen aikuisen on tutustuttava omiin tunteisiinsa.  

Tunnetaitoihin kuuluvia asioita:  

• tunteiden tunnistamista itsessä ja toisissa 

• tunteiden sietämistä   

• tunteiden säätelyä 

• tunteiden ilmaisua   

• tunteiden käsittelyä ja purkamista 

Tunnerehellisen ilmapiirin rakentaminen: ilmaise tunne, jota tunnet myös muille, jolloin toisten ei 
tarvitse arvailla, mitä koet tai tarvitset. Ihanne on, että kotona on sallittua näyttää kaikki tunteet. 
Huoltajalla on suuri rooli nuoren koulumyönteisyyteen ja kouluviihtyvyyteen: On tärkeä miettiä 
kotona millaista viestiä välitetään nuorelle koulusta ja koulunkäynnistä. Kuinka kotona puhutaan 
koulusta, opettajista, läksyistä tai kokeista. Sama pätee siihen, miten puhutaan naapureista, 
työpaikasta, julkisuuden henkilöistä. Tämä asia liittyy vahvasti myös kiusaamiseen. Lopuksi sekä 
nuoret että huoltajat saavat alla olevat omat kysymykset, joihin he vastaavat post-it- lapuilla. 
Vastaukset käydään yhdessä läpi. 

Huoltajien kysymys:  

• Miten voin tukea nuortani arjessa? 

Nuorten kysymys:  

• Miten toivon huoltajani tukevan minua arjessa? 

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/mielenterveys-voimaksi-kuvakortit/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/mielenterveys-voimaksi-kuvakortit/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/mielenterveys-voimaksi-kuvakortit/
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Näitä vastauksia voi jatkossa hyödyntää vanhempainilloissa tai muussa koulun ja kodinvälisessä 

yhteistyössä. 

 

5.2.3 Polku positiivisen mielenterveyden edistämiseen – Opas seurakunnan isostoimintaan 

 

Oppaaseen on koottu 

mielenterveyteen, tunne- ja 

vuorovaikutustaitoihin sekä 

kiusaamiseen liittyviä asioita. Opas 

sisältää teoriaa, ohjeita ja tehtäviä. 

Sitä voi käyttää leireillä, kerhoissa ja 

vaikka koulussa.  

Kiusaamiselle on oppaassa oma 

lukunsa, sillä ryhmissä on aina lapsia ja 

nuoria, jotka ovat kokeneet 

kiusaamista. Opas antaa tukea ja 

välineitä kiusatun kohtaamiseen. Opas 

on tehty yhteistyössä Sääksmäen 

seurakunnan ja Setlementti 

Tampereen Kiusatut -hankkeen kanssa.     Kuva. Opas seurakunnan isostoimintaan.  

Seuraavasta linkistä pääsee suoraan oppaaseen, joka on vapaasti käytettävissä. 

https://www.mielenterveysseurat.fi/tampere/wp-

content/uploads/sites/34/2020/12/Opas-seurakunta.pdf 

Hankkeen loppuseminaarissa (2022) esitettiin videon muodossa, 

miten opasta on hyödynnetty Sääksmäen seurakunnan isosten keskuudessa. 

https://drive.google.com/file/d/1VA3ItnBEiX-yiNAGvwdgLtHGIp316qmP/view 

 

 

 

https://www.mielenterveysseurat.fi/tampere/wp-content/uploads/sites/34/2020/12/Opas-seurakunta.pdf
https://www.mielenterveysseurat.fi/tampere/wp-content/uploads/sites/34/2020/12/Opas-seurakunta.pdf
https://drive.google.com/file/d/1VA3ItnBEiX-yiNAGvwdgLtHGIp316qmP/view
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5.3 Työllisyydenhoidon palvelut (Nuorten Startti, etsivä nuorisotyö ja työpajat) 

Työllisyydenhoidon palveluiden toiminnoissa keskityttiin erityisesti oman arjen valintoihin, 

voimavaroihin ja hyvään arkeen. Alla muutamia esimerkkejä toiminnallisista menetelmistä 

työllisyydenhoidon palveluissa.  

 

ARJEN MIELENTERVEYS JA SEN EDISTÄMINEN 

 

 MIELENTERVEYDEN KÄSI 

Tässä on mielenterveyden käden osa-alueet, jotka voi 
käydä ryhmän kanssa yhdessä läpi: (uni ja lepo, ravinto ja 
ruokailu, ihmissuhteet ja tunteet, liikkuminen ja kehon 
huolto, vapaa-aika ja luovuus) 

Piirretään paperille oman käden ääriviivat ja tämän 
jälkeen jokainen tekee oman mielenterveyden käden 
omasta elämästään eli  

• Jokainen kirjoittaa eri sormien kohdalla oleviin 
kysymyksin vastaksia. Tehtävä on jokaiselle 
henkilökohtainen ja sitä ei tarvitse näyttää muille.  

Tehtävää voi purkaa yhdessä esimerkiksi seuraavien                      

kysymysten kautta:  

• Mikä vie päivässä liikaa aikaa/Mitä olisi kiva tehdä 
enemmän?   

• Millaiset asiat elämässäsi heikentävät 
hyvinvointiasi arjessa? 

• Mitkä asiat tuovat arjessasi sinulle hyvää 
oloa/mieltä?      

               Kuva. Mielenterveyden käsi. 

Mielenterveyden kädestä löytyy kämmenestä elämänarvot, joita voi pohtia seuraavien kysymysten 
avulla: 

• Minkälaisia asioita arvostat arjessasi? 

• Mitkä ovat sinulle tärkeitä arvoja? 

 

Mielenterveyden käsi -julisteen voi ladata itselleen seuraavan linkin kautta: 

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/mielenterveyden-kasi-juliste/ 

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/mielenterveyden-kasi-juliste/
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 UNELMIEN PILVET  

Unelmointi ja haaveilu ovat tärkeitä taitoja mielenterveyden kannalta. Kyky unelmoida ja 
suunnitella tulevaa kannattelee elämässä eteenpäin ja kertoo luottamuksesta/toivosta tulevaa 
kohtaan. Mikään unelma tai haave ei ole liian suuri tai liian pieni. Aina unelman ei tarvitse toteutua, 
sillä myös haaveilulla on positiivisia vaikutuksia mielialaan.  

Tässä muutamia kysymyksiä herättelemään keskustelua. 

• Miksi unelmat ovat tärkeitä? 

• Tarvitseeko unelmien aina toteutua? 

• Voiko itse vaikuttaa toisten unelmien toteutumiseen? 

Kolmella isolla paperilla on piirrettynä suuri pilvi, jotka nimetään seuraavasti: 

• Tulevana kuukautena… 

• Ensi kesänä… 

• Jos voisin toivoa mitä vain.. 

