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MIELI 
SUOMEN MIELENTERVEYS RY

• Maailman vanhin mielenterveysseura (v. 1897)
• Mielenterveysosaamisen asiantuntija, kehittäjä ja 

kouluttaja; 0-vuotiaista ikäihmisiin
• Tukea ja apua: 

• SOS-kriisikeskus, valtakunnallinen kriisipuhelin, 
ulkomaalaisten kriisikeskus, Sekasin-chat, 
vertaistuki ja kuntoutus, tukinet, 
Rikosuhripäivystys, Itsemurhien ehkäisykeskus, 
LINITY

• Kansalaistoiminnan kehittäjä; paikallisseurat, 
vapaaehtoistoiminta

• Viestintä: Mieli-nauhakeräys, Maailman itsemurhien 
ehkäisypäivä, Maailman mielenterveyspäivä 10.10. 
(Vihreää valoa kuuntelemiselle)

• www.mieli.fi
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MINKÄ ASIAN OTAT MUKAAN 
ARKEESI TÄSTÄ TYÖPAJASTA?

• Päätä jo nyt, että otat jonkun 
idean mukaan arkeesi!

• Mikä työväline, ajatus tai 
harjoite on sellainen, jonka 
voisit ottaa käyttöön omassa 
arjen työssäsi?

• Esityksen lopuksi linkkilista 
erilaisiin työvälineisiin!

• Työvälineet löytyvät netistä 
(www.mieli.fi), mutta niitä voi 
myös tilata verkkokaupasta!
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MIELENTERVEYTTÄ
VOI VAHVISTAA
AINA!



MIELENTERVEYDEN HOITAMINEN 
ON KUIN

Hampaiden hoitamista:

”Emme voi ajatella, että harjasin hampaani 

syyskuussa vuonna 2015 ja se saa nyt kyllä riittää” 

Samalla lailla meidän on hoidettava ja huollettava 

mieltämme päivittäin kuin hoidamme esimerkiksi 

hampaitamme.”
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KRIISIN AIKANA JA SEN JÄLKEEN 
(VRT. KORONA)

Koulun aikuisten antaman tuen tavoitteena on vahvistaa:

• turvan tunnetta

• rauhoittumista

• yksilön ja yhteisön kyvykkyyden ja pärjäävyyden tunnetta

• yhteenkuuluvuuden tunnetta

• toivoa

(Hobfoll ym. 2007)



KUINKA VAHVISTAA 
YHTEISÖLLISYYDEN JA TURVAN 
TUNNETTA?

• Jokaisella on tarve tulla kuulluksi ja nähdyksi sekä kokea 

merkityksellisyyttä. 

• Yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunne rakentuu silloin, kun 

nuori kokee olevansa merkityksellinen ja tärkeä osa 

kokonaisuutta. 

• Miten tätä kokemusta voi vahvistaa?

• Ole läsnä, ole kiinnostunut. Kysy: ”Mitä kuuluu?” 

• Tue luokkien ryhmäytymistä ja jokaisen pääsemistä osaksi porukkaa ja 

kouluyhteisöä

• Anna nuorille mahdollisuus osoittaa omia kykyjä.
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Millainen mielenterveyden vahvistaja sinä olet?

Läsnäoleva kuuntelija?

Ryhmähengen rakentaja?

Selviytymisen sparraaja?

Kovanluokan kannustaja?

Vuorovaikutuksen valmentaja?

Tunteiden tulkki?

Huolten puheeksiottaja?



ARJEN VALINNAT



ARJESTA 
VOIMAA

• Tasapainoinen arki tukee mielenterveyttä. 

Ihminen tarvitsee mielenterveyden käden 

jokaista osa-alutta voidakseen hyvin. 

• Rakenteet ja rutiinit tukevat hyvinvointia 

ja tuovat elämänhallinnan tunnetta myös 

haastavina hetkinä  elämä jatkuu

• Tärkeää pystyä tekemään omien arvojen 

mukaisia valintoja arjessa

• Hyvän tekeminen, vapaaehtoistyö ja 

ystävälliset teot vahvistavat 

mielenterveyttä

• Miten rakennat omaa arjen rytmiä 

poikkeusaikana?
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Mikä on se pieni mikroteko, 

jolla voit vahvistaa 

hyvinvointiasi?
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UNI JA LEPO – MITEN SITÄ VOI 
PARANTAA?
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Miten sosiaalinen 
media tai 
pelaaminen 
vaikuttaa yöuniisi 
tai ylipäänsä 
nukkumiseen? 

