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PÄÄKIRJOITUS

Onnea 10-vuotiaalle yhdistykselle!

N

ouseva mieli – Suomen skitsofreniayhdistys ry täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Onnittelut uuden
vuosikymmenen aloittavalla yhdistykselle!

Korona-epidemia takia juhlavuosi on jouduttu aloittamaan tässäkin yhdistyksessä hieman poikkeuksellisella tavalla. Kevätkokous ehdittiin pitää juuri ennen rajoitusten alkua, mutta sen jälkeen normaalissa tilanteessa aktiivisesti kokoontuva hallitus on kokoustanut vain sähköpostin välityksellä.
Tällä vuodelle on suunnitteilla juhlallisuuksia merkkivuoden myötä. 10-vuotisjuhlia oli alun perinkin
tarkoitus juhlia vasta marraskuussa Mielenterveysmessujen yhteydessä. Nyt aika näyttää, minkälaiset
juhlat on mahdollista järjestää. Toiveena tietysti olisi, että mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen
voisi juhliin jotenkin osallistua.
Korona on vaikuttanut myös yhdistyksen mahdollisuuksiin hakea avustuksia tulevien vuosien toimintaan. Vaikka osa suunnitelmista ei nyt toteutunutkaan, yhdistys sai kuitenkin Mielenterveyden keskusliitolta tukea psykoosiin liittyvien keskustelutilaisuuksien järjestämiseen. Niiden suunnittelua jatketaan siis muodossa tai toisessa. Muita pohdittuja ideoita voi viedä taas eteenpäin, kun se on mahdollista ja intoa löytyy.
Yhdistyksen lisäksi Korona ja sen tuoma epävarmuus ja jopa pelko on varmasti vaikuttanut myös jokaiseen yhdistyksemme jäseneen tavalla tai toisella. Mielenterveyden keskusliitto ja monet muut mielenterveysjärjestöt tarjoavat koko ajan enemmän erilaisia verkkopalveluita ja -apua tilanteen kanssa elämiseen. Palvelut ovat tarkoitettu kaikille ja niihin kannattaa rohkeasti soittaa tai chatata, jos siltä vähänkin tuntuu! Puhelinnumeroita ja chattien yhteystietoja löytyy myös tästä lehdestä sivulta 7.
Liikuntaa ja terveellisiä elämäntapoja ei kannata unohtaa poikkeusoloissakaan. Tässä Poutapilvessä on
tekstiä muun muassa terveyden vaikutuksesta mielenterveyteen sekä omakohtainen kertomus elintapojen vaikutuksesta hyvinvointiin. Lisäksi lehdestä löytyy asiaa ajankohtaisesta ja kehitteillä olevasta
psykoosilaaturekisteristä sekä kattava artikkeli KELAn tuista. Mukana on myös juttu vähän erilaisista
mielenterveyskuntoutujille suunnatuista työmahdollisuuksista pelialalla.
Työsuhteeni yhdistyksessä on ehtinyt päättyä tämän Poutapilven ilmestymisen aikana. Tämä lehti jää
minun viimeisekseni ja siirryn kesän alussa muihin tehtäviin. Työ yhdistyksessä on ollut mielenkiintoista ja olen päässyt tässä tehtävässä oppimaan paljon Suomen mielenterveyskentästä. Haluan kiittää
yhdistyksen hallitusta ja muita yhdistyksen toimijoita hyvästä yhteistyöstä. Toivotan yhdistykselle oikein hyvää tulevaisuutta ja seuraavaa kymmentä vuotta!
Hyvää kesää kaikille! Tsemppiä Korona-arkeen ja yrittäkää pysyä terveinä!
Maija Rinne-Forsberg
Päätoimittaja

3

NOUSEVA MIELI
Suomen skitsofreniayhdistys on perustettu vuonna 2010. Vuonna
2019 yhdistys muutti nimensä muotoon Nouseva mieli – Suomen
Skitsofreniayhdistys ry.

Y

hdistyksemme on valtakunnallisen Mielenterveyden keskusliiton (MTKL) rekisteröity jäsenyhdistys ja Mielenterveyspoolin jäsen. Yhdistys toimii valtakunnallisesti. Sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen tavoitteena on mm.
• pyrkiä parantamaan kuntoutujien elämänlaatua,
• pyrkiä vaikuttamaan siten, että asenteet psykoosin
kokeneita kohtaan lievenisivät,
• tarjota yhdistyksen jäsenille mielekästä yhdistystoimintaa,
• jakaa kokemusperäistä tietoa,
• käydä vuoropuhelua terveys- ja kuntoutusalan toimijoiden kanssa,
• seurata aktiivisesti psykiatrian ja kuntoutusalan kehitystä ja tarpeen mukaan ottaa kantaa kuntoutujia
koskeviin asioihin,
• jakaa tietoa psykoosista,
• rohkaista jäseniä kansalais- ja vertaistukitoimintaan,
• lisätä omaan kuntoutumiseen liittyvää toiveikkuutta.

Yhdistyksen hallitus vuonna 2020
Tapio Gauffin
puheenjohtaja, hallituksen jäsen, Tampere

Miten liittyä jäseneksi

Outi Hietala, VTT, erikoistutkija,
hallituksen jäsen, Helsinki

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen tilille. Yhdistykseen voi liittyä
myös kannatusjäseneksi ja yhdistys ottaa vastaan
myös lahjoituksia. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna
2020 on 15 euroa/henkilö. Kannatusjäsenmaksu on
30 euroa.
Yhdistyksen tilinumero on FI38 572241201251 07.
Maksaessasi laita viestikenttään nimesi, osoitteesi ja
puhelinnumerosi

Rosa-Maria Keskivaara, taiteilija,
varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen, Helsinki
Jukka Kuusela, PsM, psykologi
hallituksen varajäsen, Jyväskylä
Seppo Kuusela, FL, biologi,
hallituksen jäsen, Helsinki

Jäsenedut

Veikko Leinonen, iteronomi,
hallituksen jäsen, Mikkeli

Yhdistyksen jäsenenä voit osallistua yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ja saat kotiin kannettuna yhdistyksen Poutapilvi-lehden. Osana yhdistystä sinulla
on myös mahdollisuus saada äänesi paremmin kuuluviin.
Jäsenenämme olet oikeutetuttu myös Mielenterveyden keskusliiton jäsenetuihin. Jäsenetuihin kuuluu
mm. Revanssi-lehti, erilaisia alennuksia, kursseja ja
tapahtumia sekä mahdollisuus hakea lomatukea.
Lisää tietoa Mielenterveyden keskusliitosta löytyy
osoitteesta: www.mtkl.fi.

Anita Passilahti, TM,
taloudenhoitaja, hallituksen jäsen, Hyvinkää
Aku Kopakkala, psykologi, psykoterapeutti,
hallituksen varajäsen, Espoo
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PUHEENJOHTAJALTA

Tervehdys kaikille Poutapilven lukijoille!

P

erinteikäs yhdistyksemme on kulkenut pitkän tien ja täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Vuosijuhlien
suunnitteluun ja muuhunkin yhdistyksen toimintaan oman haasteensa on kuitenkin tuonut koronavirusepidemia ja sen torjuntaan tähtäävä politiikka, jonka puitteissa kokoutumisenvapautta on jouduttu
rajoittamaan. Viime aikoina yhdistyksen hallituksen kokouksissa on käsitelty lähinnä välttämättömiä asioita ja kokoukset on pidetty etäyhteydellä.
Suorien ihmiskontaktien vähentyminen on tuonut epäilemättä inhimillisiä hyvinvointiin liittyviä haasteita
myös yhdistyksen jäsenistölle, ja tässä valossa onnistuneet vuosijuhlat syksyllä olisivat hyvin tervetullut
piristys koko maata ja sen yhdistyskenttää koettelevaan vuoteen.
Yhdistyksen osa-aikaisena toiminnanjohtajana toiminut Maija Rinne-Forsberg lopettaa työnsä yhdistyksen palveluksessa toukokuun loppuun. Kiitämme Maijaa erityisesti hallituksen apuna toimimisesta ja Poutapilven päätoimittamisesta. Maijan jättämää aukkoa on suunniteltu paikattavaksi ensisijaisesti yhdistyksen jäsenten osaamisen ja resurssien entistä paremmalla hyödyntämisellä, mutta myös uuden osaaikaisen toiminnanjohtajan kartoitus saattaa tulla ajankohtaiseksi.
Syksyllä yhdistyksen toimintaa on tarkoitus kehittää järjestämällä keskustelutilaisuuksia psykoosista muutamalla paikkakunnalla, joita ovat näillä näkymin ainakin Helsinki, Tampere ja Jyväskylä. Keskustelutilaisuuksien avulla saadaan entistä paremmin myös yhdistysten jäsenten ja muiden kansalaisten ääni kuuluviin.
Keskustelu psykooseista ja sen hoidosta on ollut Suomessa varsin yksipuolista ja keskustelua on hallinnut
biolääketieteellinen koulukunta. Tilaisuuksien eräs tavoite on monipuolistaa ja laajentaa tätä mediankin
välityksellä kansalaisten tietoisuuteen levitettyä kuvaa psykooseista. Toivomme, että myös hieman marginaaliin joutuneelle Keroputaan mallille ja sitä kannattaville asiantuntijoille saadaan ansaittua näkyvyyttä
keskustelutilaisuuksien yhteydessä. Julkinen keskustelu psykooseista ja niiden hoidosta edistää siis avoimuutta ja demokratiaa.
Yhdistystoiminnan eräs haaste on kulttuuriimme syvään juurtunut yksilökeskeisyys. Tämä näkyy mielenterveyskentällä siten, että potilaiden kokemiin epäkohtiin haetaan vastauksia tavallisesti yksittäisiltä kokemusasiantuntijoilta. Tällöin koettujen epäkohtien yleistettävyys ja yleisyys jää usein hieman arvoitukseksi.
Syksyn keskustelutilaisuuksissa saatetaan parhaimmillaan löytää sellaisia potilaiden hoitoon ja kohteluun
liittyviä epäkohtia, jotka ylittävät yksilöllisen kokemuksen rajan ja koskevat merkittävää osaa jäsenistöämme.
Mikäli koronan leviäminen ei tuota yllätyksiä ja uusia rajoituksia tilaisuuksien järjestämiselle, on luvassa
siis varsin mielenkiintoinen syksy vuosijuhlien ja keskustelutilaisuuksien merkeissä. Kaikkeen on kuitenkin
syytä varautua ja epävarmuustekijöitäkin on ilmassa tilaisuuksien järjestämisen suhteen.
Yhdistyksen pitkän aikavälin kurssi näyttää hyvältä. Toivotan kaikille lukijoille antoisia hetkiä Poutapilven
parissa!
Tapio Gauffin
Hallituksen puheenjohtaja
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AJANKOHTAISTA