Nämä voidaan laittaa seinälle ja jokainen käy kirjoittamassa oman/omat haaveensa papereille 
suoraan tai ne voidaan kirjoittaa post-it -lapuille, jotka liimataan isoille papereille piirrettyihin pilviin. 

 VOIMABIISI 

Musiikilla on positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin; mielen ja kehon terveyteen monella tapaa. 
Musiikki on tärkeä voimavara monelle arjen hyvinvoinnissa. 

• Paperilapulle kirjoitetaan oma voimabiisi tai muuten itselle tärkeän kappale.  

• Paperilaput kerätään ja laitetaan esim. hattuun.  

• Hatusta nostetaan muutama paperilappu ja kuunnellaan lapussa olevaa kappaletta hetki.  

 

JAKSAMINEN JA HYVINVOINTIENTERVEYS VOIMAKSI KUVAKORTIT (MIELI RY) TAI MITKÄ 

TAHANSA KUVAKORTIT. 

 MILLAISIA AJATUKSA SANA MIELENTERVEYS HERÄTTÄÄ SINUSSA?  

Kerätään osallistujien ajatuksia yllä olevaan kysymykseen.  
Vastauksia voi kerätä: 

• sanapilveksi AnswerGardeniin https://answergarden.ch/ 

• miellekartaksi taululle/fläppitaululle 

Vastauksia voidaan purkaa yhdessä ryhmän kanssa.  

WHO:n määritelmän (2014) mukaan: “Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy 

näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä tekemään työtä ja 

ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan.” 

Seuraavaksi ryhmän kanssa voidaan katsoa video, jossa avataan mitä on mielenterveys. 

https://answergarden.ch/
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MIELI ry:n Mitä mielenterveys on -video https://www.youtube.com/watch?v=yeCkalwpVAs 

 

 VOIMAVARAYMPYRÄ  

Voimavarat ovat jokaiselle henkilökohtaisia. Ne antavat tukea ja voimaa elämää. Voimavaroja tuovia 
asioita voi tunnistaa esimerkiksi miettimällä millaisia asioita on mukava tehdä, mitä odottaa, mikä 
innostaa? Millaiset asiat auttavat jaksamaan hankalissa tilanteissa? 

Voimavaraympyrä on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen. Tehtävänä on miettiä minkä verran kukin 
osa-alue tuo voimavaroja tällä hetkellä omaan arkeen. Voimavaraympyrän jokaisesta ”lohkosta” 
väritetään sen verran mitä kokee saavansa siltä elämänalueelta voimavaroja arkeensa juuri nyt. 
Lohkojen viereen voi kirjoittaa mitä lohkojen osa-alueisiin itselleen kuuluu. Tehtävän lohkoja on 
hieman muokattu alkuperäisestä. https://www.mtkl.fi/uploads/2019/04/a411f5f5-
voimavaratk_fi_kevyt.pdf 

 

1. Ihmissuhteet ja perhe  
2. Omat unelmat 
3. Omat taidot ja vahvuudet 
4. Harrastukset ja mielekäs tekeminen 
5. Uni ja rentoutuminen 
6. Opiskelu 

 

 

5.4. Ikäihmisten palvelut 

Ikäihmisten kanssa hanke ei päässyt kehittämään ja toteuttamaan mielenterveyden edistämistyötä 

niin paljon kuin hankesuunnitelmassa oli kirjattuna. 

Syynä tähän oli vallitseva koronatilanne. Tämän 

ikäryhmän kanssa hanke keskittyi vahvistamaan hyvää 

oloa keskustelemalla mukavista muistoista, arjen 

mielenterveydestä ja omasta jaksamisesta. Monesti 

tätä tehtiin Mieli ry:n Myönteisen muistelun korttien 

avulla. Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä 

ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun 

korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla 

mukavista muistoista, selviytymistaidoista, omista        Kuva. Myönteisen muistelun kortit.  

https://www.youtube.com/watch?v=yeCkalwpVAs
https://www.mtkl.fi/uploads/2019/04/a411f5f5-voimavaratk_fi_kevyt.pdf
https://www.mtkl.fi/uploads/2019/04/a411f5f5-voimavaratk_fi_kevyt.pdf
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vahvuuksista sekä sykähdyttävistä hetkistä. Yhtä tärkeää on kertomisen kuin kuuntelemisen 

kokemus. 

Myönteisen muistelun kortit on tehty MIELI ry:n Mirakle – mielen hyvinvoinnin rakennuspuut 

ikääntyville -hankkeessa (2012-2016), jossa kehitetään ikäihmisille toimintamuotoja ja materiaaleja, 

joilla tuetaan mielenterveyttä voimavaralähtöisesti. Kortit pääset lataamaan näiltä sivuilta: 

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/myonteisen-muistelun-kortit/        

Hanke teki yhteistyötä ikäihmisten palveluissa Ikaalisissa Jalmarin Jyllin säätiön Etiäppäin -hankkeen 

kanssa. Yhteistyössä hankkeet nauhoittivat mm. keskustelun, jossa puhutaan arjen 

mielenterveydestä ja hyvinvoinnista. Omasta mielenterveydestä 

huolehtiminen on erittäin tärkeää meille jokaiselle. Omaa 

mielenterveyttä voi tukea arjessa pienillä päivittäisillä valinnoilla.  

Linkki Jalmari Jyllin säätiön Facebook -sivuille 

https://www.facebook.com/jalmarijyllinsaatio/videos/912268149562142/ 

 

Koteihin jaettu kirje ikäihmisille 

Hanke teki XXX kuntaan kirjeen ikäihmisille, joka jaettiin heidän toiminnassaan mukana oleville 

asiakkaille.  Tämän kirjeen sanomana on; mielenterveyden tärkeys ja kuinka itse voi vaikuttaa 

arkisilla valinnoilla oman mielenterveyden tukemiseen.  Kirje alla kokonaisuudessaan. 

 

Hei  

Mitä sinulle kuuluu? Haluamme tuoda teille viestiä mielenterveyden tärkeydestä ja siitä, miten itse 

voit vaikuttaa mielenterveyden tukemiseen arkisilla päivittäisillä valinnoilla. Mielenterveys on osa 

ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jo pienillä positiivisilla teoilla itseään kohtaan, sitä voi 

vaalia ihan joka päivä. 

Tässä muutama vinkki 

Oletko saanut nukutuksi? Heräätkö pirteänä? Onko päivässäsi mukavia rentoutushetkiä? 

Päiväunia?  

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/myonteisen-muistelun-kortit/
https://www.facebook.com/jalmarijyllinsaatio/videos/912268149562142/
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• Uni on suuri osa mielenterveyttä. Unetonta usein väsyttää, eikä jaksa oikein innostua 

mistään. 

