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Lähtökohta: Keski-Suomesta puuttuu vapaaehtoisia, jotka toimivat
mielenterveystoipujien kumppaneina, vaikka muuta vapaaehtoistyötä
tehdään paljon. Mielenterveystoipujien tukeminen koetaan liian
vaikeaksi. Siksi tarvitaan uutta toimintaa ja viestintää, jolla luodaan
joustavia, yksilöllisiä ja rohkaisevia tuki- ja vapaaehtoistyön ratkaisuja
toipujille sekä vapaaehtoisille.
Tavoite: Nuorten ja nuorten aikuisten (15-35-vuotiaiden)
mielenterveystoipujien arjen ja osallisuuden parantaminen monipuolisen
tukitoiminnan ja omaehtoisten verkostojen rakentamisen avulla.
Hankkeessa kehitetään mielenterveystoipujien parissa tehtävää
vapaaehtoistoimintaa, erityisesti Meijän kaveri-toimintaa.

TAVOITTEET, KOHDERYHMÄT
ja PERIAATTEET
Mielenterveystoipujat
Vapaaehtoiset
Ve-toiminnasta
kiinnostuneet
Järjestöt
Mt-toimijat
4. sektori

Kokemusasiantuntijat
Vertaistoimijat

TOIPUMISORIENTAATIO
NUORTEN AIKUISTEN (15-35 v.)
MIELENTERVEYSTOIPUJIEN
ARJEN JA OSALLISUUDEN PARANTAMINEN
ERILAISEN TUKITOIMINNAN, VERKOSTOJEN
RAKENTAMISEN JA VAPAAEHTOISTEN TEKEMÄN
KYNNYKSETTÖMYYS
KUMPPANUUDEN
AVULLA KESKI-SUOMESSA

YHTEISKEHITTÄMINEN
DIGITAALISUUS
KYNNYKSETTÖMYYS

Vapaaehtoistoiminnan
kehittäminen

Mielenterveystoimijoiden,
järjestöjen sekä 4. sektorin
verkostoitumisen ja
yhteiskehittämisen tukeminen
Positiivisesta
mielenterveydestä
viestiminen

Toipuja tarvitsee ympärille ihmisiä,
vaikka eläisi oireiden kanssa

Toipuminen alkaa,
kun yksilö saa yhteyden muihin
ihmisiin

Perustarve olla osa yhteisöä esim. suku,
ystävä, työkaveri
Hyväksyntä edistää toipumista sekä
ennaltaehkäisee sairastumista

YHTEYS

Ihmissuhteet, yhteisö
TOIVO
Usko toipumiseen

IDENTITEETTI
Myönteinen
minäkuva

TOIPUMISORIENTAATIO

VAHVISTUMINEN

MERKITYKSELLISYYS
Laadukas elämä

(Toipumisorientaatioon keskeiset periaatteet Raivio, M & Raivio, J. 2020)

Digitalisaatio
mielenterveyden edistäjänä
• Digitalisaation vaikutukset kohtaamisen ja
vuorovaikutuksen käsitteisiin? Miten tulee
muuttamaan niiden luonnetta?
• Digitaalisuus ei sulje pois kasvokkain
kohtaamisia, sen sijaan ne tukevat toisiaan.
Virtuaaliset tilat kohtaamiselle, mobiilipelit,
virtuaali- ja lisätty todellisuus jne…

→Elämänpeli (Dimmi-hanke), The World Of
Recovery-toipumispeli (toipumishanke,
Lilinkoti-säätiö), Mun mieli-sovellus & Oiva
(Mieli ry) jne…
• Mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja
mielenterveysongelmien syvenemistä voidaan
ennaltaehkäistä erilaisilla mobiilisovelluksilla
sekä pelillisillä menetelmillä.
(Silja Litvin ym. (2020) Gamification as an approach to
improve resilience and reduce attrition in mobile mental
health interventions: A randomized con)

• Mobiilisovellusten mahdollisuuksia ollaan
selvittämässä emotionaalisen kompetenssin
edistämisessä laajalla vertailuasetelmalla.
Mukana yli 2000 nuorta neljästä Euroopan
maasta. Tutkimuksessa mukana olevat saavat
mm. yksilöityjä psykososiaalisia harjoituksia.
(Alexandra ym.(2020) Promotion of mental health in young adults
via mobile phone app:study protocol of the ECoWeb (emotional
competence for well-being in Young adults) cohort multipiple
randomised trial.)

• Huomioitavaa nuorten joukon moninaisuus.
Sovellusten helppokäytettävyys ja nuorten
mukanaolo kehittämistyössä.

