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Minna Vuorio
Entinen ja nykyinen raumalainen – eli ”takas kotti” 
löytänyt paluumuuttaja. Olen monessa liemessä keitetty 
ja kokenut – silti kriisityöntekijänä ihan newbie. 
Virallisempi vastaus on YTM, sosionomi AMK, 
ratkaisukeskeinen terapeutti, päihde- ja 
mielenterveysalan erikoisammattitutkinnon sekä 
sosiaalialan opintoja suorittanut ikuinen opiskelija. Olen 
lisäksi Solmuja parisuhteessa® -parineuvoja.

Miten päädyit meille töihin?
Tulin naapurista eli perheasiain neuvottelukeskuksesta 
tutkassani mm. isompi työyhteisö, kollegiaalinen tuki, 
korkeatasoinen ammatillinen osaaminen sekä mielikuva 
Mieli ry:n monipuolisesta, laadukkaasta ja arvostetusta 
työstä myös paikallistasolla. Sitä ennen työskentelin 
aikuissosiaalityössä. Olen myös entinen Ankkurpaikan 
vapaaehtoinen.
Mitä odotat työltäsi, mistä olet innoissasi?
Asiakastyö on se, mitä rakastan. On valtavan arvokasta 
saada tukea ihmisiä elämän umpikujissa, kuunnella, 
kannatella mutta myös katsoa eteenpäin. Joskus kriisi 
antaa mahdollisuuden käsitellä vanhojakin asioita, jotka 
nousevat pintaan; silloin meille aukeaa mahdollisuus 
uudenlaiseen henkiseen kasvuun. Asiakastyön lisäksi 
koordinoin vapaaehtoistyötä, eli huolehdin 
vapaaehtoisten jaksamisesta, koulutuksista ja 
työnohjauksista. Minuun kannattaa siis olla yhteydessä 
kaikissa vapaaehtoisten asioissa. Otan mielelläni ideoita 
vastaan!
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Noora Peltola
Olen Ankkurpaikk’n uusi kriisityöntekijä Noora. Valmistuin 
tänä talvena sosiaalipsykologiksi Tampereen yliopistosta 
ja muutin Raumalle töiden perässä. Rentoudun vapaa- 
ajalla urheilemalla, lukemalla sekä viettämällä aikaa 
läheisteni kanssa. 

Miten päädyit meille töihin?
Tein opintojen ohella vapaaehtoistyötä Tampereen 
kriisikeskuksessa, missä pidin kriisivastaanottoa ja 
päivystin valtakunnallisessa kriisipuhelimessa. Etsin 
valmistumiseni jälkeen asiakastöitä mielenterveyden
parista, koska olen parhaimmillani saadessani 
työskennellä toisten hyvinvointia tukien ja tehdessäni 
arvojani vastaavaa työtä. 
Mitä odotat työltäsi, mistä olet innoissasi?
Pidän työelämässä itseni haastamisesta ja olen nopea 
oppimaan uutta sekä hahmottamaan kokonaisuuksia. 
Olen innoissani asiakastyöstä ja työelämään 
siirtymisestä, vaikka ikävöin vielä opiskeluaikoja. 
Haaveilen tulevaisuudessa psykoterapeutiksi 
kouluttautumisesta, joten pääsen onneksi opiskelemaan 
vielä tulevaisuudessakin. 

TERVETULOA KRIISITYÖNTEKIJÄT
MINNA JA NOORA



MIELI LIIKKUU ÄÄRESTÄ 
ÄÄREEN

 Hyvinvointialueet aloittavat ensi vuoden alussa. Uutta luodaan nopealla tahdilla ja 
toivotaan kaiken olevan valmista. Mutta onko? Pelkkä nimi askarruttaa. Hyvinvointialue. 
Asummeko hyvinvointialueella, jossa voidaan pahoin? Niinhän sen on oltava, koska yli 
kymmenentuhatta ihmistä tekee töitä, jotta 217 000 voisi paremmin.