Yhdistyksen kevätkokous ja hallituksen
kokoontuminen koronan aikaan

MTKL:n liittokokous siirtyi lokakuulle
MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITON liittokokous on siirtynyt kesäkuulta lokakuulle. Uusi ajankohta on 17.18.10.2020 ja kokouspaikkana toimii Tampereen Sokos
Hotel Ilves.
Joka kolmas vuosi kokoontuva liittokokous on Mielenterveyden keskusliiton ylin päättävä elin, jossa äänivaltaa käyttävät jäsenyhdistysten valitsemat edustajat.
Kokous valitsee liitolle puheenjohtajan ja kahdeksan
hallituksen jäsentä sekä liittovaltuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 25 valtuuston jäsentä.
Tänä vuonna kokous saa käsiteltäväkseen myös liiton
uudet säännöt. Lisäksi liittokokous käsittelee jäsenyhdistysten kokoukselle tekemät aloitteet, liittohallituksen
niihin antamat lausunnot ja katsauksen päättyvän liittokokouskauden (3 vuotta) toimintaan. Kokous päättää
myös liiton jäsenmaksuista.
Nousevan mielen hallitus valitsi yhdistyksen edustajiksi liittokokoukseen yhdistyksen puheenjohtajan Tapio
Gauffinin sekä varapuheenjohtajan Rosa-Maria Keskivaaran.
Lisää tietoa liittokokouksesta löytyy osoitteesta:
www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/valta-ja-vastuuliittokokous-2020/

NOUSEVAN MIELEN KEVÄTKOKOUS pidettiin Helsingin
Myllypurossa 11.3.2020. Kokouksessa vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Yhdistyksen hallitus ei ole koronaepidemian takia
päässyt kokoontumaan kevätkokouksen jälkeen, mutta
on hoitanut järjestön asioita sähköpostikokousten avulla. Hallitus kokoontuu normaaliin tapaan taas, kun se
on mahdollista.

Tilaa yhdistyksen sähköinen jäsenkirje
YHDISTYKSEMME ON VALTAKUNNALLINEN ja jäseniä
löytyy ympäri Suomea. Jotta meidän olisi mahdollista
jatkossa paremmin pitää teihin yhteyttä ja tiedottaa
yhdistyksen asioista, aikomuksemme on jatkossa lähettää tietoa myös jäsenkirjeellä sähköpostilla.
Jos haluat saada sähköpostiisi yhdistyksen jäsenkirjeen muutaman kerran vuodessa, lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen: toimisto@nousevamieli.org.

Kevätkokous valitsi Jukka Kuuselan uudeksi kunniajäseneksi
KEVÄTKOKOUKSESSA VALITTIIN yhdistyksen uudeksi kunniajäseneksi yhdistyksen pitkäaikainen jäsen Jukka Kuusela. Jukka Kuusela on yksi yhdistyksen perustajajäsenistä.
”Minusta on tärkeää, että skitsofreniasta kuntoutuvilla on oma yhdistys. Yhdistyksellämme on monia kannatettavia tavoitteita ja sen toimintaperiaatteet ovat hyviä”, Kuusela kertoo.
Jukka Kuusela toimi yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana vuonna 2011 ja on sen jälkeen toiminut hallituksen täysjäsenenä tai varajäsenenä. Vuosina 2016–2018 Kuusela oli yhdistyksen sihteeri ja Poutapilvi-lehden päätoimittaja.
”Yhdistyksemme hallituksen kokouksissa on hyvä ilmapiiri. Me pyrimme puhaltamaan yhteen hiileen”, Kuusela
kiittää hallituksen toimintaa.
Jyväskylän yliopistossa opiskeleva Jukka Kuusela on edelleen aktiivisesti mukana yhdistyksen ja sen hallituksen
toiminnassa. Yhdistyksen ahkera ja monipuolinen kehittäjä osaa antaa arvon myös muiden tekemälle työlle.
”Pidän erittäin tärkeänä sitä, että puheenjohtajamme Tapio Gauffin ja asiantuntijajäsenemme psykologi Aku Kopakkala ovat rohkeasti nostaneet lääkkeettömän hoitovaihtoehdon muiden hoitovaihtoehtojen rinnalle. Yhdistyksemme tulee käydä vuoropuhelua hoitovaihtoehdoista mielenterveyskentän eri toimijoiden kanssa. Toinen asiantuntijajäsenemme VTT erikoistutkija Outi Hietala on menestyksellä edustanut yhdistystämme Mielenterveyspoolissa.”
Onnittelut Jukka Kuuselalle ansaitusta kunniajäsenyydestä!
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AJANKOHTAISTA

Keskustelutilaisuudet jatkuvat

Nouseva mieli täyttää 10 vuotta

MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITTO MYÖNSI Nousevalle
mielelle avustusta psykoosiin liittyvien keskustelutilaisuuksien järjestämistä varten.
Viime vuonna keskustelutilaisuuksia järjestettiin Tampereella ja Espoossa. Tarkoitus olisi, että keskustelutilaisuuksia järjestettäisiin jatkossa myös muilla paikkakunnilla.
Keskustelutilaisuuksia järjestetään taas, kun Koronaepidemia sen sallii. Yhdistys selvittää myös mahdollisuuksia kiinnostuneille osallistua tilaisuuksiin verkon
kautta.

NOUSEVA MIELI täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Vuosikymmentä on tarkoitus juhlia tulevassa marraskuussa mielenterveysmessujen yhteydessä.
Juhlien ajankohta ja ohjelma selviävät syksyn aikana.
Juhalien järjestelyissä otetaan luonnollisesti huomioon Koronan aiheuttamat mahdolliset rajoitukset.

Tekstit: Maija Rinne-Forsberg

Apua selviämiseen Korona-aikana
MIELI SUOMEN MIELENTERVEYS RY antaa keskusteluapua joka päivä ja yö puhelimitse ja verkossa.
• Kriisipuhelimen suomenkielinen linja 09 2525 0111 on auki 24/7.
• Sekasin-chat on avoinna ma-pe 9–24 ja viikonloppuisin 15–24. https://sekasin247.fi
• Nuorille tarkoitettu Sekasin Discord on auki 24/7. https://discord.com/invite/sekasin
• Keskusteluapua verkossa antaa myös tukinet.net
• Kriisikeskuksissa asiakastapaamiset hoidetaan toistaiseksi etäyhteyksin joko puhelimitse tai videovälitteisesti.
MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITTO palvelee verkossa ja puhelimitse joka arkipäivä.
Mielenterveysneuvonta chatissa:
• www.mtkl.fi
• Avoinna joka päivä klo 12–18
• Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset päivystävät joka arkipäivä klo 12–15
• Mielenterveysongelmia itse kokeneet vertaisneuvojat päivystävät joka arkipäivä klo 15–18 sekä ti–to myös klo
12–15
• Joka toinen keskiviikko klo 18–20 ryhmächat, jossa ovat mukana sekä ammattilaiset että vertaisneuvojat
Mielenterveysneuvonta puhelimitse:
• Puhelinneuvonta 0203 91920 joka arkipäivä klo 10–15 (8,35 senttiä/puhelu + 16,69 senttiä/minuutti)
• Vertaistukipuhelin 0800 177599 joka arkipäivä klo 10–15 (maksuton)
• Sosiaalineuvonta joka arkipäivä klo 9–15
MIELENTERVEYSPOOLIN kokoamia ohjeita Korona-viruksen aiheuttaman pelon ja huolen lieventämiseen löytyy
osoitteesta:
https://mielenterveyspooli.fi/ohjeita-koronaviruksen-aiheuttaman-pelon-ja-huolen-lievittamiseen/
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Tupakoinnin lopettaminen voi parantaa
mielenterveyttä
”Sinun ei kannata lopettaa tupakointia”, saattoi lääkäri sanoa mielenterveyspotilaalle. Nyt savuttomuuden hyödyt fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle tunnistetaan, mutta mielisairaalat ovat yhä savuisia ympäristöjä.

