
Valot pimeyksien reunoilla - nuorten mielenterveys ja diakonia 

Melkein joka neljäs nuori kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Mielenterveysongelmat ovat 

koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia. Mikä mättää? Miten tukea ja auttaa? Entä 

miten nuorten osaaminen voisi näkyä diakoniatyössä?  

 

Tavoite: 

Työpajan tavoitteena on saada nuoret sanoittamaan, mikä maailmassa tai elämässä ahdistaa ja 

huolettaa.Keskusteluissa pyritään kiinnittämään huomiota asioihin, jotka tuovat toivoa ja keinoihin, joilla 

ahdistusta voi helpottaa. Pajassa nuoret pääsevät pohtimaan, miten diakonia voisi huomioida 

paremmin nuoria ja tukea nuorten hyvinvointia sekä miten nuoret voisivat osallistua diakoniatyöhön. 

 

Tarvikkeet: 
● Fläppipaperia tai taulu ja tusseja  
● Post it -lappuja ja kyniä 

 

1.Aloitus 
Jokainen osallistuja kertoo nimensa ja yhden asian, joka omassa elämässä on tällä hetkellä hyvin.  

 
2. Tarina  
Luetaan henkilötarina koulukiusaamisesta ( liite 1) Keskustellaan lyhyesti tarinan aiheuttamista 

tunteista ohjaajan johdolla 
● Mitä ajatuksia ja tunteita tarina herätti? 

● Voiko tarina olla totta? 

● Miten kiusaaminen näkyy nuorten elämässä (myös netissä)? 

● Onko kiusaaminen näkyvää vai näkymätöntä? 

● Puututaanko kiusaamiseen? 

● Miten sinun mielestäsi olisi voinut toimia? 

● Miksi kiusaamisesta puhuminen on nuorille vaikeaa? 
 

3. Epätoivon puu  
Piirretään fläppipaperille tai taululle puu ja oksia ( liite 2). Keskustellaan tarinan pohjalta sekä 

yleisemmin, mikä aiheuttaa epätoivoa, ahdistusta ja pelkoa. Mikä huolettaa tämän päivän 

maailmassa, entä mitkä asiat varjostavat tulevaisuutta? Kirjoitetaan asiat oksiin piirrettyihin lehtiin 

tai post it -lapuille ja kiinnitetään ne epätoivon puuhun.  

 

4. Tietoisku nuorten mielenterveysongelmista (liite 3) 
 



5. Epätoivon puusta toivon puuksi 
Pohditaan yhdessä, mitkä asiat luovat toivoa asioihin, joita listattiin epätoivon puuhun sekä miten 

nuorten hyvinvointia voidaan parantaa. Kirjoitetaan asiat post it-lapuille ja kiinnitetään ne epätoivon 

puun lehtien päälle 

 
6. Nuoret ja diakonia 
Vaihtoehto 1. 
Tilaisuuteen voi halutessaan kutsua vierailijaksi seurakunnan diakoniatyöntekijän. Kerrotaan ketkä 

ovat seurakunnan diakoniatyöntekijöitä ja näytetään kuvat, jos mahdollista.  

Esitellään lyhyesti, mitä diakonialla tarkoitetaan ja mitä diakoniatyössä tehdään. Kerrotaan mitä 

sielunhoito tarkoittaa ja miten sitä toteutetaan seurakunnassa. 

Keskustellaan: 
● Huomioiko seurakunta nuoria diakoniatyössä? 

● Miten seurakunta voisi tukea nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia?  

● Millaisia palveluja ja toimintaa seurakunnalta kaivataan/tarvitaan? 

● Voiko nuoret olla mukana diakoniatyössä?  

● Minkä ikäisille diakoniatyötä suunnataan? 