Otsikot huutavat maailman onnellisimmasta kansasta. Samaan aikaan kasvava osa 
kansalaisista voikin huonosti. Heidän mielensä järkkyy. Päättäjät kertovat vuorotellen 
olevansa huolissaan ennen kaikkea lasten ja nuorten pahoinvoinnista. Ei sille mitään 
erityistä tunnuta kuitenkaan tehtävän. Siitä vain puhutaan paljon ja ollaan huolissaan. 
Kukaan ei ole tarkoituksella tekemättä, keinot vain ovat hukassa.

Aluehallinnon päättäjät aloittavat maaliskuun alussa. Pohja uudistukselle on luotu, 
mutta on vain utuinen kuva siitä, minkälaista himmeliä ollaan luomassa 
hyvinvointiamme luomaan. Tätä kaikkea olen miettinyt saatuani valtuutuksen lähteä 
satakuntalaisten sote-mallia rakentamaan.

Olen kuudennen kauden kunnanvaltuutettuna havainnut, että pelkillä kunnan omilla 
toimilla ei kaikesta selvitä. Yksi tärkeä toimija on kolmas sektori, sen moninaiset 
järjestöt ja yhdistykset. Palkattuja on mukana, mutta suuren työn tekevät myös 
vapaaehtoiset. Ilman heitä systeemi ei toimi. Kolmas sektori ennaltaehkäisee, tukee 
tarvittaessa, myös kuntouttaa ja korjaa. Kuntien sote samoin tuleva hyvinvointialue ei 
selviä ilman tämän sektorin panosta.

Mutta miten tämän elintärkeän tahon rahoitus järjestetään, sitä olen yrittänyt uutta 
lakikokonaisuutta ja Satakunnan valmistelussa tehtyjä suunnittelmia lukemalla 
selvittää. Tarkasti en vielä tiedä, minkä lautakunnan vastuualueeseen kolmas sektori 
kuuluu. Kysymyksiini en ole vielä saanut vastausta. Toivottavasti saan pian, sillä ensi 
vuoden alku tulee pirullisen nopeasti. Uskoni ei vielä horju. Järjestöt ovat ainakin
saamassa oman yhteiselimensä tulevassa mallissa, se on hyvä alku.

Silti mieleni liikkuu äärestä ääreen ja pohdin tulevaa kaikilta suunnilta. Hallitus,
valtuusto, lautakunnat, jaostot. Lautakunnatkin toimivat kuulemma itsenäisellä, 
budjetissa määrätyllä rahasummalla. Minkä jaoston varoista kolmannen sektorin, kuten 
Mieli ry:n paikallisyhdistysten, Katulähetyksen, Rauman seudun työttömien jne. rahoitus 
taataan vai jatkavatko STEA:n ja uusien hyvinvointialueiden vuosittaisen tuen varassa? 
Tätä en toivo, vaan haluaisin pitkäjänteisempää rahoitusta suoraan budjettivaroista.

Pekka Wallenius, aluevaltuutettu
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JÄRJESTÖT MUKANA 
SATAKUNNAN 

HYVINVOINTIALUEEN 
VALMISTELUSSA

 

laatimalla kumppanuusasiakirjan ja osallisuutta koskevia pelisääntöjä
pilotoimalla ja laajentamalla OLKA-toimintaa perustasolle
laajentamalla järjestölähtöisten toimintamallien käyttöönottoa
kuvaamalla järjestöjen toimintaa osana palveluketjuja
laajentamalla ja hyödyntämällä kokemustoimintaa

Samaan aikaan kun vaaleilla valitut aluevaltuutetut järjestäytyvät ja aloittavat työtänsä, 
hyvinvointialueiden valmistelun taustalla on tehty työtä jo pitkään. Järjestöt on 
Satakunnassa otettu hyvin mukaan valmisteluun. Satakunnan yhteisökeskus koordinoi 
järjestöjen sidosryhmäosallisuutta ja monien järjestöjen edustajia on mukana erilaisissa 
alatyöryhmissä, joissa suunnitellaan niin tulevan hyvinvointialueen sosiaali- ja 
terveyspalveluja kuin hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävää työtä. Näistä 
ensin mainittu kokonaisuus tulee siirtymään hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta, 
jälkimmäisen osalta vastuu jakautuu sekä hyvinvointialueelle että kunnille.

