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Elina Marjamäki
Nuoret ja mielenterveys

elina.marjamaki@mieli.fi

**********************************
Mielenterveyden edistämisen ilosanomaa 

kunnalliseen nuorisotyöhön ja nuorten kanssa työtä 
tekeville ja heitä kohtaaville

**********************************

Mitä työni tarkoittaa käytännössä?

Mielenterveyden edistämisen rummuttamista ja ylläpitämistä 
kunnallisen nuorisotyön ja itse asiassa laajasti nuorten kanssa 
toimivien parissa. Toivon ja toiveikkuuden vahvistamista 
nuorisotyön kentällä. Koulutuksia ja puheenvuoroja, myös ruotsiksi. 
Materiaalien levittäminen. Artikkelit ja blogit.

• Yhteistyötä: 

• Kanuunan verkostot: Mielenterveyden vahvistajien verkosto v.22

• AVIT

• Kunnan nuorisotoimet

• Nuorisotyön aluekoordinaattorit

• Muut nuorten kanssa työskentelevät; järjestöissä, kirkon ntyö, 
vapaaehtoiset

NuoskaInto

Kanuuna

mailto:elina.marjamaki@mieli.fi
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Missiomme: Jokainen nuoria kohtaava 
aikuinen voi vaikuttaa vahvistavasti 
heidän mielenterveyteen.

2



.fi

Mielenterveys voimaksi –verkkokurssi valmistunut
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• Kurssin arvioitu kesto on noin kymmenen tuntia. Kaikkea ei tarvitse käydä läpi kerralla vaan voit palata 
kurssille ja hyödyntää sitä arjen työkaluna. Arvioin, että yhden teeman käsittelyyn voisi mennä aikaa 
noin tunnin verran. 

• Voit käydä aiheet läpi joko annetussa järjestyksessä tai hyppiä ja pomppia kurssilla valitsemassasi 
järjestyksessä. Kannattaa kuitenkin varata aikaa asioiden pohtimiseen ja miettiä, miten niitä voi 
omassa työssä vahvistaa.

• Kurssi on tarkoitettu käytännönläheiseksi työkaluksi ja suunnittelemmekin yhdessä kurssin aikana 
omaan työhön sopivan Hyvän mielen vuosikellon. Klikkaa alla olevaa palkkia niin pääset kurssin pariin. 
Nähdään siellä!

• https://mieli.fi/materiaalit-ja-
koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-nuorisotyohon-ja-
harrastustoimintaan/mielenterveystaitoja-nuorisotyohon-ja-
harrastustoimintaan/

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-nuorisotyohon-ja-harrastustoimintaan/mielenterveystaitoja-nuorisotyohon-ja-harrastustoimintaan/
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Mielenterveys voimaksi 
-verkkokurssi

• 10 h verkkokurssi  

• ”kädet savessa” –tyyppinen → oman työn 
suunnittelua ja ideointia mielenterveyden 
edistämisen näkökulmasta, omien taitojen 
pohdintaa

1. Mielenterveyden edistäminen

2. Kohtaaminen ja kuunteleminen

3. Arjen valinnat

4. Tunnetaidot

5. Kaveritaidot

6. Itsetuntemus ja vahvuudet

7. Some ja mielenterveys

8. Selviytymiskeinot ja turvaverkko

9. Unelmat

10.Todistus ja palaute
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Vuosikellon rakentuminen teema teemalta.

Vuosikellon lähettäneille kurssitodistus

Alla esimerkki-vuosikellomme, jokaisella

tietysti tulee oman näköinen
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Suunnittelemme yhdessä “Hyvän mielen vuosikellon” 

omaan työhön;  oman työn suunnittelua ja ideointia 

mielenterveyden edistämisen näkökulmasta, omien 

taitojen pohdintaa

”Kädet savessa” -kurssi



.fi

Koulutuksia kevät -23 aikana
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• Mielenterveys voimaksi –koulutus Turun nuorisotyö 21.2.

• Mielenterveys voimaksi –koulutus Espoon nuorisotyö 28.2.

• Mielenterveys voimaksi: Ohjaamojen valtakunnallinen verkosto huhtikuu -23

• Psykologinen turvallisuus - tehostetun nuorisotyön verkosto, Oulu 2.3.