● Missä asioissa nuoriso- ja diakoniatyö voisi tehdä yhteistyötä 

 

Vaihtoehto 2. 
Kerrotaan ketkä ovat seurakunnan diakoniatyöntekijöitä. Näytetään myös kuvat, jos se on 

mahdollista. Jaetaan osallistujat pienryhmiin ja pyydetään ryhmiä menemään seurakunnan 

nettisivuille ja tutkimaan, minkälaista diakonia- ja sielunhoitotyötä seurakunta tekee. 

10-15 min etsinnän jälkeen palataan yhteen, jaetaan mitä löytyi ja työntekijä kertoo niistä 

toiminnoista, joita ei mainittu. Keskustellaan samojen apukysymysten pohjalta, kuin vaihtoehdossa 

1.  

 

7. Illan päätös/hartaus (liite 4) 
 

8. Raportoidaan työpajan herättämistä ajatuksista  
RAPORTOINTILOMAKE 
https://forms.gle/i28ib5wG6AB5Nh7q6 

 

 

 



 

ETÄTYÖSKENTELY 
 
Vinkkejä etätyöskentelyyn: 

● varmista, että kaikki saavat puheenvuoron 

● jos porukkaa on paljon, puheenvuoroja kannattaa jakaa 

● anna mahdollisuus osallistua keskusteluun keskustelukentän kautta, jos puhuminen on liian 

jännittävää - pidä silmällä keskustelukenttää ja jaa sinne kirjoitetut kommentit 

● mikit pidetään kiinni, kun ei ole oma puheenvuoro 

 
1.Aloitus 
Jokainen osallistuja kertoo nimensa ja yhden asian, joka omassa elämässä on tällä hetkellä hyvin.  

 
2. Tarina 
Luetaan henkilötarina koulukiusaamisesta ( liite 1). Keskustellaan lyhyesti tarinan aiheuttamista 

tunteista ohjaajan johdolla (keskustelukysymykset live-työskentelyssä). 

 

2. Työskentely 1 - epätoivon puu  
Pajan vetäjä tekee etukäteen paperille tai taululle puun, jossa on oksia ( liite 2). Halutessaan voi 

myös käyttää piirto-ohjelmaa ja jakaa näytön osallistujille työskentelyn ajaksi. Keskustellaan tarinan 

pohjalta sekä yleisemmin, mikä aiheuttaa epätoivoa, ahdistusta ja pelkoa. Mikä huolettaa tämän 

päivän maailmassa, entä mitkä asiat varjostavat tulevaisuutta? Vetäjä kerää asiat yhteen, ja 

halutessaan kirjoittaa ne oksiin piirrettyihin lehtiin tai post it -lapuille sekä kiinnittää ne epätoivon 

puuhun. 

 

4. Tiivis tietoisku nuorten mielenterveysongelmista (liite 3) 
 

5.  Epätoivon puusta toivon puuksi  
Pohditaan yhdessä, mitkä asiat luovat toivoa niihin asioihin, joita koottiin epätoivon puuhun ja 

miten nuorten hyvinvointia voidaan parantaa. Kirjoitetaan keskustelussa esille nousseet asiat 

keskustelukenttään (voi käyttää myös toista keskustelualustaa, esim padlet) ja kootaan ne yhteen 

toivon puuksi, joka korvaa epätoivon puun. Vetäjä voi halutessaan kirjoittaa toivon puun aiheet 

post it -lapuille ja korvata niillä epätoivon puun lehdet.  