”

Mielenterveyspotilaat ovat olleet pitkään tupakkavieroituksen unohdettu ryhmä. On ajateltu, että he
eivät ole kiinnostuneita lopettamaan tai lopettaminen
ei ole heille hyväksi”, kertoo lääketieteen tohtori Saana
Eskelinen.
Eskelinen on tehnyt potilastyötä psyykkisesti sairaiden
parissa viisitoista vuotta. Väitöskirjassaan hän tutki avohoidon skitsofreniapotilaiden fyysistä terveyttä. Noin 40
prosenttia Eskelisen tutkimista potilaista tupakoi ja noin
kolmannes oli lopettanut tupakoinnin.

kun tupakoinnin lopettaa. Psykoosipotilailla lopettaminen voi parantaa kognitiota, kun taas tupakoinnin
aloittamisen on havaittu lisäävän psykoottisia oireita.
On alkanut tulla sellaistakin tutkimusnäyttöä, että tupakointi voi jopa altistaa vakaviin mielenterveyden häiriöihin.”
Tupakoinnilla on vaikutusta myös lääkityksen tehoon

”Tupakoiva potilas voi joutua ottamaan suuremman
määrän tiettyjä lääkkeitä, esimerkiksi psykoosin hoidosMielenterveyspotilaat tupakoivat muuta väestöä
enemmän
sa käytettyä klotsapiinia. Kun tupakointi loppuu, lääkäri
saattaa pystyä vähentämään lääkeannostusta. Samalla
Eskelinen arvioi, että mielenterveyspotilaissa on tupapotilaalle koituvat lääkekustannukset pienenevät, eikä
koivia 2−4 kertaa enemmän kuin väestössä keskimäätupakkaan mene enää rahaa.”
rin. Yleisyys vaihtelee diagnoosiryhmittäin: skitsofreniaa
Kun Eskelinen työskenteli uransa alussa Kellokosken
sairastavien kohdalla tupakointipsykiatrisessa sairaalassa, tupaluvut ovat korkeampia kuin maPsykoosipotilailla tupakoinnin kointia pidettiin itsestään selvänä
sennuspotilailla, ja kaikkein enipotilaiden elämää.
lopettaminen voi parantaa kog- osana
ten tupakoivat päihderiippuvuuk”Lääkäritkin saattoivat vielä kymnitiota, kun taas tupakoinnin men vuotta sitten sanoa, etteivät
sista kärsivät.
”Mielenterveyden häiriöistä
aloittamisen on havaittu lisää- suosittele kenellekään mielenterkärsivät kuolevat keskimääräistä
veyspotilaalle tupakoinnin lovän psykoottisia oireita.
nuorempina – pääasiassa syynä
pettamista. Taustalla oli huoli,
ovat tupakoinnista johtuvat saiettä lopettaminen heikentäisi
raudet. Tupakointi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia
potilaan psyykkistä vointia.”
potilaille, joilla usein muutenkin on vähän rahaa. TupaNyt vieroitusta on alettu pitää osana psykiatrista hoikoivan voi olla vaikeaa saada vuokra-asuntoa, eikä esitoa. Vieroituspalveluiden saatavuudessa on silti eroja
merkiksi kaikkia leikkauksia tehdä tupakoiville potilailsairaanhoitopiirien välillä. Joillain alueilla on perustettu
le.”
esimerkiksi savuttomuusryhmiä ja rekrytoitu kokemusasiantuntijoita savuttomuuskoutseiksi.
Uusi tieto korvaa uskomukset
Tupakasta vieroitus on osa psykiatrista hoitoa
Syitä mielenterveyspotilaiden tupakoinnin yleisyyteen
on Eskelisen mukaan useita. Erityisesti psykoosiin saiEskelisen mukaan Suomen mielisairaalat ovat yhä valirastuneilla on usein matala koulutustaso ja heikko sotettavan savuisia ympäristöjä.
sioekonominen asema. Mielisairaalassa hoidossa olleet
”Tällä hetkellä lakia tulkitaan niin, että tahdostaan
ovat usein aloittaneet tupakoinnin vertaisten esimerkin
riippumatta hoidossa oleville potilaille tulee suoda mahvuoksi. Lisäksi mielenterveyspotilaat ovat saattaneet
dollisuus tupakointiin hoidon aikana. Suljetuilla osastoilaltistua väärälle informaatiolle.
la on henkilöitä, joiden ulkoilua on rajoitettava, joten
”Vanhan uskomuksen mukaan tupakointi hyödytti
sisätiloissa on oltava tupakointipaikkoja. Tupakan haju
mielenterveyden häiriöistä kärsiviä. Käsitys perustui
kulkeutuu niistä usein muihinkin tiloihin.”
osittain tupakkateollisuuden rahoittamiin tutkimuksiin,
Eskelisen mukaan mielenterveyspotilaiden tupakasta
joiden mukaan nikotiinin aiheuttama dopamiinin eritys
vieroitukseen pätevät samat ohjeet kuin kenen tahansa
helpottaisi skitsofrenian oireita.”
kohdalla. Tupakoinnin puheeksi ottaminen on ensimSittemmin tutkimukset ovat osoittaneet, että tilanne
mäinen askel. Sitä seuraavat lopettamiskehotus, neuon päinvastainen.
vonta henkilökohtaisella otteella, vieroituslääkkeen tai
”Ahdistuksen ja masennuksen oireet voivat helpottua,
nikotiinikorvaushoidon tarjoaminen ja ohjeistus sekä
8

tupakasta eroon, vaikka kärsii mielenterveyden häiriöstä.”

vieroituksen tuki ja seuranta.
”Oman alueen palveluista pitäisi olla tietoinen. Esimerkiksi Helsingissä potilaat ohjataan kaupungin tupakkaklinikalle. Itse suosittelen myös Stumppi.fi palvelua tai soittamista Stumpin neuvontapuhelimeen.”
Mielenterveyspotilaiden kohdalla myös kirjallisten
ohjeiden, psyykkisen tuen ja tsemppaamisen merkitys
korostuu. Osalla psykiatrian potilaista on vaikeuksia
muistaa asioita ja keskittymiskyky voi olla heikko. Kirjallista materiaalia kannattaa antaa potilaan mukaan, ja
ohjeiden tulee olla selkeitä.
”Erityisen tärkeää on välittää viesti, että tupakasta
vieroittuminen on mahdollista. Moni potilas on päässyt

Teksti: Tea Kalska
Teksti on ilmestynyt aiemmin Suomen ASH (Action on Smoking and Health) -järjestön sivuilla. Suomen ASH on vuonna
1989 perustettu, valtakunnallinen kansanterveysjärjestö ja
tupakkapolitiikan asiantuntija. Järjestön tavoitteena on savuton Suomi ja se edistää tupakkatuotteiden ja niihin rinnastettavien nikotiinituotteiden käytön loppumista sekä päihteettömyyttä.

Lue lisää: Suomenash.fi

Mielenterveyden keskusliiton liikuntapalvelut
Mielenterveyden keskusliitto on mielenterveysongelmia itse kokeneitten ihmisten järjestö, mutta Mielenterveyden keskusliitto on myös liikuntajärjestö.

L

iiton liikuntatoiminnan tarkoituksena on lisätä liikuntaa mielenterveyskuntoutujien keskuudessa.
Tavoitteena on, että liikunnalla edistetään ihmisten
psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Liiton liikuntaasioista vastaa liikunta-asiantuntija Kati Rantonen.

ranlässytykseen ja kalakukon heittoon. Koska olemme
halunneet saada myös katsojat liikkeelle, olemme järjestäneet kaikille avoimen 1200 metrin yhteiskävelyn
ilman ajanottoa. Yhteiskävelyssä on ollut eri teemoja
vuosittain. Viime vuonna teemana oli savolaisuus, koska
tapahtuma pidettiin Leppävirralla Pohjois-Savossa.

Askeleita arkeen ja luontoon

Mestaruusturnaus ja koulutuspäiviä
MTKL:n sivuilla on Askeleita arkeen kävelykalenteri,
joka on suunniteltu mielenterveyskuntoutujille. Kalenteri lähtee liikkeelle 10 minuutin kävelystä, joten se
sopii hyvin ihmiselle, jonka liikunta on ollut vähäistä.
Kalenterin kävelyohjelma kestää 12 viikkoa ja siinä on
myös muita vinkkejä arjen aktivoimiseen.
Askeleita luontoon -kalenterin avulla voi havainnoida
luontoa. kalenteri sisältää neljä luonnossa tehtävää
harjoitetta jokaiselle kuukaudelle. Luontoharjoitteet voi
tehdä lähiluonnossa esimerkiksi kaupunkien viheralueilla ja lähimetsissä.

Toinen valtakunnallinen liikuntatapahtuma on MTKL:n
mestaruusturnaus. Turnaus on järjestetty jo 19 kertaa.
Lajit ovat hieman vuosien kuluessa vaihtuneet, mutta
tällä hetkellä lajeina ovat salibandy ja kävelyfutis. Salibandya pelataan kahdessa sarjassa: kilpa- ja harrastesarjassa. Turnauksessa on ollut MTKL:n jäsenyhdistysten joukkueita, mutta myös muita mielenterveysalan
joukkueita. Vuonna 2019 turnauksessa oli ensimmäistä
kertaa lajina kävelyfutis. Kävelyfutis sopii monenkuntoiselle, joten on erittäin sopiva laji MTKL:n turnaukseen.
MTKL järjestää yhdistyksille Ideat liikkeelle koulutuspäiviä, joissa voidaan yhdessä suunnitella ja kehittää
yhdistyksen liikuntatoimintaa. Myös uusia verkon
kautta tapahtuvia palveluita tullaan ottamaan käyttöön
kevään aikana. Jos liikunnasta on kysyttävää, niin ota
rohkeasti yhteyttä.

Yleisurheilumestaruuskilpailut elokuussa
Liiton perinteiset yleisurheilumestaruuskilpailut ovat
koonneet yhdistysväkeä jo yli 20 vuoden ajan elokuun
lopulla kisaamaan yleisurheilulajien pariin. Kisalajeina
ovat 3-ottelu (60m:n juoksu, pituushyppy, kuulantyöntö), 1000m:n kävely sekä ruotsalaisviesti. Jokainen osallistuja saa osallistumisestaan pisteitä omalle yhdistykselleen ja eniten pisteitä kerännyt yhdistys voittaa kiertopalkinnon itselleen vuodeksi. Kolmella peräkkäisellä
kiinnityksellä kiertopalkinnon saa omakseen.
Kisoissa on myös varsinaisten kisalajien ohella hauskoja oheislajeja. Vuosien varrella oheislajit ovat vaihtuneet ja kentällä on voinut osallistua muun muassa koi-

Kati Rantonen, liikunta-asiantuntija
Mielenterveyden keskusliitto ry
kati.rantonen@mtkl.fi, p. 046-920 6427
MTKL:n kalenterit ovat tulostettavissa osoitteessa:
https://www.mtkl.fi/toimintamme/lisaa-liikuntaaarkeen/
Paperiversioita on saatavilla MTKL:n toimipisteistä.
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Kokemuksia elintapojen muutoksista:

Syömishäiriötä, discotanssia ja ruuhkavuosien hikeä
Monia ihmisiä kaikenlainen liikunta tympäisee. Suurin osa suomalaisista ei myöskään noudata terveellisen syömisen suosituksia. Halutaan elää rennosti ja syödä
sitä mikä maistuu hyvälle. Ei ajatella pidemmälle, sitä että seurauksena on usein
ylipainoa ja sairauksia. Luulenpa, että ihmiset eivät niinkään halua elää pitkää ja
terveellistä elämää vaan mieluummin lyhyen ja nautinnollisen.