Järjestöt ovat valmistautuneet yhteistyön kehittämiseen hyvinvointialueen kanssa mm.

Sote-järjestöjen edustajat tekevät tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen valmistelussa 
mukana olevien tahojen kanssa. Järjestöjen tekemän työn tarve on valmisteluvaiheessa 
tunnustettu sekä poliittisten päättäjien että julkisen sektorin toimijoiden näkökulmasta.

Katso videolta pikakertaus mielen hyvinvoinnista.

Elisa Vahteristo, vt. toiminnanjohtaja MIELI Länsirannikon mielenterveys ry
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https://www.youtube.com/watch?v=cUGO-1dWnXo


Kriisikeskus Ankkurpaikk' mukana 
Säästöpankin Hyviä tekoja 2022 äänestyksessä

Käy antamassa sydän  ja lue lisää tästä

A J A N K O H T A I S T A
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MIELI Suomen Mielenterveys ry 125 vuotta: 
mielenterveys on kaikkien oikeus

 Järjestö on onnistunut aina nostamaan kullekin ajalle 
tyypillisiä mielenterveyteen liittyviä kehittämiskohteita, 

toiminut edelläkävijänä ja ratkonut yhteiskunnallisia 
ongelmia.

 

https://hyviatekoja.saastopankki.fi/rauma
https://mieli.fi/uutiset/mieli-suomen-mielenterveys-ry-125-vuotta-mielenterveys-on-kaikkien-oikeus/
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Ketkä me?

Ystävänpäivä on amerikkalaista hapatusta, sanovat jotkut. Ai ketkä? No, jotkut, ne. Suomi tarjoaa monta 
epämääräisvaihtoehtoa passiiville, jolla voi yleistää ja vastuuttaa. ”Menen lukkoon, jos minua moititaan” 
saattaa tarkoittaa: ”Älä kritisoi minua, koska en käsittele ristiriitojani”.

Suositellaan (ketkä suosittelevat? jotkut..), että konfliktissa käytettäisiin minäpuhetta syyttelyefektin 
välttämiseksi. ”Minusta tuntuu, että...”. Tunne on usein viisauden alku. On parempi hoksata menevänsä 
moitteista lukkoon kuin aloittaa mykkäkoulu. Oma havainto tai tuntemus paljastaa silti harvoin koko 
totuuden saati riittää varsinaiseksi itsetutkiskeluksi. 

Kaunokirjallisuuden minäkertoja tietää rajansa. Jos kertojapertti kertoo asioista, joihin hänen katseensa 
ei ulotu, lukija lakkaa uskomasta. Olisi hyvä, jos näin kävisi reaalimaailmassakin. Ei ihme, että kirjat 
tuntuvat joskus faktaelämää todemmilta.

Meihin sujahtaa porukkaa yhtä helposti kuin lompakoita taskuvarkaan poplariin. Eräs teatteriesitys alkoi 
reteästi: ”Kellä teistä on lapsia? Kaikilla tietysti!” Minut määriteltiin ryhmään, johon en kuulunut, mutta 
johon olisin halunnut kuulua. Komedia harmaantui ennen alkuaan. Hypersensitiivisyyttä? Simpukka- 
yhdistyksen mukaan joka viides hedelmällisessä iässä oleva aikuinen kohtaa tahattoman 
lapsettomuuden. Olisin voinut katsoa komedian yhtä lailla lapsiperheestä kuin lapsettomuudesta, mutta 
avausrepliikki teki minusta väkisinnaureskelijan. 