  

 



 

 

6.  Nuoret ja diakonia 
Vaihtoehto 1 
Tilaisuuteen voi halutessaan kutsua mukaan seurakunnan diakoniatyöntekijän. Kerrotaan ketkä 

ovat seurakunnan diakoniatyöntekijöitä. Näytetään myös kuvat, jos se on mahdollista. Esitellään 

lyhyesti, mitä diakonialla tarkoitetaan ja mitä diakoniatyössä tehdään. Kerrotaan mitä sielunhoito 

tarkoittaa ja miten sitä toteutetaan seurakunnassa. Keskustellaan (keskustelukysymykset 

live-työskentelyssä) 

  

Vaihtoehto 2. 
Kerrotaan ketkä ovat seurakunnan diakoniatyöntekijöitä. Näytetään myös kuvat, jos se on 

mahdollista. Jos alustalla mahdollista (esim. Zoomissa on), jaetaan osallistujat pienryhmiin ja 

pyydetään ryhmiä menemään seurakunnan nettisivuille ja tutkimaan, minkälaista diakonia- ja 

sielunhoitotyötä seurakunta tekee. Selvityksen voi pyytää tekemään myös itsenäisesti.  

10-15 min etsinnän jälkeen palataan yhteen, jaetaan mitä löytyi ja työntekijä kertoo niistä 

toiminnoista, joita ei mainittu. Keskustellaan (keskustelukysymykset live-työskentelyssä) 

  

7. Illan päätös/hartaus (liite 4) 
 

8. Raportoidaan työpajan herättämistä ajatuksista  
RAPORTOINTILOMAKE 
https://forms.gle/i28ib5wG6AB5Nh7q6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

LIITE 1 TARINA 

Se alkoi siitä kun menin eskariin ja jatkui aina amikseen saakka. Ennen kiusaamista olin 
sosiaalinen ja avoin lapsi. 

Vanhempieni työn vuoksi oltiin pari vuotta minua nuoremman siskoni kanssa vuoropäiväkodissa, 
jossa lapsista ei muodostunut sellaista kiinteää ryhmää, josta olisi saanut kavereita. Sellaisia, joita 
olisi kutsunut kotiin leikkimään tai vastaavasti mennyt heidän luokseen. Siksi oltiinkin siskoni 
kanssa paljon kahdestaan, myös siellä päivähoidossa. 

Niinpä eskariin mennessäni minulla ei ollut ketään kaveria ennestään ja muistan, miten vaikeaa oli 
päästä leikkimään toisten tyttöjen kanssa. Kaikilla oli omat kaverit. Poikien porukoihin pääsi 
paremmin kuin tyttöjen, mutta se aiheutti kiusaamista. Koin jo silloin ulkopuolisuutta ja niinpä 
kehittelin leikkejä itsekseni mielikuvituskavereitteni kanssa, joille puhuin joskus myös ääneen. 
Toiset lapset alkoivat tietysti seurailla leikkejäni ja siitä alkoi kiusaaminen. Silloin kai ensimmäisen 
kerran kuulin olevani hullu, sekopää, ei ihan terve, outo, jne. 

Eskarilaisista suurin osa tuli samaan kouluun kanssani ja hyvin nopeasti tieto eskariaikaisista 
mielikuvituskavereistani levisi luokan tietoon ja aika pian koin olevani ulkopuolinen. Ihan aluksi sain 
muutaman kaverin, joiden kanssa leikittiin myös vapaa-ajallakin, mutta jotenkin sielussani tiesin, 
etten ollut kenenkään bestis. Yritin lahjoa heitä kavereikseni lahjoittamalla heille tavaroitani, 
jakamalla karkkeja, lainaamalla vaatteitani jne. Hyvin pian minua opittiin käyttämään hyväksi. 
Kukaan alakoulussa ei kiinnittänyt tähän huomiota. Harrastuksiksikin valitsin pianonsoiton ja 
kansalaisopistosta lasten kuvaamataidon piirin. Ei tullut mieleenkään mennä esim. jalkapallo- tai 
muihinkaan joukkuejuttuihin, sillä olin jo riittävästi saanut kokea olevani se viimeinen, jonka toisen 
joukkueen oli pakko ottaa mukaansa. Vaikka olin ihan hyvä lähes kaikessa urheilussa. Koin 
ulkopuolisuutta koulussa mutta onneksi kelpasin nuoremman sisareni kaveripiiriin, joka myös oli 
koulussa yksi kiusaamisen aihe. Kotona oli menossa avioeroprosessi, joten vanhemmatkaan eivät 
huomanneet mitään. Äitini havahtui asiaan vasta sitten kun 4 lk:n synttäreilleni ei tullut ketään 
ikäistäni. Asialle ei kuitenkaan tehty mitään, koska vaikutin normaalilta. Seuraavia synttäreitä ei 
sitten juhlittukaan kuin perheen piirissä, tämä oli toki myös minun toiveeni. 