Unirytmi poikkeusaikana 
mitä keinoja sinulla on 
käytössä unirytmin 
parantamiseen?  

Yksi keskeinen mielialaan vaikuttava 
tekijä

Stressihormoni kortisoli voi estää unensaantia illalla 
 rentoutusharjoitusten tekeminen päivällä



LIIKKUMINEN JA KEHON KUUNTELU 
– ARJEN MIKROTEKO?

• Liikunta on lääkettä niin mielelle kuin keholle!

• Liikunta – lisää mielihyvähormonin eritystä. 

• Liikunta yhtenä masennuksen hoitokeinona.

Korona-aikana: 

• Kävelylenkki äänikirjaa kuunnen tai puhelimessa jutellen

• Ukoilualueiden käyttöaste lisääntynyt huimasti.
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VOIMAVAROJEN VARANNOT

1. Millaiset asiat tuovat tällä hetkellä voimavarojasi arkeesi? 

2. Millaiset asiat tai valinnat tällä hetkellä heikentävät mielen 

hyvinvointiasi arjessa?

. 
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Voimavarat

Kuormitus ei saa ylittää voimavaroja
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VOIMAVARAT ARJESSA

• Voimavarojen pohdinta:

• Miten tyytyväinen olet elämääsi asteikolla 4-10? 

• Mikä olosi on nyt asteikolla 4-10?

• Miksi tunnet näin?

• Minkä asian pitäisi muuttua, jotta pääsisit 7:sta 7+?

• Mitä positiivista haluaisit elämääsi enemmän? 

• Mikä on konkreettinen, pieni, mikroteko, jolla saisit 

lisättyä arkeesi hyvinvointia, ehkäpä jo tänään? 

• Miten voisit onnistua siinä?
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Hyvän mielen 
materiaalit: 
https://mieli.fi/fi
/kirjat/hyv%C3%
A4n-mielen-
materiaalit-
nuorten-kanssa-
ty%C3%B6skente
leville

https://mieli.fi/fi/kirjat/hyv%C3%A4n-mielen-materiaalit-nuorten-kanssa-ty%C3%B6skenteleville
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SELVIYTYMISTAIDOT



SELVIYTYMIS-
TAIDOT

• Antaa voimavaroja ja auttaa selviytymään 

haasteista tai kriiseistä.

• Ennen kriisiä/haastavaa tilannetta 

rakentavien selviytymistaitojen oppiminen

Kriisin jälkeen  tapahtuneen käsittely, 

sanoittaminen

• Selviytymiskeinojen pohtiminen

 ”Mikä auttoi viimeksi?”

• On hyvä kokeilla erilaisia selviytymiskeinoja.

Treenivihko s. 23 ja 24



JOKAINEN 
TARVITSEE 
TURVAVERKON

• On tärkeää pysähtyä pohtimaan, 
ketä omaan turvaverkkoon 
kuuluu.

• Kenelle voi kertoa kuulumisia?
• Kenen puoleen kääntyä, jos on 

huolia?
• Miten omaa turvaverkkoa voi 

vahvistaa?
• Mistä voi saada tarvittaessa 

apua?
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AVUN HAKEMINEN JA
AVUN VASTAANOTTAMINEN OVAT 
TÄRKEITÄ MIELETERVEYSTAITOJA
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AUTTAVIA TAHOJA

• MIELI ry:n Kriisipuhelin: https://mieli.fi/fi/tukea-ja-apua/kriisipuhelin-keskusteluapua-

numerossa-09-2525-0111

• Itsemurhien ehkäisykeskus: https://mieli.fi/fi/tukea-ja-apua/kasvokkain/itsemurhien-

ehk%C3%A4isykeskus

• Kriisikeskukset: https://mieli.fi/fi/tukea-ja-apua/kasvokkain/kriisikeskusverkosto

• Rikosuhripäivystys: https://www.riku.fi/palvelut/

• Nuorelle (tukea jaksamiseen / hyvinvoinnin ylläpitoon):

• Nuorten tukipalvelut listattuna: https://www.nuortenelama.fi/tuki-ja-kriisipalvelut