Teemme – kyllä, teemme – yliherkästi yleistyksiä. Ostin kerran aikuisten ystäväkirjan siksi, että se oli 
typerä. Kirjan mukaan lapsena ansaitaan taskurahoja, nuorena matkustellaan, koulun päätyttyä mennään 
suoraan töihin, armeija on miesten koulu ja kaikki kiinnostuvat toisesta sukupuolesta. Perhe kasvaa ja
koti on linna. Ystäväkirja oli suunnattu suurten ikäluokkien ihmisille. Juuri niiden ikäluokkien, jotka ovat 
kasvaneet yleistysten ympäröiminä. 

Ystävänpäivä ei ole hapatusta. Tiettynä juhlapäivinä mietin vain enemmän niistä ulkopuoliseksi jääviä 
kuin osalliseksi tulevia. Yleistykset ovat varma tapa vieraannuttaa ihmisiä yhteisöstä. Meistä 
ulkopuoliseksi jäävä voi harvoin vastuuttaa ulkopuolisuudestaan ketään. Vastuu jää kollektiiviselle 
passiiville. Joku vain tyytyy tuntemaan itsensä epäkelvoksi.   

 



Kiittää mahdollisuudesta katsella ja kokea työn tekemistä 
mielenterveysseuran ulkopuolella. Olen viimeisen vuoden 
aikana saanut olla mukana tekemässä konkreettisesti sote- 
rakenneuudistusta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 
TYKS yhteistoiminta-alueella Satakunnassa, Pohjanmaalla ja 
Varsinais-Suomessa vaativien lasten, nuorten ja perheiden 
palveluissa. Kuluneen vuoden aikana olen saanut olla 
näköalapaikalla palveluiden kehittämisessä, rakenteiden 
luomisessa ja muutoksen tekemisen ytimessä. Olen lukenut 
vuoden aikana valtavan määrän tutkimuksia ja selvityksiä. 
Ne ovat muokanneet ajatteluani ja saaneet minut 
kiinnostumaan uuden oppimisesta ja opiskelusta. Samalla 
henkiin on herännyt ajatus kesken jääneiden opintojeni 
loppuunsaattaminen. Elämä toi kuitenkin yllätyksiä, joiden 
kanssa joudun elämään tulevaisuudessa. Yllättävä 
elämäntilanne laittoi minut pohtimaan elämääni ja 
ratkaisujani uudelleen. Tämän prosessi päätteeksi olen 
päättänyt jättää toiminnanjohtajan ja kriisikeskusjohtajan 
tehtävät MIELI Länsirannikon mielenterveys ry:ssä 
maaliskuun puolivälissä. Sitä ennen on aika muistella 
menneitä vuosia.

Aloitin työt Rauman Kriisikeskus Ankkurpaikassa 14.1.2013, 
siis vajaa 10 vuotta sitten. Ensimmäisinä vuosina sain 
puuhastella tiiviisti hallinnon ja talouden kanssa silloisen 
RAY:n tuodessa meille epämiellyttäviä päätöksiä. Osmosen 
talolla vuosia jatkunut Asema –hanke Rauman seudun 
katulähetyksen kanssa yhteistyössä päättyi odottamatta. 
Sen seurauksena jouduimme vähentämään henkilökuntaa ja 
suunnittelemaan taloutta uudelleen. Raskaan ajan tukijaksi 
paljastui Rauman kaupunki, joka avusti työtämme 
tarvittavalla tavalla. Haluankin kiittää lämpimästi Rauman 
kaupungin luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita työmme 
arvon näkemisestä ja rakentavasta yhteistyöstä. 

Seuraava iso muutos koettiin valtion toimesta. 
Vuosikymmeniä kriisikeskuksessa toiminut talous- ja 
velkaneuvonta siirrettiin kunnilta ja järjestöiltä valtiolle. 
Pitkäaikaiset työtoverimme siirtyivät toisen hallinnoijan 
palvelukseen. Pidin tätä muutosta hyvänä, lähinnä siksi, 
että tällä tavalla Rauman seutukunnan palvelut olivat 
jatkossa tasavertaisempia kansallisesti ison organisaation 
suojassa ja saattoivat kehittyä samaan tahtiin muiden 
yksiköiden kanssa esimerkiksi digitaalisesti.