Yläasteelle halusin toiseen kouluun kuin lähikoulu, johon suurin osa luokastani meni. Ajattelin 
lapsellisesti, että uusi koulu uusi mahdollisuus. Näin ei kuitenkaan käynyt. Olin jo niin rikki, etten 
uskaltanut lähestyä ihmisiä. Pelkäsin tulevani torjutuksi ja kelpaamattomaksi. Ihailin toisten 
rohkeutta olla omia vahvoja persoonia, sanomaan rohkeasti mielipiteitä ja pukeutua näyttävästi. 
Minä taas yritin olla mahdollisimman näkymätön. Niinpä aika pian sielläkin sain jäädä omiin oloihin 
ja yksinäisyyteeni. Tajusin, että minulle on tapahtumassa jotakin pahaa, koska aloin saada myös 
fyysisiä oireita. Vatsa oli kipeä aika usein ja aloin nähdä painajaisunia, joissa minulle naurettiin ja 
yritettiin satuttaa. Pyysin apua opettajalta, opolta ja koulukuraattorilta. He eivät kuitenkaan 
puuttuneet asiaan, koska eivät itse nähneet kiusaamista. Heidän mielestään minun tulisi opetella 
sosiaalisemmaksi ja rohkeammaksi. 



Loppujen lopuksi kaikki mitä olin ulkonäköni, olemukseni, musiikkimakuni ja piirrokseni sekä 
mielipiteeni oivat toisten mielestä outoja, vääriä ja huonoja. Niinpä yläkoulukin meni kantaessani 
hullun, sekopään, ei ihan terveen ja oudon taakkaa harteillani. Koulumatkoilla toivoin vastaan 
tulevien autojen menettävän hallinnan ja ajavan ylitseni, sillä se olisi ollut perheeni kannalta 
siistimpi tapa kuolla kuin itsari. Kukaan ei voi ymmärtää miten kovasti toivoin kuolemaa. En 
halunnut lähteä edes riparille. Ajatus toisten kanssa samassa tilassa ja kämpässä olemisesta 24/7 
tuntui kauhistuttavalta. Päätin vihata ja arvotella kirkkoa, niin ei tarvinnut selitellä miksi en mennyt 
riparille. 

Amiksessa asiat alkoivat pahentua entisestään. Aloin hoitamaan rikkinäistä sieluani viinalla. 
Humalassa olin kaunis ja rohkea. Kerrankin minullakin oli kavereita ja jopa pari 
seurustelusuhdettakin. Poikakaverien kanssa tosin enemmän nähtiin humalassa kuin selvin päin. 
Selvin päin en uskaltanut kohdata heitä. Niinpä tulin aika pian myös jätetyksi, mutta se ei 
haitannut, koska aina joku tarvitsi juomaseuraa. Krapulassa ja selvin päin olin ihan romuna. Tässä 
vaiheessa aloin viillellä. Kirvelevä haava käsivarressa peitti sisällä olevan kivun. Enkä tiennyt 
silloin, että viiltelykin koukuttaa. 