• Netari – nuorisotalo verkossa (mm. avoinna olevat chatit listattuna): 

https://www.netari.fi/

• www.sekasin.fi –chat ja Sekasin Discord: https://discordapp.com/invite/sekasin

• MLL Lasten ja nuorten puhelin ja chat: https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-

lapsiperheille/lasten-ja-nuorten-puhelin/

• Toisen asteen opiskelijoille: www.nyyti.fi

• Päihdeneuvonta (0800 900 45)

• Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden pohdinnoista

• www.sinuiksi.fi/tietoa

• Väestöliitto www.vaestoliitto.fi
mieli.fi29.9.2020
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MIELENTERVEYSTALON OMA-APU -
OHJELMA

• Toivo - kriisistä selviytymisen oma-apuohjelma nuorelle: 
https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/itsearviointi_omaapu/oma-apu/toivo/Pages/default.aspx

• Oma hoito – ohjelmat nuorille (ahdistus, masennus, viiltely, jne.)
https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/itsearviointi_omaapu/oma-apu/Pages/default.aspx

• Itsearviointi (mieliala, masennut ja alkoholin käytön riskit)
https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/itsearviointi_omaapu/itsearviointi/Pages/default.aspx

• Tietoa mielenterveyden vahvistamisesta:
https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/tietoa_mielenterveydesta/mielenterveyden_vahvistamine
n/Pages/default.aspx

• Apua käytännössä (mikä minua vaivaa, mistä apua voi hakea ja saada, jne.)
https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/hae_neuvoja_ja_apuja/apu_kaytannossa/Pages/default.as
px

• Chillaa -mobiilisovellus yläkouluikäiselle
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TUNNE- JA VUORO-
VAIKUTUSTAIDOT



MITÄ 
TUNTEITA 
PANDEMIA 
SINUSSA 
JUURI NYT 
HERÄTTÄÄ?



VÄLINEITÄ TUNNETAITOIHIN



TUNNETAITOJEN VAHVISTAMINEN 
TUKEE SELVIYTYMISTÄ

• Poikkeusolot voivat kuormittaa monin tavoin mieltä. Ne voivat 

aiheuttaa epämukavia tunteita, joiden kanssa on tärkeää tulla 

toimeen itse tai toisia vahingoittamatta.

• Tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen rauhoittaa 

tunnekeskusta (mantelitumake) ja helpottaa omaa oloa.

• Tunteiden säätely on tärkeää  itsensä rauhoittaminen, 

tunteen voimakkuuden säätely (esim. rauhallinen hengitys, 

ajatusten valitseminen). Ei tarkoita tunteiden ”hallintaa” vaan 

tunteiden hyväksymistä ja oman käyttäytymisen hallintaa.

• Tunteiden ilmaiseminen/purkaminen  tunteesta kertominen 

ja kokemusten jakaminen. Tunteen käsittely esim. taiteen 

keinoin: kirjoittamalla, tanssimalla, musiikin kuuntelulla
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AHDISTUKSEN SIETOLAARIN 
KASVATTAMINEN

• Puhuminen omista ajatuksista, tunteista ja tilanteista 

selkeyttää ja purkaa tunnetilaa.

• Rentoutus, hengitys- ja läsnäoloharjoitukset

• Itsemyötätunnon merkitys ja sen opetteleminen

• Tunnistetaan ja haastetaan erilaiset ajattelumallit (esim. 

yliyleistäminen, mustavalkoisuus, suurentelu, 

katastrofiajattelu, märehtiminen, murehtiminen)

• Tiedostetaan, että ajatukset ovat ”vain” ajatuksia, ne 

eivät kerro totuutta
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HARJOITUS: AJATUKSET OVAT 
”VAIN” AJATUKSIA

• Kokeile: 

”En selviä tästä päivästä.”

Vs. ”Nyt minulle tuli ajatus, että en selviä tästä päivästä.”

”Tästä seuraa täydellinen katastrofi.”

 ”Nyt minulle tuli ajatus, että tästä seuraa täydellinen katastrofi.”

• Kiitä mieltäsi: ”Kiitos Mieli, olipa kiinnostava ajatus, mutta en nyt usko 

tuota.”

• Omia ajatuksiaan ei kannata automaattisesti uskoa ja ottaa totena! 
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MUISTILISTA
TUNTEIDEN
SÄÄTELYYN
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ILON LISÄÄMINEN

• Mitkä asiat tuovat iloa?