• Arkisia askareita on hyvä ajoittaa siten, että rauhoittuu ajoissa ennen nukkumaanmenoa. 

• Päivän mittaan on hyvä ottaa tietoisia lepohetkiä, jolloin ei puuhastele mitään muuta. 

Mitä olet syönyt tänään? Maistuiko ruoka? Söitkö jonkun kanssa?  

• On tärkeää saada ruokaa, jonka maku miellyttää. 

• Ruokavaliossa olisi hyvä olla hedelmiä ja vihanneksia, niistä saa vitamiineja, jotka auttavat 

jaksamaan. 

• Vietä kiireetöntä ruokahetkeä. 

Oletko ajatellut, miltä sinusta on tuntunut tänään? Onko mielialasi vaihdellut päivänmittaan? 

Oletko voinut kertoa jollekin tunteistasi? Jaksoitko kuunnella läheisen tunteita? 

• On tärkeää olla yhteyksissä läheisiin. Voit tehdä sen puhelimitse tai tietokoneen välityksellä 

tai tavalla, joka on juuri sinulle mielekäs ja sopiva. 

• Tunteista voi kirjoittaa päiväkirjaan taikka kirjeitse läheiselle 

• Tunteista voit puhua myös ammattilaisille, jos ne tuntuvat kauhean raskailta (yhteystiedot 

lopussa) 

• Mistä erilaiset tunteet johtuvat? Mistä kumpuaa ilo ja kuinka ilon tunteita voit saada lisää? 

Mistä kumpuaa alakuloisuus ja voiko sille tehdä jotain, jotta mieli olisi iloisempi? 

Oletko liikkunut tänään? Millaisen olon liikunta saa sinussa aikaan? 

• Liikkuminen on iso osa mielenterveyttä, se mahdollistaa mielen pysymisen virkeämpänä. 

• Kehoa on hyvä herätellä päivän mittaan. 

• Ulkona liikkuminen voi tuplata hyvän olon haistellen luontoa ja saaden raitista ilmaa. Luonto 

on myös kaunista katseltavaa. 

Mitä hauskaa olet tehnyt tänään? Millaisesta tekemisestä saat mukavan tunteen? 

• Tuleeko televisiosta joku lempisarja, jota tykkäät katsella? 

• Tuottavatko ristikot, sudokut tai käsityöt hyvää mieltä? 

• Entä kirjat ja lehdet? 

• Mitenkäs erä pasianssia? 
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• Näitkö ystävää ulkona? 

 

Voit pohtia päivän rytmiä myös tämän mielenterveyden 

käden kautta. Jos yksi sormista on huonosti hoidettu, 

vaikuttaa se kokonaisuuteen. 

Esimerkiksi: peukalo – uni ja lepo, jos nukkuminen on 

huonolaatuista pitkän aikaa, vaikuttaa se toimintakykyyn. 

Tällöin asialle tulee tehdä jotain. Etusormi – ravinto ja 

ruokailu, jos ruokailu on heikkoa ja epäterveellistä, vaikuttaa 

se hyvinvointiin ja jaksamiseen. 

Kuva. Mielenterveyden käsi.  

Onnistumisten, iloa tuottaneiden tapahtumien ja mukavien ihmisten muistelusta saa voimaa. 

Tarinat auttavat myös jäsentämään ja ymmärtämään omaa elämää ja itseämme. Eletty elämä on 

kuin voimavarapankki, josta voi ammentaa kertomuksia omista selviytymistaidoista ja vahvuuksista.  

Muistelemalla elämän hyviä hetkiä voi oivaltaa oman ainutlaatuisuutensa, kokea itsearvostusta ja 

tuntea hyväksyntää niin itseä kuin elämäänsä kohtaan. Jokaisen elämään kuuluu myös vaikeita 

muistoja. Vaikka niitä ei voi ohittaa, voi muistoja tarkastella vuosien varrella karttuneen 

elämänkokemuksen avulla uusista näkökulmista ja samalla pohtia millaisia taitoja ja voimavaroja 

niistä selviytymiseen tarvittiin. 

Myönteisten asioiden muistelu virittää mielemme herkemmäksi huomaamaan ympärillämme olevia 

hyviä asioita. Muistelu lisää itsetuntemustamme, hyvää oloa ja vahvistaa mielen hyvinvointia.  

Voit muistella asioita lähimenneisyydestä ja kauempaa menneisyydestä esimerkiksi pohtimalla 

näitä asioita: 

Taitoa, josta on ollut iloa. Maisemaa, jossa mieli ja keho lepäävät. Ystävää, josta kerron mielelläni. 

Nämä asiat ovat tuoneet iloa viime aikoina. 

Paikkaa, johon liittyy hyviä muistoja. Näistä elämän eväistä olen kiitollinen. Silloin olin sinnikäs. Tällä 

tavalla pärjäsin, kun minulla oli vaikeaa. Tässä olen tullut paremmaksi iän myötä. Hyvä ominaisuus, 
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jonka olen perinyt. Tämän elämäntaidon haluaisin siirtää eteenpäin. Tästä kokemuksesta en 

luopuisi. Kodissa minulle tärkeää. 

 Jos kaipaat apua, älä pelkää ottaa yhteyttä. Ei ole sellaista asiaa, josta ei voisi puhua. 

 Terveisin, XXX kunta 

• MIELI ry:n Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä numerossa 

 09 2525 0111. Voit soittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti. 

• Pirkanmaan mielenterveys ry, Kriisikeskus Osviitta osoitteessa Sorinkatu 4 C, sisäpiha 2. 

kerros.  Auki normaalisti ma-to 9-20 ja pe 9-17. 

Soitathan ja varaathan ajan etukäteen numerostamme 0400 734 793. 

https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/tietoa_mielenterveydesta/mielenterveyden_vahvistami

nen/Documents/mielenterveyden_kasi.pdf 

 

 

5.5 Yleisötapahtumat 
 

Hanke osallistui erilaisiin yleisötapahtumiin (mm. Valkeakosken markkinat, Ruoveden 

toritapahtuma, Kohdataan -tapahtuma Valkeakoskella, toripäiviin Ikaalisissa ja Voimaa farmareille -

hankkeen järjestämä viljelijöiden hyvinvointipäivä). Tapahtumissa ja toreilla tärkeää on ollut 

mielenterveysasioiden esille tuominen ja keskusteluiden avaaminen.  Oikea tieto ja 

mielenterveyden arkipäiväistäminen auttavat vähentämään häpeää ja ymmärtämään paremmin 

toisia ja asettumaan toisen asemaan.  