A

loitin laihduttamisen noin 14-vuotiaana, en terveyssyistä, vaan näyttääkseni hyvältä vastakkaisen
sukupuolen silmissä. Halusin näyttää samalta kuin mannekiinit mainoskuvissa, laihalta ja kauniilta. Samaan
pyrkivät muutkin luokan tytöt ja menin joukon mukana.

En elänyt terveellisten suosituksien mukaan, sillä niitä
ei opetettu riittävästi.
Kotoa poismuuton, yksinäisyyden, opiskelustressin
ja ulkonäköpaineiden kierteissä sairastuin syömishäiriöön. Syömisestä ja laihduttamisesta tuli neuroottinen ja pakonomainen kierre, jota häpesin ja jota
pyrin salaamaan lähipiiriltä.
Kun sitten aloin seurustella, kiinnitin huomiota muuhunkin kuin oman navan ympärillä pyörimiseen. Tunsin myös olevani hyväksytty ja rakastettu sellaisena
kuin olin ja syömishäiriöni loppui. Halusin edelleen
näyttää hyvältä ja jatkoin erilaista liikuntaa miesystäväni kanssa. Liikunta oli enimmäkseen aika tavallista:
kävelyä, juoksua, pyöräilyä, jumpparyhmiä, kuntosalia. Kävimme myös discoissa, joissa tuli ”jyrättyä”.
Liikunta helpotti opiskelustressiä ja toimi vastapainona istumiselle luennoilla ja lukusaleissa. Mukavia
kokemuksia olivat myös interrail-matkat, joiden aikana tuli käveltyä pitkiä matkoja Euroopan eri kaupungeissa.

L

iikkuminen väheni, kun sain lapsia. Ruuhkavuosien aikana en ehtinyt muuta kuin käydä työssä ja
hoitaa perhettä. Yritin välillä kävellä tai pyöräillä työmatkoja. Hiki nousi pintaan lähinnä, kun raahasin
kauppakasseja kotiin. Minulle kertyi liikakiloja. Siksikö
suhde mieheenkin huononi?
Työelämä oli niin epäsäännöllistä ja kiireistä, etten
ehtinyt syödä terveellisesti. Kotona tein perheelle
sellaista ruokaa, jota he halusivat syödä ja joka valmistui nopeasti. Makaronilaatikkoa, kalapuikkoja,
kananugetteja, pizzaa, karjalanpaistia, marjapiirakoita
ynnä muuta.
Kamppailin kauhean yksin uudella paikkakunnalla ja
uudessa työpaikassa ja lopulta uuvuin. Työpaikalla
tuli ongelmia ja jouduin kuntoutukseen, joka ei mielestäni auttanut minua. Juoksin erilaisten terapeuttien vastaanotoilla vuosikausia, mutta mielenterveyteni romahti kuitenkin niin, että olin hoidossa psy-
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kiatrisessa sairaalassa. Vaikka sairaalajaksot tuntuivat
loputtomilta painajaisilta, oli siellä se hyvä puoli, että
opin syömään säännöllisesti ja terveellisesti ja liikuntaankin jäi taas aikaa.
Sen jälkeen koin muutaman kuukauden masennusjakson, jolloin makasin sängyssä iltapäivään saakka, haluamatta nousta ylös. Selvisin siitä vähitellen. Aluksi kävelin vain lyhyitä vartin jaksoja ulkona. Osallistuin myös
paikallisen mielenterveysyhdistyksen liikuntaryhmiin.

A

vioeron jälkeen löysin uuden miesystävän, jonka
kanssa meillä oli tapana iltaisin katsoa televisiota
ja syöpötellä ja juopotella. Siten lihoin muutamassa
vuodessa yli 100-kiloiseksi. En siitä niin itse piitannut,
mutta terveyskeskuksen sairaanhoitaja ja lääkäri
puuttuivat asiaan. Olin mukana terveyskeskuksen painonhallintaryhmässä ja sain pudotettua painosta lähes
20 kiloa.
Menin sitten helppoon osa-aikatyöhön, josta sain
eläkkeen päälle sen verran lisätuloja, että pystyin osallistumaan maksulliseen ryhmäliikuntaan kuten vesijumppaan ja spinningiin. Nyt asun lähellä viihtyisää
metsää ja käyn siellä usein sauvakävelyllä. Viime vuonna sinne rakennettiin myös kuntoportaat.

N

yt kun kirjoitan tätä, on toukokuu kauneimmillaan
ja kävin sauvakävelyllä poikani luona muutaman
kilometrin päässä. Aurinko paistoi ja kävelin radan
vartta mukavaa polkua ja metsän poikki, jossa oli taulu
ja siinä luki: ”Tällä alueella voi nähdä ja kuulla tikkoja,
tiaisia ja kottaraisia.” Tänään on nimittäin lintujen bongauspäivä ja siksi yritinkin etsiä kävelyreitin varrelta
lintuja. Näinkin sitten kottaraisen lentävän polun poikki
jotain nokassaan, oliko oksa vai mato, sitä en ehtinyt
aikana ahdistus ja jännittyneisyys vähenevät. Reipas
nähdä.
liikunta antaa energiaa, virkistää ja tuottaa hyvää mielMusiikki on minulle tärkeää elämässä ja se kuuluu
tä. Se myös rauhoittaa ja rentouttaa.”
usein liikuntaan mukaan. Hyvinvointiani on lisännyt
Jos haluat opetella tai kerrata terveellimyös käynnit sauna- ja avantouintiryhLiikunta helpotti opis- sen elämän asioita voit käydä netissä
mässä.
Hieno kokemus oli osallistua viime kekelustressiä ja toimi osoitteessa 4event/vireyskirja, joka on
ilmaiseksi luettavissa.
väänä pyhiinvaellusmatkalle Espanjassa.
vastapainona
istumiLiikuntaa, syömistä ja elämää ylipääKävelimme siellä ryhmän kanssa noin
tään ei kannata aina ottaa liian vakaselle luennoilla.
130 kilometriä kymmenen päivän aikana.
vasti. ”Kun katsot itseäsi seuraavan kerSe tuli taloudellisesti mahdolliseksi, kun
ran peiliin, hassuttele vähän”, neuvotaan suosikki raotin lainaa pankista.
dio-ohjelmassani Mahadura & Özberkan.
uen usein erilaisia elämäntaidon opaskirjoja, joista
Teksti ja kuvat: Anita
saa voimia ja intoa jatkaa eteenpäin. Esimerkiksi
”onnellisuusprofessori” Markku Ojanen on kirjoittanut
Hyvinvoinnin käsikirjan. Siinä hän kirjoittaa: ”Reipas liikunta sekä piristää että parantaa mielialaa. Liikunnan

L
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Psykoosien hoidon laatua kehitetään
osana kansallista hanketta
Psykoosi on valittu Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) koordinoiman kansallisen laaturekisterihankkeen yhdeksi pilotiksi seitsemän pilottirekisterin joukossa. Valinta on psykoosien hoidon laadun kehittämisen ja hoitotoimenpiteiden järjestelmällisen kartoituksen kannalta merkityksellinen asia.

P

iloteista saatujen kokemusten perusteella laaditaan
suositus Suomeen luotavasta laaturekisterijärjestelmästä. Eduskunta on myöntänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle 2,7 miljoonaa euroa vuosille 2018–
2020 terveydenhuollon laaturekisterien kehittämistyöhön.
Koko hankkeen päätavoite on selvittää, miten kansalliset laaturekisterit voitaisiin organisoida, rahoittaa ja
ylläpitää. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää vielä
tämän vuoden aikana terveydenhuollon virallisista laaturekistereistä, jotka aloittavat THL:n koordinaatiossa
vuonna 2021.

toyksikköjen välillä. Potilaiden tiedot kirjataan rekistereihin nimettöminä, joten kenenkään tietosuoja ei
ole vaarassa.
Laaturekisterien avulla voidaan lisäksi tutkia lääketieteen ja terveydenhuollon arkivaikuttavuutta. Lääketieteen kokeellinen vaikuttavuustutkimus on viime
vuosina saanut rinnalleen havainnoivan tutkimuksen,
jonka lähtökohtana ovat tosielämän potilasaineistot.
Taustalla on ymmärrys siitä, että kokeelliset tutkimukset voivat vastata vain osaan tärkeistä vaikuttavuuskysymyksistä. Esimerkiksi hoitoketjujen vaikuttavuuden selvittämiseksi tarvitaan potilasaineistoja arkipäivän terveydenhuollosta.

Miksi laaturekistereitä tarvitaan?