Menneet muutokset tekivät tilaa uusille hankkeille. Ensin 
kehitettiin mielenterveyden ensiaputoimintaa 
ammattilaisten kesken. Koulutimme useamman vuoden 
ajan eri rahoituksin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan 
ammattihenkilöstöä mielenterveystaidoissa. Lisäksi 
rakensimme yhteistyötä peruskouluun ja lisäsimme 
luokkatasoisesti lasten ja nuorten mielenterveystaitoja 
Raumalla ja lähikunnissa teemalla Treenaa mieli vahvaksi. 
Stigmaa vähennettiin satojen oppilaiden keskuudessa 
peruskoulussa ja lukiossa.

Yhteiskunnalliset muutokset koettelivat kriisikeskusta 
vuonna 2015, jolloin kohtasimme laaja-alaisen 
maahantulon kotikaupungissamme ja Raumallekin 
perustettiin kaksi vastaanottokeskusta maahan tuleville 
turvapaikanhakijoille. Tämän seurauksena järjestimme 
turvapaikanhakijoille yksilöllistä tukea, ryhmätoimintaa ja 
metsäkävelyitä. Vapaaehtoisille järjestettiin yhteistyössä 
Rauman ev.lut. seurakunnan kanssa Voimapäiviä 
virkistykseksi. Lisäksi tehtiin yksilökohtaista kriisityötä, 
koottiin maahanmuuttajanaisille omia ryhmiä ja 
toteutettiin yhteistyössä mm. Turun yliopiston ja Rauman 
kaupungin kanssa Huivi-näyttely Mental Health Week - 
tapahtuman aikana. 

ON TULLUT AIKA KIITTÄÄ 
JA 

SANOA NÄKEMIIN 
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Näinä vuosina Osmosen talon tukiasuminen tuli päätökseen. 
Asumisen päättyminen suuntasi työtä 
ennaltaehkäisevämpään suuntaan päivätoiminnan, ryhmien 
ja henkilökohtaisen työn kautta. Valinta tuntui varsin 
onnistuneelta ja moni asiakas sai tätä kautta 
tarvitsemaansa apua ja rinnallakulkijan. 

Ehkä hauskimpia uusia työmuotoja työvuosien aikana olivat 
Oopperan teetanssit yhteistyössä Kansallisoopperan ja 
Rauman kaupungin kanssa. Moni tanssija sai kokea tanssin 
ja liikunnan iloa tapahtumissa. Onnistunut uusi työmuoto oli 
myös nuorille suunnattu Löydä oma tarinasi ryhmä, jossa 
onnistuimme tavoittamaan toisen asteen nuorten lisäksi 
yläkouluikäisiä nuoria. Tätäkin ryhmätoimintaa toteutettiin 
hankkeiden kautta useampi vuosi                                               

Itselle koskettavimpia ohjaamiani ryhmiä olivat Lapsensa 
menettäneiden ryhmä ja Eroryhmä. Useamman vuoden näitä 
ryhmiä ohjanneena sain oppia elämästä ja ihmisyydestä 
paljon. Olen kiitollinen kaikista näistä kohtaamisista. 

Tuija Eskelinen, 
toiminnanjohtaja MIELI Länsirannikon mielenterveys ry

Kiitollinen myös kaikille teille vapaaehtoisille, jotka 
vuodesta toiseen annatte arvokasta aikaanne sitä 
tarvitseville mm. kriisipuhelinpäivystyksen ja ryhmän 
ohjaamisen kautta. Kiitos tästä merkittävästä yhteisestä 
matkasta ja työstä jokaiselle teistä. Kiitos myös 
henkilöstölle, hallitukselle, verkostolle ja 
taustaorganisaationa toimineelle MIELI ry:lle. Tämä hieno 
matka on tarjonnut itselleni monia oppimisen paikkoja. 
Aina ei ole ollut helppoa, mutta vaikeuksista on selvitty. 
Samalla on löydetty uusia keinoja ja mahdollisuuksia 
mennä eteenpäin. Olen tallettanut kaikki nämä 
kokemukset muistoihini ja ammennan niistä oppia 
eteenpäin uudessa työssäni ja henkilökohtaisessa 
elämässäni. 