Yleisötapahtumissa hanke teki vaikuttamistyötä mm Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami 

ry:n ITUA – hankkeen kanssa. Yhdessä saimme aikaan laajempaa tiedottamista ja keskustelua, jotka 

osaltaan lisäävät tietoisuutta mielenterveysongelmista ja niiden ehkäisystä. Yhteistyöllä pystyimme 

myös tarjoamaan yleisötapahtumiin ständille tarpeeksi ammattilaisia, jotta keskusteluille jäi aikaa 

ja tilaa.  

Tapahtumissa saimme kiinnitettyä ohikulkijoiden huomion ja aloitettua keskusteluja esimerkiksi alla 

olevilla kysymyksillä. Mukana on ollut kysymyksiä mielenterveydestä, ja myös kouluterveyskyselyjen 

tuloksista, sairastumisesta, lähiomaisen omasta jaksamisesta jne.  

tel:09%202525%200111
https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/tietoa_mielenterveydesta/mielenterveyden_vahvistaminen/Documents/mielenterveyden_kasi.pdf
https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/tietoa_mielenterveydesta/mielenterveyden_vahvistaminen/Documents/mielenterveyden_kasi.pdf
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Mitä hyvää olet tänään kokenut? Mistä asioista elämässäsi olet kiitollinen juuri nyt? 

Mikä tuo sinulle iloa arjessa? Mitä teette perheenä mielellään yhdessä? 

Mitä sinulle kuuluu? Viettäisin mielelläni viikonlopun… 

Jos tarvitsen apua, otan yhteyttä… Kun on vaikeaa minua auttaa… 

Kerron huoleni… Arjen parhaat hetket ovat... 

Liikun mieluiten… Haluaisin oppia… 

Viettäisin mielelläni viikonlopun… Kun tarvitsen apua, otan yhteyttä… 

Arjen parhaat hetket ovat... Mielipaikkani on… 

Minusta on mukavaa… Ärsyttää, kun… 

Ilahdun, kun… Turhaudun, kun… 

Minua naurattaa, kun… Minua itkettää, kun… 

Haluaisin tavata… Viiden vuoden kuluttua haluaisin olla… 

Haluan kiittää... Mitkä ovat parhaita hetkiä arjessasi? 

Keiden ihmisten kanssa viihdyt parhaiten? Mitä hyvää olet tänään kokenut? 

Mikä tuo iloa arkeesi? Millaisessa maisemassa mielesi ja kehosi lepää? 

Mitä teette perheenä mielellään yhdessä? Miten voisit lisätä naurua elämääsi? 

Mitä hyvää toivoisit itsellesi juuri nyt? Mitkä ovat olleet tärkeimmät opin hetket elämäsi 
varrella? 

Mikä on suurin unelmasi? Miten osoitat rakkautta itsellesi? 

Millaisia tunteita tunnet nyt? Mitä rakkaus merkitsee sinulle? 

Miltä tuntuu, kun kaikki on ihan hyvin? 
 

Minkä asian tekeminen saa sinut unohtamaan 
ajankulun? 

Mitä asioita tekemällä tunnet olosi hyväksi? Mitä tekisit, jos sinulla olisi riittävästi aikaa? 

Mitä teet silloin, kun sinulla on paljon aikaa? Missä asioissa olet loistava? 

Mikä tai kuka tuottaa sinulle suurta iloa? Mikä on tärkeintä sinulle tällä hetkellä? 

Mitä onnellisuus tarkoittaa sinulle? Mistä olet kiinnostunut? 

Lempipuuhasi kesäisin? Kodissa minulle on tärkeää? 

Sinulle läheinen ihminen? Mistä/Millaisesta musiikista saat voimaa? 

Parhaita hetkiä arjessa? Mikä on sinusta kaunista? 

Mistä asioista voit kiittää itseäsi? Mihin yhteisöihin sinä kuulut? 

Henkilö, jota arvostan... Miten rentoudut? 

Huippukokemus, jota en antaisi pois... Mitä ominaisuutta arvostat itsessäsi? 

Mitä piirteitä arvostat toisissa? 
 

Viekö jokin päivässäsi liikaa aikaa ja/tai mitä olisi kivaa 
tehdä enemmän? 

Mikä auttaa sinua jaksamaan vaikeina päivinä? Miten vaikeista tilanteista pääsee eteenpäin? 

Minkälainen on unelmapäiväsi? Millainen olet parhaimmillasi? 

Kun elämä on tasapainossa, millaista se on? Nukuitko hyvin? 

Mielipaikkani on… Minusta on mukavaa… 

Söitkö aamupalaa/syötkö lounasta? Liikutko viikon aikana ja saako kehosi myös levätä? 

Ärsyttää, kun… Turhaudun, kun… 

Ilahdun, kun… Minua naurattaa, kun… 

Minua itkettää, kun… Haluaisin tavata… 

Haluan kiittää... Mitkä ovat parhaita hetkiä arjessasi? 

Keiden ihmisten kanssa viihdyt parhaiten? Mitä hyvää olet tänään kokenut? 

Millaisessa maisemassa mielesi ja kehosi 
lepää? 

Mikä tuo iloa arkeesi? 
 

Miten voisit lisätä naurua elämääsi? Mitä hyvää toivoisit itsellesi juuri nyt? 
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Mikä on suurin unelmasi? 
 

Mitkä ovat olleet tärkeimmät opin hetket elämäsi 
varrella? 

Millaisia tunteita tunnet nyt? Taito, josta on ollut iloa tai hyötyä? 

 

 Taulukko. Mielenterveysaiheisia kysymyksiä. 

 

 

6 KOULUTUKSET 

 

Erilaisilla koulutuksilla hanke pystyi tarjoamaan ajanmukaista tietoa mielenterveydestä niin 

kuntalaisille kuin ammattilaisille. Koulutusten sisällöt edistivät tietoisuutta positiivisesta 

mielenterveydestä, jolloin käänsimme ajatusta mielenterveyden häiriöistä mielenterveyden 

edistämiseen. Koulutusten tavoitteina oli lisätä tietoa ja vähentää häpeästigmaa.  

Hanke teki hyvää yhteistyötä koulutuksissa hankekumppaneiden kanssa, jolloin pystyimme 

tarjoamaan hankekumppaneiden erityisosaamista laajalti sekä kuntalaisille että ammattilaisille. 

Osan koulutuksista jouduimme siirtämään verkkoon koronan vuoksi, mikä vaikeutti kohderyhmien 

tavoittamista. Havaitsimme selkeää uupumusta verkkovälitteisiä koulutuksia kohtaan.  