Suomi jälkijunassa kansallisten laaturekisterien
kehittämisessä

Kansallisia laaturekisterejä tarvitaan monista syistä. Niiden päätavoite on parantaa potilaiden saaman hoidon
laatua, hoidon vaikuttavuutta ja potilasturvallisuutta.
Kansalliset rekisterit muodostavat yhtenäisen ja kustannustehokkaan tavan seurata koko maassa hoidon laatua
ja vaikuttavuutta. Terveydenhuollon hoitotuloksia koskevia tietoja ei ole tällä hetkellä tarpeeksi kattavasti saatavilla. Eri hoitopaikkojen välillä on suuria eroja sekä
hoitokäytännöissä että hoitotuloksissa. Laatueroista ei
kuitenkaan yleisesti tiedetä, koska rekisterejä ei ole käytettävissä. Rekistereillä voidaan seurata esimerkiksi sydäninfarktipotilaiden hoidon tuloksia ja pitkäaikaissairaiden, kuten esimerkiksi skitsofreniapotilaiden vointia.
Terveydenhuollon ammattihenkilöt tarvitsevat hoidon
sisällön ja laadun kehittämiseksi ajantasaista ja luotettavaa tietoa palvelujen laadusta ja vaikuttavuudesta. Hallinnolliset ja poliittiset päätöksentekijät ovat riippuvaisia
samoista tiedoista voidakseen mielekkäästi suunnata
voimavaroja toimintoihin, jotka parhaiten edistävät väestön terveyttä. Myös potilaille vertailukelpoiset ja
kattavat laatutiedot eri hoitopaikoista auttavat tekemään mielekkäitä ja tietoon perustuvia valintoja eri hoi-

Monissa maissa on ollut kansallisia laaturekistereitä
jo vuosia, esimerkkinä Englannin, Hollannin, Tanskan,
Norjan ja Ruotsin kansallisesti kattavat laaturekisterit.
Ruotsissa on koottuna rekisteritietoja yli sadan ja
Tanskassa noin kahdeksankymmenen potilasryhmän
hoidoista ja hoitotuloksista.
Suomessa laaturekisterien kehittäminen on toistaiseksi jäänyt yksittäisten hoitoyksiköiden, sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien aloitteellisuuden varaan.
Tästä esimerkkinä toimivat HUSin kehittämät rekisterit psykoosille, kaksisuuntaiselle mielialahäiriölle ja
psykoterapialle sekä TYKSin kehitteillä oleva neuromodulaatiorekisteri.
Sitoutuminen ja kentän tuki avaimina pilotin
onnistumiseen

Psykiatrialla on nyt ollut mahdollisuus olla mukana
kehittämässä laaturekisterijärjestelmää psykoosirekisterihankkeen avulla. THL:n asiantuntijoiden lisäksi

12

eri alueilta on ollut mukana asiantuntijoita käytännön
kehittämistyössä, niin kutsutussa pilotin ydintiimissä.
Lisäksi pilotille on perustettu laajempi valtakunnallinen
taustaryhmä seuraamaan ja ohjaamaan kehittämistä.
Olennaista on psykiatrian kentän ammattilaisten osallistuminen ja sitoutuminen laadun seurantaan.
Psykoosien hoidon pilottirekisterityö valmistuu tämän
vuoden aikana. Syksyllä hankkeen tuloksista kerrotaan
aihealueesta kiinnostuneille THL:ssä pidettävässä seminaarissa. Tervetuloa kaikki mukaan kehittämään kansallisesti psykoosien hoidon laatua!

Laaturekisterihanke
järjestön näkökulmasta

O

len ollut Nousevan mielen edustajana Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman
psykoosien hoidon laaturekisterihankkeen
yhteistyöryhmässä lokakuusta 2019 lähtien ja
hankkeen ydintiimissä saman vuoden marraskuusta
lähtien. Ydintiimin kokouksia on pidetty kerran
kuukaudessa ja seminaareja hankkeen etenemistä
seuraavan yhteistyöryhmän kanssa on pidetty kaksi.

Jukka Kärkkäinen
LT, psykiatrian erikoislääkäri
Kirjoittaja toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella
ylilääkärinä ja psykoosien hoidon laaturekisteripilotin
vastuuhenkilönä.

Olen osallistunut kaikkiin ydintiimin kokouksiin ja
pitänyt esityksen järjestön edustajana molemmissa
seminaareissa. Potilaiden ja kuntoutujien etua olen
pyrkinyt hankkeessa edistämään muun muassa
pitämällä esillä mielekkääseen elämään liittyvän
hoidon ja kuntoutuksen laadun mittaamisen tärkeyttä.

Laaturekistereistä löydät lisätietoa:
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/arviointi-jatietoikkuna/terveydenhuollon-kansalliset-laaturekisterit

Psykoosien hoidon laaturekisterin mahdollisuudet
potilaiden kannalta voivat liittyä esimerkiksi
mahdollisuuteen vaatia parempaa hoitoa omassa
terveydenhuollon yksikössä ja toisaalta vaihtaa
kiireettömän erikoissairaanhoidon yksikkö sellaiseen,
jossa hoitotulokset ovat parempia.

Psykoosien hoidon laaturekisteripilotin ydintiimi
THL:
Jukka Kärkkäinen (pj), Mika Keinänen, Maija
Lindgren, Leena Nuorteva, Jaana Suvisaari
HUS:
Tuula Kieseppä, Maria Muhonen, Noora Kääriä,
Petri Näätänen, Asko Wegelius
TYKS:
Johanna Husgafvel
TY:
Raimo K.R. Salokangas
PSY:
Kimmo Suokas
NOUSEVA MIELI JA MTKL:
Tapio Gauffin, Päivi Rissanen

Laatutiedon hyödyntämisen suhteen näen Nousevan
mielen roolin merkittäväksi laatutietojen
julkaisemisessa ja tulkitsemisessa. Psykooseista
kuntoutuvilla ihmisillä ja heidän omaisillaan ei
välttämättä aina ole riittävästi resursseja käydä
laatutietoa läpi ja tehdä sen pohjalta päätöksiä. Siksi
pidän tärkeänä, että otamme järjestönä kollektiivisesti
kantaa laatutietoon ja julkaisemme aiheeseen liittyviä
kirjoituksia helposti ymmärrettävässä muodossa.
Tapio Gauffin
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Kelan etuudet psykoosikuntoutujille
Kelan asiantuntijalääkärit Elina Kinnunen ja Tanja Laukkala keräsivät yhteen
psykoosikuntoutujille suunnattuja etuuksia.

P

sykoosipotilailla tarkoitetaan tässä artikkelissa henkilöitä, jotka sairastavat skitsofreniaa, skitsoaffektiivista psykoosia, harhaluuloisuushäiriötä tai
vaikeaa kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Nämä psykoosisairaudet ovat pitkäaikaisia ja niiden ennustetta parantaa varhainen tunnistaminen ja varhain aloitettu
hoito. Psykoosisairauksien hoito aloitetaan usein psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ja saatetaan myöhemmin jatkaa perusterveydenhuollossa. Hoidossa tärkeää
on potilaan sitoutuminen lääkehoitoon ja psykososiaalisiin hoito- ja kuntoutusmuotoihin.
Kela tukee psykoosipotilasta rahallisesti lääkekorvauksen, työkyvyttömyys- ja vammaisetuuksien muodossa
sekä järjestämällä kuntoutusta. Kela arvioi lääkärinlausunnoissa kirjattuja diagnooseja ICD-10 tautiluokituksen mukaisesti ja hoidon asianmukaista suunnittelua ja
toteutumista muun muassa näyttöön perustuvien kansallisten hoitosuositusten mukaisesti.

KUNTOUTUS
Kelan kuntoutus perustuu lakiin Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista
(KKRL6§ 566/2005). Kela järjestää kuntoutusta kaiken
ikäisille. Kuntoutuksen järjestämisen lisäksi Kela voi
maksaa kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa, jonka tavoitteena on toimeentulon turvaaminen kuntoutuksen
ajalta. Kuntoutusta haetaan hakemuslomakkeella ja sen
liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto tai terveydenhuollossa laadittu kuntoutussuunnitelma.
Kelan lääkinnällinen kuntoutus
Kela järjestää lääkinnällisenä kuntoutuksena harkinnanvaraista kuntoutusta, kuntoutuspsykoterapiaa ja vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen tavoitteena on työ
- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen. Harkinnanvaraisen kuntoutuksen toimenpiteitä ovat moniammatillinen yksilökuntoutus, kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit ja neuropsykologinen kuntoutus.
Psykoosipotilaille soveltuu muun muassa ryhmämuotoinen Verso-kurssi, joka on tarkoitettu muun muassa pitkään skitsofreniaa tai muuta psykoosisairautta sairastaville.

Lääkkeiden erityiskorvausoikeus
Suurin osa psykoosisairauksista vaatii lääkehoitoa. Jos
on todettu vaikea psykoosi tai muu vaikea mielenterveydenhäiriö, Kela voi lääkärinlausunnon perusteella
myöntää erityiskorvausoikeuden näiden sairauksien
hoitoon tarkoitettuihin lääkkeisiin. Kyseisiä sairauksia
ovat skitsofrenia, skitsoaffektiivinen psykoosi, harhaluuloisuushäiriö, mania ja sellaiset kaksisuuntaiset mielialahäiriöt, joissa on esiintynyt psykoottinen masennusjakso, sekamuotoinen jakso tai mania.
Korvausoikeus voidaan yleensä myöntää pysyvästi,
mutta jos tarkempi diagnostinen selvittely hoitavan lääkärin toimesta on vielä kesken, korvausoikeus myönnetään alkuvaiheessa määräaikaisesti. Jos korvausoikeus
psykoosisairauden perusteella myönnetään, Kela lähettää Kela-kortin, johon on merkitty korvausoikeuden
numero 112. Apteekki voi myös tarkistaa Kelasta korvausoikeuden. Päihdepsykoosit tai reaktiivinen psykoosi eivät oikeuta 112 korvausoikeuteen.

Kuntoutuspsykoterapiaa järjestetään työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi 16–67-vuotiaille
henkilöille, joiden työ- tai opiskelukykyä uhkaa mielenterveydenhäiriö. Kuntoutuspsykoterapiaa voi saada, jos
mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen on toteutunut vähintään kolme kuukautta asianmukaista hoitoa
ja psykiatrin lausunnon perusteella voidaan arvioida,
että kuntoutuspsykoterapia on tarpeen työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi.
Kuntoutuspsykoterapiaa voi saada yksilöterapiana,
ryhmäterapiana, perheterapiana, paripsykoterapiana ja
kuvataideterapiana. Lisäksi nuoret 16–25-vuotiaat voi-
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vat saada musiikkiterapiaa yksilö- tai ryhmäterapiana.
Nuoren terapiaan voi liittyä myös vanhempien ohjauskäyntejä.
Kuntoutuspsykoterapiakustannuksista Kela korvaa
tietyn summan, ja terapiakäynnin hinnasta riippuen
kuntoutuja maksaa loput itse (ns. omavastuu). Kela
myöntää kuntoutuspsykoterapian vuodeksi kerrallaan
ja enintään kolmeksi vuodeksi. Psykoterapiaa korvataan vuodessa enintään 80 kertaa ja kaikkiaan enintään
200 kertaa. Psykoosipotilas voi saada kuntoutuspsykoterapiaa, jos työelämätavoitetta voidaan pitää hoidon
ja kuntoutuksen avulla mahdollisena.