• Merkityksellisyys nuorten mielenterveyden tukena, valtakunnallinen 12.5. 
tutkija-kirjailija Samuel Salovuori

• Nuorten mielenterveyden vahvistaminen –vanhempainiltoja nuorten 
vanhemmille kevään -23 aikana

• Psykisk hälsa som livskraft –tulossa keväällä -23
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7.2.23 
klo 13-15.30
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Tilattavia koulutuksia
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• Mielenterveys voimaksi 1h - 3h - kokopäivä

• Luonteenvahvuudet mielenterveyden tukena (sis. Vahvuuspakka)

• Toiveikkuus taitona 

• Psykologinen turvallisuus mielenterveyden tukena

• Itsemyötätunnon taidot 

• Nuorten tunnetaitojen vahvistaminen 

• Hyvän mielen tila

• Psykisk hälsa som livskraft
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Mielenterveyden vahvistajien verkosto 2023
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• Verkostotapaamiset kerran kuukaudessa

• Keskustelua mielenterveyden teemoista ja ajankohtaisista aiheista

• Tammikuussa 24.1. oli aiheena riittämättömyyden tunteen 
selättäminen ja itsemyötätunnon lisääminen

• Tule mukaan keskustelemaan ja jakamaan ajatuksia ja ideoita

• Ympäristötunteet, rasismi ja mielenterveys, mitä muuta 
kiinnostavaa keksisimme yhdessä? 
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Vahvuuspakka – vahvuuksien 
sanoittamista ja itsetuntemusta
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• Työväline, jonka avulla voi tunnistaa ja
oppia käyttämään omia 
luonteenvahvuuksiaan.

• Luonteenvahvuuksien vahvistaminen ja 
tietoinen käyttö lisäävät tutkitusti 
hyvinvointia ja myönteistä itsetuntemusta.

• Vahvuuspakan materiaalit voi ladata 
mieli.fi –verkkosivuilta

• Luonteenvahvuuksien verkkoluento 
tilattavissa maksutta (sis. Korttipakan)



.fi

Mental health promotion Erasmus+ koulutusviikko
Yhteistyössä Metsäkartanon kanssa
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• Tulossa lokakuussa 2023

• Koulutusviikko Istanbulissa, Turkissa

• 6 nuorisotyöntekijää Suomesta → Suomeen palattua kukin vetää 5 nuorelle 
mielenterveysteemaisen session/ita

• Belgia, Puola ja Liettua, Turkki

• Teemana mielenterveys ja sen vahvistaminen

• Tuotoksena yhteinen ”Handbook” osallistujien menetelmistä

• MIELI ry ja Metsäkartano 
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Kuvakortit 2.0
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• Mielenterveys voimaksi 2.0 –kuvakortit

• 65 valokuvaa

• Nuorten ottamat kuvat 

• Kohtaamisen tueksi

• Fiilisten kertomiseen, rauhoittumiseen, 
vaikeiden asioiden käsittelyyn, ryhmiin 
jakamiseen, unelmien löytämiseen, 
tunteista puhumiseen, jne. 

• Sisältää ohjevihkosen
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Kadonneen ystävän 
jäljillä -peli
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• Kehitetty yläkouluikäisille 
mielenterveystaitojen 
vahvistamiseen

• Peliä voi pelata kerrallaan 
2-6 henkilöä, jotka 
toimivat pelissä ryhmänä 
ja koettavat selvittää 
kadonneen ystävän, 
Myrskyn, arvoitusta.

• Pelin kesto 30-60 min.
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Pelissä harjoitellaan 
mielenterveystaitoja
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• Tunnetaitoja
• Sosiaalisia taitoja
• Arjen taitoja
• Selviytymistaitoja
• Itsetuntemuksen vahvistamisen

taitoa
• Tietoisuustaitoja

• 30 eri tehtävää 
mielenterveystaidoista

• 6 tarinallista vihjekorttia
• 9 loppuratkaisuvaihtoehtoa
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Julisteet
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Hyvän mielen materiaalit
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• Hyvän mielen treenivihko (tehtävävihko nuorille itsenäiseen työskentelyyn tai 
nuoren kanssa tehtäväksi)

• Hyvän mielen treenivihko ohjaajan opas (ryhmille + treenivihon tueksi)

• Hyvän mielen vuosikello (suunnittelun ja ideoinnin väline)

• Täältä löydät kaikki Hyvän mielen materiaalit. 

https://mielinauha.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/hyvan-mielen-treenivihko-nuorille/
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Tehtäviä ja teoriaa mielenterveystaidoista
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• Mielenterveys voimaksi  -kirja nuorisoalan ammattilaisille.

• Hyvän mielen koulu – yläkoulun ammattilaisille.

• Tietoa mielenterveystaidoista sekä harjoitteita mielenterveystaitojen 
vahvistamiseen