Hanke hyödynsi koulutuksissa myös MIELI Suomen Mielenterveys ry:n materiaaleja ja 

koulutuskokokonaisuuksia.  Näitä koulutuksia ovat olleet Lapsen mieli -koulutus varhaiskasvatuksen 

henkilöstölle, Hyvää mieltä yhdessä -ja Hyvän mielen koulu -koulutukset perusopetuksen 

henkilöstölle. Mielenterveyden ensiapu® 1-  ja 2  koulutuksia ja Nuoren mielen ensiapu®   -

koulutusta hankkeessa pystyttiin tarjoamaan kuntalaisille ja ammattilaisille.   

6.1 Hankkeen ja yhteistyökumppaneiden tarjoamat koulutukset 
 

Hanke järjesti kaksi Puhetta itsemurhista -seminaaria ammattilaisille. Vuonne 2019 seminaari 

järjestettiin yhteistyössä Tampereen mielenterveysseuran (nykyään Pirkanmaan Mielenterveys ry) 

kanssa Tampereella ja toinen vuonna 2021 Virroilla, jossa yhteistyökumppaneina toimivat 

Nuorisokeskus Marttinen https://www.marttinen.fi/  ja Mielen ry:n Mukana -hanke. Puhetta 

itsemurhista -seminaarien tavoitteena oli lisätä avointa keskustelua itsemurhista ja niiden 

ehkäisystä. Itsetuhoisuus ja itsemurhayritykset koskettavat valitettavan monen elämää, ja siksi on 

erittäin tärkeää harjoitella puheeksiottoa ja saada lisää tietoa. Seminaareissa oli myös 

https://www.marttinen.fi/
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kokemusasiantuntijan puheenvuoro, jonka tavoitteena oli auttaa ammattilaisia kehittymään 

omassa asiakastyössään. 

Hanke järjesti yhteistyössä Nuorisokeskus Marttisen ja Pirkanmaan AVI:n kanssa Pirkanmaan 

nuorisotyönpäivät vuonna 2021. Nuorisotyönpäivät järjestettiin Ikaalisissa ja Valkeakoskella. 

Hankkeella oli molempina päivinä puheenvuoro, jonka aiheena oli työntekijöiden jaksaminen 

arjessa. Mukana tapahtumassa oli myös Pirkanmaan Mielenterveys ry:n kriisikeskus Osviitan 

kriisityöntekijä, joka piti molempina päivinä työpajan aiheenaan Toivon tukeminen. 

Nuoren toivon tukeminen -keskusteluilta, Voimavarana toivo – nuorten toivo on tärkeä voima, 

toteutettiin perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 oppilaiden huoltajille verkkovälitteisesti. 

Keskusteluillan tarkoituksena oli kuunnella ja keskustella nuorten toivon tukemisesta arjessa. 

Nuorten kokemusten mukaan toivo kannustaa ja kannattelee elämässä eteenpäin. Nuorten toivo 

on tärkeä voima, jota voidaan vahvistaa. Asiantuntijapuheenvuoroa keskusteluillassa oli pitämässä 

kriisityöntekijä Kati Eisto. Linkki Toivon tukemisen iltaan. https://youtu.be/ZZy6JmJqABQ . 

Meidän pitäis jutella… -verkkokoulutus toteutettiin yhteistyössä ehkäisevän huumetyön 

asiantuntijajärjestö YAD Youth Against Drugs ry:n kanssa. Koulutus tarjosi tukea ja työkaluja 

huumeiden käytön puheeksiottoon, huumeita käyttävän nuoren kohtaamiseen sekä muutoksessa 

tukemiseen. Koulutus oli suunnattu nuoria kohtaaville ammattilaisille. Ehkäisevä päihdetyö Ehyt 

ry:n kanssa yhteistyössä hanke järjesti Rahapelaaminen huolena -koulutuksia, joiden teemoina 

olivat: suomalaiset rahapelaajina, rahapelaamiseen liittyviä uskomuksia ja 2K-malli, ota 

rahapelaaminen puheeksi. Koulutus tarjosi ammattilaisille tietoa ja työvälineitä työhön. 

Kiusatut-hankkeen kanssa toteutettiin yhteistyössä valtakunnallinen keskusteluilta kiusattujen 

nuorten vanhemmille verkkovälitteisesti. Aiheena oli erityisesti vanhempien jaksaminen ja 

voimavarat haastavassa elämäntilanteessa. Ahjolan Setlementti ry:n Tyttöjen tuvan kanssa hanke 

puolestaan toteutti valtakunnallisen verkkokoulutuksen sukupuolisensitiivisen sosiaalisen 

nuorisotyön verkoston vapaaehtoisille, jonka aiheena oli Nuorten mielenterveyden tukeminen sekä 

Isosisarustoiminnan vapaaehtoisille suunnatun verkkokoulutuksen, johon hanke osallistui Mitä on 

mielenterveys? -teemalla. Hanke oli mukana myös verkkovälitteisesti Tampereen yliopiston 

varhaiskasvatuksen opiskelijoiden pitämässä Mielenterveys ja työhyvinvointi -illassa aiheella 

Mielenterveys elämäntaitona.  

https://youtu.be/ZZy6JmJqABQ
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Hanke tarjosi useiden muiden järjestökumppaneiden kanssa yhteistyössä koulutuksia kuntalaisille 

sekä ammattilaisille, mutta verkkokoulutuksia kohtaan näkyi uupumusta, jolloin kaikkia koulutuksia 

ei saatu toteutettua.  Koulutuksia tarjosivat mm. MLL Tampereen osaston Eron ensiapupiste, 

Syömishäiriöliitto Syli ry ja HSP Suomi ry erityisherkät. Koulutukset olisivat liittyneet 

järjestökumppaneiden erityisosaamisiin. Hankkeella oli myös mahdollisuus tarjota 

seksuaalikasvatuskoulutusta kuntiin.   

Hankkeella oli tarkoitus osallistua valtakunnallisen liikkuvan nuorisotyön verkoston kanssa 

nuorisoalan ammattilaisille, vaikuttajille ja toimijoille tarkoitettuun NUORI2021 -tapahtumaan.  

Koronan vuoksi tapahtumaa jouduttiin siirtämään vuodella, joten hankkeella ei ollut enää 

mahdollisuutta osallistua tapahtumaan. NUORI2021 tapahtumassa oli tarkoitus saada liikkuvaa 

nuorisotyötä näkyvämmäksi ja Mieli matkalla -hankkeen tarkoitus oli viedä positiivisen 

mielenterveyden sanomaa nuorisoalan ammattilaisille. 