DIGIKAVERUudesta
• Välineinä voi olla esim. some (WA, IG, Discord
sähköposti jne..)
• Videopuheluita, kirjoittelua, viestittelyä
puhelimella jne…
• Monelle nuorelle netin ja somen käytön tärkein
syy on yhteydenpito toisiin → luonteva kanava.
Helppous tavoittamisessa sekä nopeus.(nuorten
mediakysely 2019, MLL)
• Haastavien asioiden esille tuominen voi olla
helpompaa kuin esim. kasvokkain tapaamisissa
• ”Kasvottomuus” mahdollistaa tasaveroisen
kumppanuuden keskustelijana aikuisen rinnalla
• Ajasta ja paikasta riippumatonta

Asiantuntija- ja
vertaistuen kanavat.
Dimmi-hankkeen kartoitus
(2020)

LITSE MENTORAPP
• Ylitse oli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA)
rahoittama vuosina 2016-2019 käynnissä ollut hanke, jonka toiminta
keskittyi kehittämään ratkaisuja lastensuojelun ylisukupolvisten
asiakkuuksien vähenemiseen. Hankkeen tuloksena syntyi mobiilisovellus
Ylitse MentorApp. Mobiilisovellus tarjoaa tehtävään koulutettujen
sijaishuollossa kasvaneiden aikuisten vertaistukea sitä tarvitsevalle
sijaishuollosta itsenäistyvälle tai itsenäistyneelle nuorelle
• Idea sovelluksesta syntyi sijaishuollosta aikuistuneille järjestetyissä
työpajoissa (20 kpl). Ideointi pääsi käyntiin keväällä 2017 Futurice Oy:n
ottaessa Ylitse-projektin osaksi ChiliCorn Fund pro bono -toimintaansa.
Sovelluksen teknisen koodaustyön tekivät Aalto-yliopiston opiskelijat.
• Pilotointia mm. Finfami, Nuorten Mielenterveysseura Yeesi.

MEIJÄN MIELI DIGIKAVERUUS
• Yhteistyö YLITSE MENTORAPP VERTAISMENTORIPALVELUN kanssa.
➢ Yhteiset koulutukset
➢ Työnohjaus & tekninen tuki/
vertaismentoripalvelu
➢ Vertaistapaamiset &
virkistystoiminta/Meijän Mieli
• Skilssi/filtteri= Meijän Mieli
• Paikkaan sitoutumatonta
• Ei-ammattimaista (tavallisen ihmisen
taidoilla)→ vertaisuus voi syntyä monesta
asiasta

• Luottamuksellista (vaitiolo)
• Vapaaehtoista
• Tavoitteena positiivisen mielenterveyden
vahvistaminen

• Kaverisuhteita ja matalankynnyksen
mielenterveyspalvelua nuorille toipujille
Keski-Suomen alueella, riippumatta
asuinpaikkakunnasta
• Madaltaa vapaaehtoistoiminnasta
kiinnostuneiden henkilöiden kynnystä lähteä
mukaan toimintaan

Ensimmäinen koulutus
• 17.2. & 24.2. TEAMS (2.5h). Sisältöinä mm.
vapaaehtoistoiminnan periaatteet, digitaalisessa
vuorovaikutuksessa huomioitavat asiat ja tunteet,
omat voimavarat sekä jaksaminen
• Kuusi osallistujaa: kaksi luonut profiilin, kolme
jäänyt miettimään asiaa, yksi ilmoitti ettei lähde
mukaan

Osallistujat:
- JKL & Petäjävesi
- 4 naista ja 2 miestä
- 3 Nuorta ja 3 työikään kuuluvaa
”Digikaveruuden rooli tulee varmasti kasvamaan tulevaisuudessa ja koronalla
on myös oma osansa. Hyvä, että tälläinen palvelu on olemassa.
Vapaaehtoisena on mukava kokeilla verkossa toimivaa vapaaehtoisuutta
joustavasti. Tässä oppii lisää ja mentorointi parhaimmillaan antaa myös itselle
paljon”

KEVÄÄN 2021 DIGIKAVERI
koulutukset
Hybridikoulutus pohjoisessa Keski-Suomessa

Toukokuussa 3.5. ja 10.5. hybridikoulutus pohjoisessa Keski-Suomessa
Viitasaari -Pihtipudas -alueella. Koulutukseen voi osallistua joko paikan
päällä Viitasaarella tai Pihtiputaalla tai vaihtoehtoisesti etänä Teamsin
välityksellä mistä päin maakuntaa tahansa. Ilmoittautuminen 29.4.-21
mennessä vapaaehtoistyö.fi -palvelun kautta.
Oppilaitosyhteistyö

Toinen koulutus liittyy oppilaitosyhteistyöhön Gradian kanssa, jossa
digikaverikoulutus ja -toiminta on sisällytetty lähihoitajaopiskelijoiden
opintojaksoon. Tähän yhteistyöhön kuuluu myös JAMK:in
kuntoutuksenohjaajaopiskelijan tekemä opinnäytetyö, jossa tutkitaan
Ylitse MentorApp-sovelluksen soveltuvuutta mielenterveystoipujien
tukitoimintaan sekä sovelluksen käyttökokemuksia mentoreilta ja
toipujilta.
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