• Minkä tekeminen tuo sinulle iloa? 

• Millainen musiikki nostaa mielialaa?

• Millaiset elokuvat tai tv-sarjat naurattavat?  

• Millaiset kirjat naurattavat? 

• Kuka koomikko naurattaa sinua? 

• Kasvonilmeillä vaikuttaminen: 

hymyileminen 

nostaa mielialaa. 
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TIETOISUUSTAIDOT



KEHON JA MIELEN YHTEYS

• Rauhallinen hengitys (syvähengitys) rahoittaa kehoa.

• Kehon rentoutuminen vie koko keskushermostolle 

rauhoittavaa viestiä. 

• Kun keho rentoutuu, myös mieli rauhoittuu.

• Ollaan tässä hetkessä, ei murehdita eilistä eikä odoteta 

tulevaa.
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TYÖKALU: HENGITTÄMINEN

• Hengitysharjoitusten vaikutuksia havaittu tutkimuksissa: 

• Vähentynyt ahdistus ja masennus

• Lisääntynyt optimismi ja tunteiden säätely

• Lisääntynyt kivunsietokyky

• Vähentynyt aggressio ja impulsiivisuus

• Parempi riippuvuuden hallinta ja koulu- ja työmenestys (Amy Cuddy, s. 

238)

• Apua mielen rauhoittamiseen ja hetkeen pysähtymiseen saa 

muun muassa MIELI ry:n rentoutus- tai mindfulness-

harjoituksista
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https://mieli.fi/fi/mielenterveys/harjoitukset


HETKI ITSELLE

• Miten rentoudut ja rauhoitut 

parhaiten?

• Mikä hyvän mielen teon voisit

tehdä itsellesi tänään?

29.9.2020 37



MATERIAALEJA
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Hyvän mielen materiaalit nuorten kanssa työskentelyyn: Nuorten treenivihko, ohjaajan opas ja 
vuosikello: https://mieli.fi/fi/kirjat/hyv%C3%A4n-mielen-materiaalit-
nuorisoty%C3%B6h%C3%B6n
Mielenterveyden käsi: https://mieli.fi/fi/julisteet-ja-kortit/mielenterveyden-k%C3%A4si-uusi
Tunteiden vuoristorata: https://mieli.fi/fi/julisteet-ja-kortit/tunteiden-vuoristorata
Millainen selviytyjä olen?: https://mieli.fi/fi/julisteet-ja-kortit/millainen-selviytyj%C3%A4-olen
Kriispuhelin: https://mieli.fi/fi/julisteet-ja-kortit/kriisipuhelin-juliste
Mitä sinulle kuuluu? –kortit: https://mieli.fi/fi/julisteet-ja-kortit/mit%C3%A4-sinulle-kuuluu-
kortit
Vahvuuskortit: https://mieli.fi/fi/julisteet-ja-kortit/vahvuuskortit
Mielialapäiväkirja: https://mieli.fi/fi/pelit-ja-
teht%C3%A4v%C3%A4t/mielialap%C3%A4iv%C3%A4kirja
Mielenterveys voimaksi –kirja: https://mieli.fi/fi/kirjat/mielenterveys-voimaksi
Hyvän mielen koulu (yläkouluikäisen mt edistämiseen): https://mieli.fi/fi/kirjat/hyv%C3%A4n-
mielen-koulu-k%C3%A4sikirja-yl%C3%A4koululaisen-mielenterveyden-edist%C3%A4miseen
Ideoita mielenterveyden vahvistamiseen: https://mieli.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-
el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/koronaepidemia-ja-mielenterveys/mielen-hyvinvointia-lapsille
Opiskelijoiden muistilista koronan aikaan: http://metkaweb.fi/mieli-ry-armollisuutta-rutiineja-
ja-yhteyksia-muihin-nain-pidat-mielen-kunnossa-koronan-aikana/
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METSÄKÄVELY

• https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/ymp%C3%A4rist%

C3%B6-ja-luonto/hyv%C3%A4n-mielen-

mets%C3%A4k%C3%A4velyt
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Sinä 
olet tärkeä!

Pidä huolta itsestäsi!
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Mitä jäi mieleen?

Minkä konkreettisen mielenterveyttä edistävän asian
tai ajatuksen

otat mukaasi tästä työpajasta?



Mielenterveyttä voi vahvistaa – mieli.fi