 

6.2 Mieli ry:n koulutukset 
 

Hankkeessa hyödynnettiin MIELI Suomen Mielenterveys ry:n edistävän työn yksikön kehittämiä 

koulutuksia ja materiaaleja varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Hanke tarjosi koulutuksia 

kuntakumppaneilleen. Varhaiskasvatuksessa toimiville ammattilaisille suunnatussa Lapsen mieli -

koulutuksessa tutustutaan pienten lasten mielen hyvinvoinnin edistämiseen. Lapsena rakennettu 

pohja mielenterveydelle kantaa haastavienkin elämäntilanteiden ylitse. Perusopetuksen 

henkilöstölle suunnatut Hyvää mieltä yhdessä -koulutus perusopetuksen vuosiluokille 1-6 ja Hyvän 

mielen koulu -koulutus perusopetuksen vuosiluokille 7-9 lisäävät koulun aikuisten ymmärrystä ja 

osaamista lapsen ja nuoren mielenterveyden vahvistamisesta. Koulutuksilla on samalla tuettu 

koulun henkilöstön työtä tuomalla mielenterveystaitoja arkeen. 
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Lapsen mieli -koulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle 

https://mieli.fi/materiaalit-ja-

koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-

varhaiskasvatukseen-ja-kouluun-koontisivu/lapsen-mieli-

koulutus-varhaiskasvatuksen-henkilostolle/ 

    

                                            

        Kuva. Lapsen mieli -kirja. 

Hyvää mieltä yhdessä -koulutus perusopetuksen  

vuosiluokkien 1 -6 henkilöstölle 

https://mieli.fi/materiaalit-

koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-

varhaiskasvatukseen-ja-kouluun-koontisivu/hyvaa-mielta-

yhdessa-koulutus-alakoulujen-henkilostolle/ 

 

         Kuva. Hyvää mieltä yhdessä  

-kirja ja kaveritaitokortit. 

 

Hyvän mielen koulu -koulutus perusopetuksen  

vuosiluokkien 7 - 9 ja yhtenäiskoulun henkilöstölle  

https://mieli.fi/materiaalit-ja-

koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-

varhaiskasvatukseen-ja-kouluun-koontisivu/hyvan-mielen-koulu-

ylakoulun-henkilostolle/ 

Kuva. Hyvän mielen koulu   

-kirja.                    

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-varhaiskasvatukseen-ja-kouluun-koontisivu/lapsen-mieli-koulutus-varhaiskasvatuksen-henkilostolle/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-varhaiskasvatukseen-ja-kouluun-koontisivu/lapsen-mieli-koulutus-varhaiskasvatuksen-henkilostolle/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-varhaiskasvatukseen-ja-kouluun-koontisivu/lapsen-mieli-koulutus-varhaiskasvatuksen-henkilostolle/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-varhaiskasvatukseen-ja-kouluun-koontisivu/lapsen-mieli-koulutus-varhaiskasvatuksen-henkilostolle/
https://mieli.fi/materiaalit-koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-varhaiskasvatukseen-ja-kouluun-koontisivu/hyvaa-mielta-yhdessa-koulutus-alakoulujen-henkilostolle/
https://mieli.fi/materiaalit-koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-varhaiskasvatukseen-ja-kouluun-koontisivu/hyvaa-mielta-yhdessa-koulutus-alakoulujen-henkilostolle/
https://mieli.fi/materiaalit-koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-varhaiskasvatukseen-ja-kouluun-koontisivu/hyvaa-mielta-yhdessa-koulutus-alakoulujen-henkilostolle/
https://mieli.fi/materiaalit-koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-varhaiskasvatukseen-ja-kouluun-koontisivu/hyvaa-mielta-yhdessa-koulutus-alakoulujen-henkilostolle/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-varhaiskasvatukseen-ja-kouluun-koontisivu/hyvan-mielen-koulu-ylakoulun-henkilostolle/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-varhaiskasvatukseen-ja-kouluun-koontisivu/hyvan-mielen-koulu-ylakoulun-henkilostolle/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-varhaiskasvatukseen-ja-kouluun-koontisivu/hyvan-mielen-koulu-ylakoulun-henkilostolle/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-varhaiskasvatukseen-ja-kouluun-koontisivu/hyvan-mielen-koulu-ylakoulun-henkilostolle/
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Hanke järjesti myös MIELI Suomen Mielenterveys ry:n 

Mielenterveyden ensiapu® -koulutuksia (MTEA1 – ja MTEA2 -

koulutukset) ja Nuoren mielen ensiapu® -koulutuksia (NMEA - 

koulutus), joista kuntalaiset ja ammattilaiset saivat ajanmukaista 

tietoa mielenterveydestä.   

Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutus 

https://mieli.fi/materiaalit-ja-

koulutukset/koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-

koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-1/                                               Kuva. Mielenterveyden ensiapu   

                             -kirjat 

Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutus 

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-

koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-2-koulutus/ 

Nuoren mielen ensiapu® -koulutus 

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-

koulutukset/nuoren-mielen-ensiapu-koulutus/ 

Hanketyöntekijät, Lapsen mieli -koulutusta lukuun ottamatta, toimivat itse kouluttajina. 

Mielenterveyden ensiapukoulutuksista voi kysyä osoitteesta osviitta@osviitta.fi tai MIELI ry.n 

sivuilta osoitteesta https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-1/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-1/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-1/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-2-koulutus/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-2-koulutus/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-koulutukset/nuoren-mielen-ensiapu-koulutus/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-koulutukset/nuoren-mielen-ensiapu-koulutus/
mailto:osviitta@osviitta.fi
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/
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7 HANKKEEN TULOKSET 
 

Mieli matkalla – hanke (2019 – 2021) pyrki monin eri tavoin ja eri tasoilla saavuttamaan hankkeelle 

asetetut tavoitteet.  Tavoitteisiin päästiin ja ne ylitettiin. Yksi suurimmistä syistä onnistumiselle oli 

kunta- ja järjestökumppaneiden vahva sitoutuminen yhteisiin päämääriin. Kaikilla oli yhteinen 

tahtotila ja tarve. Toinen tärkeä syy oli varmasti se, että hankkeen tavoitteet olivat hyvin 

ajankohtaisia ja mielenterveyden edistämiseen haluttiin kunnissa panostaa eri osa-alueilla. Iso 

merkitys oli myös omasta organisaatiosta saadulla tuella ja kannustuksella.  

Kuntien aloituspalaverissa kaikki hankekunnat asettivat lapset, nuoret ja nuoret aikuiset 

ensisijaiseksi kohderyhmäksi.  Kuntien tekemä valinta korostuu myös hankkeen infograafissa, johon 

on kerätty koko hankeajan toiminnot.  

Hankkeen kahtena vuotena vallinneen korona tilanteen vuoksi lapsiperheiden kanssa tehtävä työ 

jäi pois, koska kaikki perhekerhot olivat kiinni. Ikäihmisten kanssa tehty työ jäi samaisesta syystä 

hyvin pieneksi.  

 

Kuva. Hankkeen infograafi 2019 – 2021.  