En kuitenkaan haluasi muistella mennyttä 
täysin yksipuolisesti, niinpä olen varannut 
pe 11.3 klo 10-15 aikaa yhteiselle muistelulle 
kahvikupin ääressä. Voit poiketa tuolloin 
silloin, kun sinulle sopii. Kuulisin mielelläni 
myös sinun kuulumisesi.

Kiitos antoisasta matkaseurasta! Voi hyvin ja katso 
luottavaisin mielin tulevaan!

ON TULLUT AIKA KIITTÄÄ 
JA 

SANOA NÄKEMIIN 
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22.2. Teemakeskustelu: Antirasistinen toiminta, mitä se tarkoittaa? klo 10- 
11.30 (Teams)
HyväMieli -yhteislaulutilaisuus – Yhdessäoloa ja lauluniloa ke 23.2. klo 13-15 
TulesTalolla, Aittakarinkatu 14. Tilaisuus on kaikille avoin

9.3. Keskustelu: TerveysMetsä Ystävä -toiminta (Teams)
11.3. klo 10-15 Toiminnanjohtaja Tuija Eskelisen läksiäiset Kriisikeskus 
Ankkurpaikassa
21.3. Vapaaehtoisten jatkokoulutus: Suru ei oo suora viiva (Teams)
22.3. Teemakeskustelu: Uusi maa, korkea koulutus, matala mieli klo 10-11.30 
(Teams)
HyväMieli -yhteislaulutilaisuus – Yhdessäoloa ja lauluniloa ke 9.3. ja 23.3. klo 
13-15 TulesTalolla, Aittakarinkatu 14. Tilaisuus on kaikille avoin

26.4. Teemakeskustelu: Uskontodialogi, rohkean kohtaamisen taito klo 10- 
11.30 (Teams)
26.4. klo 18.30 MIELI Länsirannikon mielenterveys ry:n vuosikokous 
HyväMieli -yhteislaulutilaisuus – Yhdessäoloa ja lauluniloa ke 6.4. ja 20.4. klo 
13-15 TulesTalolla, Aittakarinkatu 14. Tilaisuus on kaikille avoin
Mielinauha -kampanja alkaa

9.5. Vapaaehtoisten jatkokoulutus: Seksuaalisuus, seksi ja fetissit (Teams)
13.5. Seniorihyvinvointitreeni-ohjaajien verkostotapaaminen klo 9-12 (Teams)
Vko 21 Mental Health Art Week
24.5. Vapaaehtoisten jatkokoulutus: Hourujen hoidosta mielenterveyteen 
(Teams)
31.5. Teemakeskustelu: toiminnan saavutettavuus klo 10-11.30 (Teams)

             HELMIKUU:

             MAALISKUU:

              HUHTIKUU:

             TOUKOKUU:

T A P A H T U M A V U O S I  2 0 2 2

L I S Ä T I E D O T  J A  I L M O I T T A U T U M I N E N  K O T I S I V U I L L A :  

 W W W . M I E L E N T E R V E Y S S E U R A T . F I / R A U M A

https://mieli.fi/yhteiskunta/kampanjat/mielinauha-kampanja/
https://mieli.fi/yhteiskunta/kampanjat/mhaw/
https://www.mielenterveysseurat.fi/rauma/
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Mitä tunteita ja ajatuksia 
uutiskirje herätti?

Haluatko jakaa tarinasi vapaaehtoisen
polulla?

Kerro toki, kuulemme mielellämme:
toimisto@raumankriisikeskus.fi
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Rauman kuvapankki