Ammatillisena kuntoutuksena Kela voi järjestää ammatillisen kuntoutusselvityksen, työllistymistä edistävän
ammatillisen kuntoutuksen (TEAK), työelämässä oleville
KIILA-kuntoutuksen, ammatillisen kuntoutuskurssin,
koulutuskokeilun, koulutuksen, apuvälineitä ja elinkeinotukea. B-lausunnon ja hakemuksen perusteella valitaan tarkoituksenmukainen kuntoutustoimenpide, jotta
tavoite saavutetaan.
1.1.2019 alkaen Kela järjestää nuorille 16–29-vuotiaille
ammatillista kuntoutusta myös tilanteissa, joissa toimintakyvyn heikentyminen ei johdu sairaudesta tai vammasta. Tällöin ei tarvita lääkärinlausuntoa, vaan hakeminen tapahtuu Kelan etuuskäsittelijän haastattelussa
suullisella hakemuksella. Ammatillisen kuntoutuksen
ajalle Kela maksaa kuntoutusrahaa.

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta järjestetään
alle 65-vuotiaille, jos sairaus tai vamma aiheuttaa huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoissa. Kuntoutusta
voidaan myöntää, jos se on perustellusti tarpeen, eli se
mahdollistaa työstä, opiskelusta tai muista arjen toiminnoista suoriutumista ja osallistumista.
Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta haettaessa kuntoutussuunnitelma tulee laatia julkisessa terveydenhuollossa. Kela järjestää vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa, musiikkiterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta,
monimuotoryhmäterapiaa, päiväkuntoutusta sekä psykoterapiaa ja perheterapiaa. Terapia voi olla yksilö- tai
ryhmäterapiaa.
Kela voi myöntää kuntoutussuunnitelman perusteella
terapioita yleensä vuodeksi tai enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena voi saada myös moniammatillista yksilökuntoutusta sekä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja.

Nuoren kuntoutusraha
Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan opiskelun tai muun
työelämään tähtäävän kuntoutuksen ajalta. Nuoren kuntoutusrahaa voi saada 16–19-vuotias nuori, jonka työtai opiskelukyky tai mahdollisuudet valita ammatti ovat
olennaisesti heikentyneet sairauden tai vamman vuoksi
ja joka tarvitsee erityisiä tukitoimia. Tukitoimien tulee
varmistaa osallistuminen opiskeluun tai muuhun työllistymistä edistävään kuntoutukseen (esim. työkokeilu tai harjoittelu).
Lääkärinlausunnon ja hakemuksen lisäksi tarvitaan kotikunnassa laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma (KHOPS). Kunnan edustaja voi olla
esimerkiksi peruskoulun, sosiaalitoimen tai terveydenhuollon asiantuntija, ja hän laatii suunnitelman yhteistyössä nuoren, hänen huoltajiensa ja tarvittavien asiantuntijaviranomaisten kanssa. Useimmiten nuoren kuntoutusraha myönnetään ammatillisen koulutuksen ajalle.

Kelan ammatillinen kuntoutus
Kelan ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työttömille, opiskelijoille ja vasta vähän aikaa työelämässä olleille, joilla sairaus, vika tai vamma aiheuttaa ilmeisiä pitkäkestoisia vaikeuksia opinnoissa tai työssä taikka rajoituksia ammatinvalinnassa. Sairauden vaikeuden ja
pitkäaikaisuuden lisäksi arvioidaan henkilön kokonaistilanne, johon sisältyy muut ajankohtaiseen elämäntilanteeseen liittyvät työllistymiseen vaikuttavat tekijät.
Ammatillisen kuntoutuksen tavoite on auttaa työllistymään, pysymään työelämässä tai palaamaan sinne sairaudesta tai vammasta huolimatta.

TYÖKYVYTTÖMYYSETUUDET
Sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha
Jos lääkäri kirjoittaa sairauspoissaoloa varten Atodistuksen tai B-lausunnon yli 10 päiväksi, on tarpeen
hakea Kelasta sairauspäivärahaa. Työsuhteessa olevan
henkilön työnantaja yleensä hakee sairauspäivärahan,
jos se maksaa palkkaa sairauspoissaolon ajalta. Muutoin
hakemus pitää tehdä itse kahden kuukauden kuluessa
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Alle 16-vuotiaan vammaistuki on tarkoitettu korvaukseksi tavanomaista suuremmasta rasituksesta ja
sidonnaisuudesta, joka aiheutuu sairaan tai vammaisen lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta.
Hoidon ja huolenpidon tarpeen tulee olla tavanomaista suurempaa ikätovereihin nähden ja tulee kestää
vähintään kuusi kuukautta. Rasituksen ja sidonnaisuuden määrä vaikuttaa siihen, myönnetäänkö perus-,
korotettu vai ylin vammaistuki.
Vammaistuen tavoitteena on tukea pitkäaikaisesti
sairaan tai vammaisen lapsen selviytymistä jokapäiväisessä elämässä. Psykoosioireista kärsivää lasta on valvottava ja autettava useissa päivittäisissä toiminnoissa
ikäisiään enemmän, joten vammaistuen hakeminen on
usein aiheellista. Tuki myönnetään yleensä määräajaksi, mutta siihen voi tarvittaessa hakea jatkoa.

työkyvyttömyyden alkamisesta. Jos työstä poissaolo
jatkuu yli 90 arkipäivää, Kelaan täytyy toimittaa työterveyshuollon lausunto työssä jatkamisen mahdollisuuksista. Tämä tarvitaan, vaikka hoitava lääkäri olisi jo laatinut lausunnon Kelaan.
Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä 16–67vuotiailla henkilöillä. Sairauspäivärahakaudella työkykyä arvioidaan suhteessa henkilön omaan työhön tai
työnhakuammattiin.
Osasairauspäivärahaa voi saada enimmillään noin viisi
kuukautta, ja sen avulla voidaan helpottaa niiden henkilöiden työhönpaluuta, joilla on työsuhde ja osapäivätyöstä on sovittu työnantajan kanssa.
Kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke

16 vuotta täyttäneen vammaistuki on tarkoitettu
pitkäaikaisesti sairaiden tai vammaisten aikuisten toimintakyvyn tukemiseksi opiskelussa, työelämässä, kotona asumisessa, sairauksien hoidossa ja kuntoutukseen osallistumisessa. Vammaistuen myöntäminen
edellyttää aina, että henkilön toimintakyky näissä jokapäiväisen elämän toiminnoissa on heikentynyt vähintään vuoden ajan. Toimintakyvyn heikentymisen lisäksi
arvioidaan haitta sekä säännöllinen avun, ohjauksen ja
valvonnan tarve. Näiden lisäksi myös hoidosta ja kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon vammaistuen suuruutta arvioitaessa. Vammaistuki
myönnetään perus-, korotettuna tai ylimpänä vammaistukena.
Psykoosisairaus saattaa aiheuttaa hyvästä hoidosta
huolimatta niin suuria ja pitkäaikaisia vaikeuksia, että
vammaistuen hakeminen on aiheellista. Tuki voidaan
myöntää joko määräajaksi tai toistaiseksi, mutta jos
henkilö siirtyy vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle,
arvioidaan oikeus eläkettä saavan hoitotukeen vammaistuen sijaan.

16–64-vuotiaalla henkilöllä on oikeus Kelan työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos hän ei kykene sairauden, vian tai
vamman takia ansaitsemaan kohtuullista toimeentuloa
minkäänlaisella työllä. Työkyvyttömyyseläke voidaan
myöntää vasta sairauspäivärahakauden jälkeen eli silloin kun työkyvyttömyys kestää yli vuoden. Yleensä työkyvyttömyyseläke myönnetään ensin määräaikaisena
kuntoutustukena, ja sen aikana selvitetään mahdollisuudet kuntoutua takaisin entiseen työhön tai vaihtaa
ammattia ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen
avulla.
Jos henkilö on ollut työelämässä ennen sairastumistaan, hän voi saada kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä myös työeläkelaitokselta.
Sekä Kelan että työeläkelakien mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi tehdä töitä lain sallimissa ansiorajoissa. Jos työstä saatavat ansiot ylittävät sallitun
ansaintarajan, kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke
jätetään lepäämään eli sen maksaminen keskeytetään
lepäämässä olon ajalta. Työkyvyttömyyseläke voidaan
jättää lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja
enintään kahdeksi vuodeksi. Työkyvyttömyyseläkkeen
maksaminen aloitetaan uudelleen, kun henkilö lopettaa
työnteon tai hänen työansionsa vähenevät alle sallitun
rajan.

Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu pitkäaikaisesti sairaiden tai vammaisten eläkkeensaajien toimintakyvyn tukemiseksi jokapäiväisessä elämässä, kotona
asumisessa, sairauksien hoidossa ja kuntoutukseen
osallistumisessa. Taloudellista tukea antamalla pyritään helpottamaan avun ja palvelusten hankkimista ja
siten estämään eläkkeensaajan laitoshoitoon joutuminen. Hoitotuen myöntäminen edellyttää aina, että ha-

VAMMAISETUUDET
Kela tukee vammaisia ja pitkäaikaisesti sairaita myös
rahallisesti.
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Linkit

kijan toimintakyky jokapäiväisen elämän toiminnoissa
on heikentynyt vähintään vuoden ajan. Toimintakyvyn
heikentymisen lisäksi arvioidaan avun, ohjauksen ja
valvonnan tarve. Näiden lisäksi myös hoidosta ja kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon hoitotuen suuruutta arvioitaessa. Hoitotuki
myönnetään perus-, korotettuna tai ylimpänä vammaistukena.
Psykoosisairaus saattaa aiheuttaa hyvästä hoidosta
huolimatta niin suuria vaikeuksia, että hoitotuen hakeminen on aiheellista. Tuki voidaan myöntää joko määräajaksi tai toistaiseksi, määräaikaiseen tukeen voi
hakea jatkoa.