Hankkeen aikana kohtasimme melkein 6000 ihmistä eri tapahtumissa, koulutuksissa, kouluissa jne. 

Tähän jos lisää kaikki kuntien ja järjestökumppaneiden kanssa toteutuneet tapaamiset, suunnittelut 

ja kehittämishetket sekä sosiaalisen median kautta kohdatut ihmiset, tulee kokonaissummasta 
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paljon suurempi. Kohtaamisissa hanke tavoitteli kaikkia kolmea tavoitettaan: positiivisen 

mielenterveyden edistäminen, häpeästigman vähentäminen ja kohtauttaminen. 

Kappaleessa 6 on kirjattuna erilaisia koulutuksia, joita hankkeen aikana tarjottiin ja joita meiltä 

toivottiin. Oikean ja ajanmukaisen tiedon lisääminen lisää myös ymmärrystä omasta ja toisten 

mielenterveydestä ja sen edistämisestä. Hanke pystyi järjestökumppaneiden kanssa tuottamaan 

kunnille, sekä kuntalaisille että ammattilaisille tietoa mielenterveydestä ja omien valintojen 

merkityksestä omaan hyvinvointiin ja sen lisäämiseen.  Kokemusasiantuntijoilla oli vahva jalansija 

koulutuksissa ja he pystyivät välittään myös tietoa toivosta ja sen merkityksestä mielenterveydelle. 

Tässä muutamia nostoja koulutuksista: 

• Puhetta itsemurhista seminaari x 2.  185 osallistujaa 

• Lapsen mieli – koulutus x 2. 135 osallistujaa 

• MTEA2 x 6. 72 osallistujaa 

• Hyvää mieltä yhdessä x 3. 71 osallistujaa 

• Hyvän mielen koulu x 2. 34 osallistujaa 

• Pirkanmaan alueelliset nuorisotyönpäivät x2. 90 osallistujaa 

Hanke sai järjestettyä yhdessä MIELI ry;n kanssa Pirkanmaalla Mielenterveyden ensiapu®2 – 

ohjaajakoulutuksen (2021) ja Mielenterveyden ensiapu®1-ohjaajakoulutuksen (2022).  

Koulutuksista saatiin yhteensä 30 uutta ohjaajaa Pirkanmaalle. Tämä on tosi iso lisä alueelliseen 

kouluttajaverkostoon.  

Kaikissa hankkeen kohtaamisissa ja toiminnoissa 

tavoitteena oli sanoittaa mielenterveyttä 

positiivisessa merkityksessä. Painotimme, että 

mielenterveyttä on meillä kaikilla ja voimme arjen 

valinnoillamme vahvistaa omaa ja toisten 

mielenterveyttä. Pyrimme tuomaan 

mielenterveyden lähelle jokaisen kohderyhmän 

omaa arkea. Esimerkiksi perusopetuksen kanssa 

tehtävässä työssä käsiteltävät asiat olivat 

pääsääntöisesti tunne-, vuorovaikutus- ja 

kaveritaitoja.  

”Palautteet ja keskustelu 
esiintymiseni jälkeen antoivat 

vahvan merkityksellisyyden 
kokemuksen.” 
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Kokemusasiantuntijat olivat hankkeen mukana erilaisissa tapatumissa ja koulutuksissa. Alusta asti 

päätimme ottaa mukaan vain koulutettuja kokemusasiantuntijoita, joilla oli taustalla oma 

järjestönsä. Hankkeella oli myös kiinteä tuntihinta, joka maksettiin vierailuista. Mielenterveyden 

ensiapu®2-koulutuksissa hankkeella oli pääsääntöisesti aina mukana kokemusasiantuntija, joka 

kertoi oman tarinansa. Molemmissa Puhetta itsemurhista- seminaareissa oli kokemusasiantuntijan 

puheenvuorot. Teimme kokemusasiantuntijavierailuja myös Nuorten Starteilla ja 

työpajatoiminnoissa.  

Hankkeen aikana tuotimme myös kaksi erillistä tuotosta, joista on kerrottu jo tekstissä. 

Mallinnusoppaan  liikkuvan työn aloitukseen löydät täältä. 

https://www.mielenterveysseurat.fi/pirkanmaa/wp-content/uploads/sites/34/2022/03/Mieli-

matkalla-Mallinnusopas_web.pdf  ja lisätietoja kappaleesta 3 Liikkuva työ. Toisena tuotoksena 

syntyi yhteistyössä Setlementti Tampere ry:n Kiusatut – hankkeen kanssa Polku positiivisen 

mielenterveyden tukemiseen – opas seurakunnan isostoimintaan. Oppaan sisällöstä kerrotaan 

luvussa 5 ja opas löytyy linkistä https://www.mielenterveysseurat.fi/tampere/wp-

content/uploads/sites/34/2020/12/Opas-seurakunta.pdf .  

Hanke teki positiivisen mielenterveyden edistämistyötä sekä tuotti oikeaa tietoa mielenterveyteen 

liittyvistä asioista ja ilmiöistä sosiaalisen median eri kanavilla. Hankkeella oli oma mieli_matkalla sivu 

Instagramissa ja Mieli matkalla -hanke sivu Facebookissa. Seuraajia sivuilla oli Instagramissa 327 ja 

Facebookissa 751. Hanke kirjoitti myös blogi -tekstejä ajankohtaisista mielenterveyteen liittyvistä 

asioista 

Hankekuntien road show – kiertueella kunnat nostivat omia lisäyksiään ja paikallisia toimintoja, joita 

jää elämään hankkeen jälkeen kuntaan. Tässä kappaleessa avataan kuntien nostoja ja lisäksi 

jokaisen kunnan kohdalla on yhteyshenkilö, jos/kun asiasta haluaa saada lisätietoja.  

Valkeakoskella hanke teki monipuolista yhteistyötä hyvinvointikoordinaattorin välityksellä 

perhekeskusverkoston kanssa. Kunnassa nähtiin vahvasti mielenterveyden vahvistaminen 

hyvinvoinnin edistämisen painopisteenä. Tästä asiasta hyvinvointikoordinaattori puhui myös 

hankkeen loppuseminaarissa. Valkeakoskella nousi vahvaksi myös perusopetuksen kanssa tehtävä 

yhteistyö tunne- ja vuorovaikutustaitojen näkökulmasta. Lisätietoja antaa hyvinvointikoordinaattori 

marika.hoviniemi@valkeakoski.fi. 

https://www.mielenterveysseurat.fi/pirkanmaa/wp-content/uploads/sites/34/2022/03/Mieli-matkalla-Mallinnusopas_web.pdf
https://www.mielenterveysseurat.fi/pirkanmaa/wp-content/uploads/sites/34/2022/03/Mieli-matkalla-Mallinnusopas_web.pdf
https://www.mielenterveysseurat.fi/tampere/wp-content/uploads/sites/34/2020/12/Opas-seurakunta.pdf
https://www.mielenterveysseurat.fi/tampere/wp-content/uploads/sites/34/2020/12/Opas-seurakunta.pdf
mailto:marika.hoviniemi@valkeakoski.fi
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Pälkäneellä on pitkät perinteet yhteistyöstä MIELI ry:n kanssa. He ovat olleet mukana monessa 

pilotissa testaamassa uusia materiaaleja käytännössä. Kunnassa oppilashuolto tekee vahvaa 

yhteisöllistä työtä ja heillä on monia jo vakiintuneita toiminta- ja teemapäiviä eri-ikäryhmien kanssa. 