Erityiskorvattavat lääkkeet
https://www.kela.fi/laakkeet
Harkinnanvarainen lääkinnällinen kuntoutus
https://www.kela.fi/kuntoutus
Vaativa lääkinnällinen kuntoutus
https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus
Kuntoutuspsykoterapia
https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia
Ammatillinen kuntoutus
https://www.kela.fi/ammatillinen-kuntoutus

Teksti:
Elina Kinnunen
psykiatrian erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri, Kela

Nuoren ammatillinen kuntoutus
https://www.kela.fi/nuoren-ammatillinen-kuntoutus

Tanja Laukkala
psykiatrian erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri, Kela

Nuoren kuntoutusraha
https://www.kela.fi/nuoren-kuntoutusraha
Sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha
https://www.kela.fi/sairauspaivarahat

PALVELUT KORONAN AIKANA

Kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke
https://www.kela.fi/elakelaiset

L

ehden painoon mennessä Suomessa on
poikkeustila COVID-19-pandemian vuoksi.
Monenlaisia palveluja on siirretty nopeasti etänä
toteutettavaksi ja ryhmäkuntoutuksia tauotettu.
Eräissä Kelan etuuksissa on arjen helpottamiseksi
30.9.2020 asti erityisjärjestelyjä esimerkiksi
lääkärinlausunnon toimittamisaikataulujen
suhteen. Näistä joustoista on tiedotettu
terveydenhuoltoa.
Monet ihmiset voivat kokea muuttuvassa
tilanteessa kuormitus- ja ahdistusoireita. Tämän
vuoksi HUS Psykiatrian asiantuntijat ovat laatineet
verkkosivulle (www.mielenterveystalo.fi) Omahoito
-ohjelman koskien Koronaviruksen aiheuttaman
huolen ja epävarmuuden sietämistä. Ohjelma sopii
kaikille tietolähteeksi.
Yhdessä selviämme myös pandemia-ajasta.

Alle 16 vuotiaan vammaistuki
https://www.kela.fi/vammaistuki-lapselle
16 vuotta täyttäneen vammaistuki
https://www.kela.fi/vammaistuki-aikuiselle
Eläkettä saavan hoitotuki
https://www.kela.fi/elaketta-saavan-hoitotuki
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Hyvän mielen pelit ry tarjoaa väylän halutulle
pelialalle
Hyvän mielen pelit ry:ssä työtä tehdään omien voimavarojen puitteissa. Ihan helpoimman kautta tässä IT- ja pelialan yhdistyksessä ei kuitenkaan toimita. Tämä
näkyy myös työn tuloksissa. Yhdistyksen Dwarf Campaign -peli on kerännyt kehuja ja sitä tähän mennessä ladattu yli 116 000 kertaa. Groll Campaign taas on
saanut kahdessa vuodessa yli 20 000 latausta.

M

arian sairaalan vanhat tilat, muutaman minuutin
kävelymatkan päässä Helsingin Kampista, ovat
vuodesta 2016 alkaen saaneet aivan uuden käyttötarkoituksen. Tiloissa toimii nykyään Maria 01 -niminen
startup-yritysten keskittymä monilta eri aloilta ja eri
kansallisuuksien voimin. Tiloissa toimii myös työkokeilua ja työharjoittelua IT-, peli- ja media-alan projektien
parissa tarjoava Hyvän mielen pelit ry. Ehtona mukaan
pääsylle on mielenterveysdiagnoosi.
Hyvän mielen pelit sai alkunsa viitisen vuotta sitten.
Janne Gustafsson ehdotti tuolloin veljelleen Tommi
Gustafssonille, että he alkaisivat tehdä mobiilipelejä.
Tommilla oli taustalla mielenterveysongelmia sekä
burn out vuotta aiemmin.
”Ehdotin mobiilipelien sijaan, että alkaisimme tehdä
pelejä mielenterveyskuntoutujien päivätoimintana”,
kertoo nykyään yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimiva Tommi Gustafsson.
Veljekset ryhtyivät toimeen. Ensimmäinen vuosi meni
toimintaa käynnistäessä, mutta jo vuonna 2016 yhdistys sai ensimmäisen työharjoittelijansa. Tällä hetkellä

harjoittelijoita ja työntekijöitä on yhteensä kymmenen,
ja yhdistyksen historian aikana heitä on ollut jo 25. Lisäksi toiminnassa on mukana kymmenkunta kuntoutusjäsentä.
Hyvän mielen pelien rahoitus tulee eri lähteistä. Yhdistys on saanut tukea Mielenterveyden keskusliitolta
sekä Tukilinjalta, ja vuonna 2020 uutena tukijana on
Helsingin kaupunki. Yhdistys tarjoaa myös erilaisia palveluita varainkeruutarkoituksessa, kuten videokuvausta ja -editointia. Yhdistyksen pelit sen sijaan ovat yleishyödyllisyyden vaatimusten mukaan ilmaisia.
Yhdistys tarjoaa uusinta osaamista
”Työtä tehdään voimavarojen puitteissa. Haluamme
tehdä hyviä pelejä, mutta liian raskaita menetelmiä
emme voi käyttää”, Gustafsson kertoo.
Kovin vaatimattomalta ei toiminta kuitenkaan kuulosta. Yhdistys muun muassa suunnittelee ja koodaa pelejä, rekrytoi peleihin ääninäyttelijöitä ja on uutena aluevaltauksena alkanut tehdä peleihin itse myös grafiik-
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kaa. Menossa on myös muita projekteja.
Yhdistys muun muassa toteutti osana
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa Suomi 100 vuotta esittelyvideon thaimaalaisille.
Ala vaatii valtavasti osaamista, joten
myös kouluttautuminen on merkittävässä osassa toimintaa. Yleishyödyllisen yhdistyksen on mahdollista saada käyttöönsä alan ohjelmistoja kaupallisia toimijoita
huomattavasti halvemmalla. Näin ollen
Hyvän mielen peleillä on mahdollista tarjota harjoittelijoilleen nopeasti muuttuvan alan uusinta osaamista.
”Monia alan ohjelmistoja ei edes opeteta oppilaitoksissa,” Gustafsson kommentoi useaan otteeseen.
mii kuntoutujille työurapalveluita tarjoava Verve Oy,
Aiemmin yhdistys suositteli, että koulutus haettaisiin
joka toteuttaa Helsingissä muun muassa Kelan tarjoaopiskellen oppilaitoksista. Sittemmin painopiste on
maa ammatillista kuntoutusta.
muuttunut siihen, että Hyvän mielen pelit pyrkii tarjoa”Ammattilainen on jo katsonut, missä kunnossa kunmaan itseopiskelun oheen myös ammattimaisempaa
toutuja on. Vain vajaa kymmenen prosenttia harjoitteliohjausta. Yhdistyksen tavoite on myös tarjota harjoittejoista on joutunut jättämään harjoittelun kesken”, Guslijoilleen osaamista ohjelmistoista, joita alan yritykset
tafsson kertoo.
käyttävät ja näin helpottaa työllistymistä jatkossa.
Harjoittelu on tarkoitus suunnitella niin, että se sopii
Ohjauksen tarvetta korostaa myös se, että yhdistyktyöntekijän sen hetkiseen kuntoon. Mikäli kunto parasessä on harjoittelijoina myös ammattikoululaisia ja
nee harjoittelujakson aikana, on työtunteja tietysti mahAMK-opiskelijoita, jotka nuoren ikänsä takia tarvitsevat
dollista lisätä.
myös enemmän ohjausta kuin vanhemEri tukimuodoilta on mahdollista saamat tekijät.
Ala
vaatii
valtavasti
da tukia eri pituisiksi ajoiksi. TaUudet kehittämisprojektit vaativat
osaamista, joten myös voitteena on, että eri tukimuotoja
myös vetäjiltään paljon uuden opiskelua. Tänä vuonna yhdistyksen on esikouluttautuminen on hyödyntäen harjoittelija saisi työskennellä yhdistyksessä noin parin vuoden
merkiksi tarkoitus alkaa käyttää kaupalmerkittävässä osassa ajan. IT-alalla esimerkiksi puoli vuotta
lisia pelimoottoreita, joiden osaamisestoimintaa.
on liian lyhyt aika oppia asioita kunta olisi sitten hyötyä työmarkkinoilla. ITnolla, joten pidemmälle ajalle on taralalla asioita ei kuitenkaan opi hetkessä.
vetta.
”Menee 1–2 vuotta, että päästään perille, miten ne
Vaikka koodaamiseen luonnollisesti tarvitaan taustatoimivat”, Gustafsson mainitsee.
osaamista ja matemaattista lahjakkuutta, ei harjoitteluun hakeakseen ei välttämättä tarvitse olla IT-alan amHarjoittelu ei vaadi aiempaa kokemusta pelialalta
mattilainen.
”Graafikoilta edellytämme lähinnä piirustustaitoa”,
Yhdistykseen voi päästä harjoitteluun montaa eri reittiä.
Gustafsson kertoo erimerkiksi.
Työharjoitteluun ja työkokeiluun voi tulla esimerkiksi TE
Graafinen suunnittelu onkin yhdistyksen uusi alueval-toimiston työkokeilun, Kelan ammatillisen kuntoutuktaus.
sen, koulun työharjoittelun tai vakuutusyhtiön työpaikkakuntoutuksen kautta. Gustafssonin mukaan aiemmin
Vaikka IT-ala mielletään usein miehiseksi alaksi, Hyvän
harjoittelijoita tuli eniten Kelan kautta, mutta viime aimielen pelien harjoittelijoista noin puolet on ollut naikoina enemmän muita kanavia pitkin.
sia.
”Opiskelijoiden voi olla vaikea mielenterveysongelmien takia saada harjoittelupaikkoja. Toisaalta työeläke- Kuntoutusjäsen osallistuu oman kiinnostuksensa
mukaan
yhtiöt vaativat opintojen tukemiseen onnistuneen työkokeilun”, Gustafsson selittää.
Hyvän mielen pelien toimintaan pääsee mukaan, vaikka
Gustafssonin mukaan harjoittelujaksot ovat pääosin
työharjoittelu ei sillä hetkellä olisikaan itselle sopiva
olleet onnistuneita. Yhteistyötahona rekrytoinnissa toi-
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vaihtoehto. Yhdistyksen kuntoutusjäsenille ei ole muita
tai aloittanut opintoja, osa on todennut, että ala ei olvaatimuksia kuin mielenterveysdiagnoosi. Työkyvyttölutkaan itselle sopiva, osa ryhtynyt freelancereiksi ja osa
myyseläkkeellä oleva Samuli on ollut yhdistyksen jäsetyöllistynyt yhdistykseen.
nenä lähes alusta asti.
Hakemuksia harjoitteluihin yhdistys on saanut hyvin.
”Mielenterveyden keskusliiton lehdessä oli Hyvän
Niin hyvin, että ihan kaikkia ei ole voitu ottaa mukaan.
mielen peleistä yhdistysesittely. Olen kiinnostunut tekKun hakemuksia alkoi tulla myös tavallisilta työnhakiniikasta, joten toiminta kiinnosti”,
joilta, täytyi verkkosivuille laittaa
Samuli kertoo.
maininta mielenterveysdiagnooSamulilla on takanaan tuotantotek- ”On tärkeää, että kuntoutuja sin vaatimuksesta.
niikan ja ohjelmistotekniikan opintoa
pääsee taitojaan vastaaviin ”Pelialan harjoittelupaikkoja on
ammattikorkeakoulussa. Sairastelu
vain vähän olemassa”, Gustafstöihin kehittämään itseään ja son selventää laajempaa kiinnoskuitenkin vaikeutti opiskelua, eikä
taidotkaan tuntuneet riittävän ohjel- edistämään työllistymistään.” tusta.
mistotekniikkaan. Hyvän mielen peKiinnostusta on helppo ymmärleistä Samuli kuitenkin löysi väylän päästä oppimaan
tää. Maria 01:n moderneissa tiloissa työskennellään
asioita itselleen ja tilanteeseensa sopivalla tavalla.
keskittyneesti, ja useat eri yritykset ja toimijat luovat
”Ehdotin yhdistykselle, että voisin tehdä 3Dpaikalle kansainvälisen ja eteenpäin suuntaavan ilmapiimallinnusta. Olen esimerkiksi tulostanut yhdistykselle
rin. Hyvän mielen pelit ry:n pelejä ja muutakin työnjälavaimenperiä”, Samuli kertoo.
keä voi vain ihailla, minkä lisäksi yhdistys luo harjoitteliHyvän mielen pelien jäsenyyden lisäksi Samulilla on
joilleen mahdollisuuden kehittää jatkuvasti osaamistaan
oma toiminimi, hän on mukana muussakin yhdistystoija päästä luomaan jotain omaa ja uutta.
minnassa, kokemusasiantuntijana sekä auttaa tarpeen
Vastaavalla tavalla kunnianhimoista toimintaa toivoisi
mukaan sukulaisiaan.
ehdottomasti löytyvän myös muiden alojen osatyöky”Ilman Hyvän mielen pelejä, minulla olisi varmaan
kyisille ammattilaisille ja uuteen ammattiin haluaville.
muita projekteja, mutta toiminta olisi paljon rajoitetumpaa. Yhdistyksestä saa myös vertaistukea ja vireys
Teksti: Maija Rinne-Forsberg
pysyy yllä”, Samuli kertoo.
3D-mallinnuksen lisäksi Samuli on esimerkiksi tehnyt
Jutun kuvitus liittyy Hyvän mielen pelit ry:n peliin Gnoll Camomia harjoittelupelejä ja online-opintoja. Tavoite on
paign for Warcraft III, joka oli vuoden 2018 parhaaksi arvosjatkossakin opiskella uusia taitoja. Samulilta löytyy koteltu kampanja Warcraft III -pelin verkkoyhteisössä Hive
toa omat laitteet, mutta koska jäsenien on myös mahWorkshopissa. Kuvitus on yhdistyksen harjoittelijoiden kädollista käyttää yhdistyksen ohjelmistoja ja laitteita,
sialaa.
toimintaan osallistuminen ei välttämättä vaadi jäseniltä
suuria investointeja.
https://hyvanmielenpelit.fi
Tavoitteena kuntoutuminen ja työllistyminen
Maria 01:n tiloissa harjoittelijat kokoontuvat kahtena päivänä viikossa. Muu työ tehdään IT-alalle tyypillisesti etänä.
Tavoitteena on luonnollisesti tukea harjoittelijoiden kuntoutumista. Yhdistys pyrkii
myös aktiivisesti kehittämään harjoittelijoiden työelämätaitoja. Työn mielekkyys on
toiminnassa tietysti myös tärkeää.
”On tärkeää, että kuntoutuja pääsee taitojaan vastaaviin töihin kehittämään itseään
ja edistämään työllistymistään”, Gustafsson
painottaa.
Toistaiseksi yhdistyksessä toimineet harjoittelijat eivät ole vielä päätyneet työelämään, sillä ei harjoittelussa ei ole vielä ollut
tarpeeksi hyvin kuntoutunutta henkilöä.
Osa harjoittelijoista on kuitenkin jatkanut
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SOPIMUSVUORI RY TUOTTAA TAMPEREELLA
SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN JA KUNTOUTTAVAN
TYÖTOIMINNAN PALVELUJA VIIDESSÄ YKSIKÖSSÄ.