Kuraattori kirsi.andrejeff-keranen@palkane.fi on luvannut antaa lisätietoja kunnan yhteisöllisen 

opiskeluhuollosta ja siitä millaisiin tavoitteisiin on päästy pitkäjänteisellä työllä, jossa osana on 

mielenterveyden vahvistaminen. 

Ikaalisissa sekä työllisyyspalveluihin että perusopetukselle tuli hankkeen myötä uusia toimintoja. 

Työllisyyspalveluissa aloitettiin vuonna 2021 yhteinen, ilmainen aamupalatarjoilu hyvinvoinnin 

edistämiseksi ja työpajalla viikoittain kokoontuva Mitä kuuluu -kerho. Kerhon tavoitteena on 

keskustella ryhmässä arjen hyvinvoinnista. Näistä toiminnoista voi kysellä lisää 

sosiaaliohjaaja/omavalmentaja sari.hallikainen@ikaalinen.fi. Perusopetuksen puolella kuraattori 

otti käyttöön mielenterveystarkastukset kaikille kuudesluokkalaisille nivelvaiheessa. Ikaalinen ottaa 

myös Hyvän mielen taitomerkit käyttöön vuosiluokilla 1 -9 (kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan). 

Perusopetuksen osalta yhteydessä voi olla kuraattori minttu.haveri@ikaalinen.fi .  

Hämeenkyrössä  sisällytetään Mielenterveyden ensiapu®1-koulutus jatkossa osana 

starttivalmennukseen ja etsivään nuorisotyöhön ja mahdollisesti myös JOPO-opetukseen.  Tästä saa 

lisätietoa Hämeenkyrön starttivalmentajalta, reetta.vuolle@hameenkyro@fi . 

Mieli matkalla – hankkeessa saatiin yhdessä aikaiseksi hyviä tuloksia, ja tästä syystä hankkeelle 

haettiin STEA:lta avustusta vakiintuneeseen yleishyödylliseen toimintaan (Ak-avustus). Avustusta 

varten Pirkanmaan Mielenterveys ry sai kunnilta puoltolausuntoja, joilla perusteltiin toiminnan 

tarpeellisuutta ja vahvistettiin kuntien sitoutumista mukaan toimintaan. Mukana olleilta järjestöiltä 

kysyttiin kumppanuutta ja he suostuivat mukaan jatkotyöhön. Valitettavasti joulukuussa 2021 

järjestö sai kielteisen Ak -avustuspäätöksen.  

Isona onnistumisena voidaan pitää sitä, että kuntakumppanit kertoivat mielenterveyden asioiden 

puheeksioton selkeästi parantuneen heidän työnsä arjessa. Moni sai vahvistusta ottaa arjessa 

puheeksi mielenterveysasiat ja sen millaisia voimavaroja asiakkailla on käytössään. Varmuutta 

saatiin sekä yhteisestä keskustelusta että erilaisista koulutuksista. Nuoret antoivat palautetta siitä, 

että he saivat lisää tietoa, miten voi omilla arjen valinnoillaan edistää mielenterveyttä. 

Kokemusasiantuntijoiden tarinat toivat vertaisuutta ja toivoa omaan elämään.  

 

mailto:kirsi.andrejeff-keranen@palkane.fi
mailto:sari.hallikainen@ikaalinen.fi
mailto:minttu.haveri@ikaalinen.fi
mailto:reetta.vuolle@hameenkyro@fi
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8 LOPPUSANAT 
 

Mieli matkalla – hanke on tullut päätepysäkilleen ja nyt on kiitosten aika. Huikea matka, keskellä 

koronaa, saatiin hienosti maaliin. Kaikki se työ, jota edellä on kirjoitettu, on saavutettu yhteistyöllä 

kunta- ja järjestökumppaneiden kanssa. Meillä kaikilla oli yhteinen tavoite; positiivisen 

mielenterveyden edistämisen nostaminen puheeksi arjessa ja me onnistuimme siinä yhdessä! 

Hanke on korostanut mielenterveyden edistämistyön olevan kansalaistaito, jota meistä jokainen voi 

omassa työssään ja arjessaan ylläpitää. Tiedon lisäämisellä ja mielenterveystyön näkyväksi 

tekemisellä on suuri merkitys myös häpeäleiman vähentymiselle. Nähtäväksi jää miten ehkäisevä 

mielenterveystyö saadaan pysyväksi ja näkyväksi osaksi tulevassa Pirkanmaan hyvinvointialueessa.  

Positiivisen mielenterveystyön yhtenä 

tärkeimmistä lähtökohdista hankkeella on ollut  

kohtaamisen merkitys. Kohtaaminen on aina 

kahden ihmisen välinen 

vuorovaikutustapahtuma, joko lyhyt tai pitkä, 

merkityksellinen tai merkityksetön. 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.  

Mieli matkalla -hanke kiittää kaikkia matkassa mukana olleita;  

Hämeenkyrö 

Ikaalinen 

Pälkäne 

Ruovesi 

Valkeakoski 

   

Ahjolan Setlementti ry, Tyttöjen tupa ja Isosisarustoiminta 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 
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HPS Suomi ry 

Jalmari Jyllin Säätiö, Etiäppäin -hanke 

Maataloustuottajain Pirkanmaan liitto, Voimaa farmarille -hanke 

Mielen ry 

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry 

MLL Tampereen osasto, Eron ensiapupiste  

Naistenkartano ry 

Nuorisokeskus Marttinen 

Setlementti Tampere ry, Kiusatut -hanke 

Sylikeskus Tampere, Syömishäiriöliitto -SYLI ry 

YAD Youth Against Drugs ry 

 

Kaikki mukana olleet kokemusasiantuntijat 

 

MIELI Suomen Mielenterveys ry 

Pirkanmaan mielenterveys ry: työntekijät, vapaaehtoiset ja hallitus 

 

Tampereella 23.3.2022 

  

Susanna Raivio  Kati Syrjäaho 

Mieli matkalla hankevastaava Mieli matkalla hankesuunnittelija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