KLUBITALOMME, JOTKA OVAT MATALAN KYNNYKSEN
JÄSENYHTEISÖJÄ, TOIMIVAT SEKÄ TAMPEREELLA
ETTÄ HÄMEENLINNASSA.
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Abilifyn ja Zyprexan eroavaisuuksista
(Mikä sopii Jupiterille, ei sovi Härälle)
Sopivan lääkityksen löytäminen voi olla pitkä prosessi. Itselläni (= Jorma
Kekki) siihen meni 2,5 vuotta. Nykyään tarvitsen Zyprexa 30 mg/vrk. Huipulla tuulee!
Jorma: Olenko ymmärtänyt oikein, että Zyprexalla hillitään potilaan maanisia ylikierroksia ja Abilify on
puolestaan tarkoitettu piristämään depressiivisyyteen taipuvaisia potilaita. Savenvalaja-Jumalallahan on
7,5 miljardia erilaista saviastiaa, eli jokainen ihminen on oma ainutkertainen tarinansa.
Jukka Kuusela: Kannattaa puhua omista ajatuksista ja epäilyistä asiantuntijoiden kanssa. Parhaassa tapauksessa omalääkäri voi yhdessä kuntoutujan kanssa löytää juuri tälle kuntoutujalle sopivan lääkityksen, joka ei aiheuta huomattavia sivuoireita.
Kimmo Hoikkala: Eräällä ystävälläni vaihdettiin Zyprexa Abilifyhin, jonka seurauksena hän vaipui psykoosiin. Tarkkana siis pitää olla. Itse olen ollut tyytyväinen neljän viikon välein saamaani Abilifyinjektioon.
Tapio Gauffin: Zyprexa on tosiaan enemmän ”rauhoittava ja hillitsevä”. Abilify on vähän erikoinen. Tavallaan jarruttaa ja kiihdyttää joitain välittäjäaineita samaan aikaan. Joitakin kyllä vähän piristää.
Psykiatri Hannu Pekkarinen: Molemmat ovat antipsykootteja, toimivat myös mielialaa tasaavina lääkkeinä, ja hillitsevät ylikierroksia. Varmaankin molemmilla on myös jonkin verran antidepressiivistä vaikutusta.
Jorma: Aiemmin Zyprexan lääkekuvauksessa luki: ”Korkealentoisuutta ja omalaatuisia ideoita.”
Kun luin kyseisen kohdan Pirkkalaiskirjailijoiden kokouksessa, niin muut kirjailijat suorastaan ulvoivat
naurusta. Näinkö meitä taiteilijoita kahlitaan? Pitäisikin pikemminkin puhua käsitteestä ”kultainen keskitie”.
Hannu: Korkealentoisuus luonnehtii maanista tilaa, omalaatuiset ideat psykoottista tilaa. Kultainen keskitie on monesti se tasaisin ja turvallisin väylä kulkea, ja sopiva lääkitys auttaa pysymään tiellä horjumatta.
Jorma: Aloin kirjoittaa uutta runokirjaa työnimeltään ”Lapsen uni (Alitajunta ja intuitio)”. Juuri tätä kultainen keskitie-teemaa pohdinkin parhaillaan. Olen shakissa ja elämän lasihelmipelissä tasapainon ystävä. Jin ja Jang, nääs.
Psykiatri Risto Halme: On huomioitava, että tässä artikkelissa kommentoivat henkilöt ovat selvästi
perillä skitsofrenian perimmäisestä olemuksesta ja oireiden määritelmistä. He ovat sinut tämän sairauden kanssa. Skitsofreenikolla on usein erittäin pitkä ja raskas taival, mutta on lohduttavaa tietää, että
pääsääntöisesti oireet lievittävät vanhemmiten.
Jorma: Ikuinen vaellus – totuudenetsijän tie ja kohtalo.

Teksti: Jorma Kekki
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Linnut

Kyyneleet

Linnut lentävät.
Taivas sinivalkoinen.
Maa on kaunis taas.

Äiti älä pelkää.
Olen kanssasi.
Tässä yhdessä ystävyys vaan kasvaa.

Kesä

Äiti älä pelkää.
Pois pilvet vaeltavat.
Sinun rinnallasi aina olla saan.

Vihreät niityt.
Keltaiset auringonkukat.
Minä laulan.
Punainen taivas ja vihreä maa.
Linnut laulavat, sinivalkea taivas
Kirkkaat järvet.
Vaaleat veneet.
Nyt on Suomen aatto.

Äiti älä pelkää.
Me jätämme hyvästit.
Ehkä joskus me vielä kohdataan.
Äiti älä pelkää.
Tänään et ole yksin.
Taivaaseen asti menit päälle pilvien.
Sinivalkoisten.

Teksti: Veikko Leinonen
Kuva: Jukka Kuusela
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