Siinä vaiheessa, kun kolmannen kerran istuin itkevän äidin, koulukuraattorin ja lastensuojelutädin 
kanssa pohtimassa väliaikaista sijoitusta tajusin, että oikeasti tarvitsen apua. Amiksessa oli kerran 
viikossa opiskelijapappi ja eräänä krapulapäivänä jotenkin vain menin hänen juttusilleen. Hän sai 
mut jotenkin avautumaan ja jatkoimme jutteluja muutaman kerran. Hän jotenkin näki mun läpi ja 
sille oli helppo puhua. Siitä tuli mun tukihenkilö kun selviteltiin niitä laitospaikkoja ja käyntejä 
mielenterveystoimistoon. Se pappi pysyi mun tukena, vaikka vaihtoi välillä työpaikkaakin.  Sain 
mielialalääkityksen ja vuoden ajan kävin säännöllisesti juttelemassa psykologille. Eniten mua 
kuitenkin auttoi se papin kanssa puhuminen, koska se ei ollut niin virallista ja se uskalsi tuntea mut 
kaupungillakin ja pysähtyä juttelemaan. Se vei mua ”ihmisten ilmoille”, käytiin kahviloissa, uimassa 
ja parissa gospelkonsertissakin. Pikkuhiljaa tunsin taas eläväni. Pikkusiskon kautta löysin tien 
seurakunnan toimintaan, joka on ollut tosi terapeuttista. En tiedä uskonko mihinkään mutta olen 
kokenut olevani tervetullut, olen tullut nähdyksi. 

Nyt olen aikuinen, asun omillani, sain jopa koulunikin suoritettua ja olen Ohjaamon kautta 
saamassani työkokeilussa. Minulla on edelleenkin aika huono itsetunto. Edelleenkin liian usein 
ajattelen mitä toiset minusta ajattelevat. Olen kuitenkin oppinut tuntemaan itseäni ja tunnistamaan 
milloin ja mitkä asiat aiheuttavat ahdistusta. Yritän elää mahdollisimman säännöllistä elämää; 
syödä, ulkoilla, nukkua ja välttää stressiä, koska etenkin väsymys ja stressi saavat minut synkkiin 
ajatuksiin. En kuitenkaan enää toivo kuolemaa. Välit perheeseenkin ovat parantuneet. 
Pikkusiskolleni olen tosi kiitollinen, että hän on jaksanut välittää musta. Sille papille olen myös tosi 
kiitollinen ja ehkä vähän myös Jumalallekin. 

 

LIITE 2 PUU 

Tarvikkeet: 

Fläppipaperit tai A3 paperit 
tussit 
saksia 
maalarinteippiä tai sinitarraa 
post it -lappuja 
  



Osa osallistujista piirtää fläppi- tai A3 -kokoiselle (pystysuunnassa) papereille korkean puun rungon 
osat. Paperit eli rungon osat kiinnitetään teipillä toisiinsa. Toiset osallistujat piirtävät oksia. Oksat 
tulee olla lehdettömiä, jos seuraavassa osiossa käytetään post’it lappuja. Oksiin voi myös piirtää 
valmiiksi isoja lehtiä, joihin myöhemmin käytävässä keskustelussa kirjoitetaan tekstiä. 

Puu oksineen kiinnitetään seinälle sinitarran tai teipin avulla. 

 

LIITE 3 TIETOISKU 

Nuorten mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä 

THL kerää tietoa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista ja palveluista väestökyselyillä ja 
tilastotiedonkeruilla. Tietoa saadaan myös asiakastietojärjestelmistä ja rekistereistä. Tulospalvelu 
sisältää monipuolisesti ja kattavasti lapsilta, nuorilta ja huoltajilta kerätyn tiedon.  

Valtaosa lapsista, nuorista ja lapsiperheiden vanhemmista kokee terveydentilansa hyväksi. Tilanne 
on hyvä kansainvälisestikin vertailtuna. Siitä huolimatta esimerkiksi mielenterveyteen liittyvää 
oireilua esiintyy yleisesti.  Vaikka lasten ja nuorten terveys on kohentunut, eri ryhmien väliset 
terveyserot ovat pysyneet ennallaan tai jopa kasvaneet. Lapsiperheissä vanhempien 
terveysongelmat voivat olla koko perheen hyvinvoinnin riskitekijä. 

Mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä ja monet mielenterveyshäiriöt ilmaantuvat ensi kertaa 
nuoruudessa. Eri tutkimusten mukaan noin 20–25 prosenttia 12 -22 vuotiaista nuorista kärsii 
jostain mielenterveyden häiriöstä ja ne ovat koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia 
terveysongelmia. Erilaisia häiriöitä voi olla useampia yhtä aikaa. 

Nuoruusiän kehityksen arvioinnissa tarkastellaan nuoren toimintakykyä eri asioissa (esim. 
koulusuoriutuminen, terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen, ihmissuhteet ikätovereihin ja 
aikuisiin). Vakavissa mielenterveyshäiriöissä nuoren kehitys on juuttunut. Oireiden ja häiriöiden 
varhainen tunnistaminen on tärkeää, jotta ongelmien pitkittymiseltä ja vaikeutumiselta vältytään. 
(lähde :THL) 

Koko maa, Perusopetus 8. ja 9. lk 

Indikaattori: Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 

Indikaattori tuottaa tietoa niiden nuorten osuudesta (%), jotka ovat kokeneet kohtalaista tai vaikeaa 
ahdistuneisuutta kahden viime viikon aikana. Ajoittaiset ahdistuksen tunteet ovat osa nuoren 
normaalia elämää. Läheiset ihmiset voivat tukea ahdistuksen tunteiden kanssa pärjäämistä ja 
nuoren selviytymistä iänmukaisista haasteista. Varsinaisen ahdistuneisuushäiriön syntyyn 
vaikuttavat perinnöllinen alttius ja ympäristötekijät, erityisesti lapsuusiässä ja nuorena koettu 
väkivalta, hylkäämiskokemukset ja muut liiallisesti kuormittavat ympäristötekijät 

  

  2017     2019     

  pojat tytöt yhteensä pojat tytöt yhteensä 



Kohtalainen tai 
vaikea 
ahdistuneisuus 

34 640 35 840 70 878 41 460 42 983 84 611 

(Lähde: THL) 

  

Nuorten mielenterveyspalvelujen tarve on viime vuosina kasvanut räjähdysmäisesti. 

Yhä useampi hakee apua, mutta terveydenhuolto ei ole ehtinyt muutokseen mukaan, vaan hoitoon 
pääsy on ruuhkautunut, toteaa Itä-Suomen yliopiston nuorisopsykiatrian vasta nimetty professori 
Tommi Tolmunen. 
Mielenterveyden häiriöt  ovat jo nuorten merkittävin terveysongelma Suomessa. Masennus, 
ahdistuneisuus ja syömishäiriöt yleistyvät murrosiässä erityisesti tytöillä. Esimerkiksi 
masennusoireilua on jopa 15 prosentilla nuorista, ahdistuneisuutta jopa 10 prosentilla, samoin 
käytöshäiriöoireita. 10–15 prosentilla on toistuvia itsetuhoisia ajatuksia. 

– Valtaosa psyykkisistä sairauksista puhkeaa nuoruudessa, mutta toisaalta nuorilla on valtava 
parantumispotentiaali – varsinkin jos apua on saatavilla oikeaan aikaan. Hoitamalla lapset ja 
nuoret hyvin voidaan vaikuttaa tulevaisuuteen, Tolmunen sanoo tiedotteessa. 

Nuorille löytyy hoitopolkuja, mutta resurssit ovat nyt liian pienet. 

–Hoitoon pitäisi päästä nopeammin sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. 
Terapiaa tarvitseville tulisi turvata ainakin alkuun viikoittaiset käynnit, sitä vähemmällä ei saada 
parantavia prosesseja käyntiin. Erityisesti tarvitaan lisää työntekijöitä perustasolle. 1–5 
keskustelukertaa psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa on monelle nuorelle jo riittävä apu. 

Onko nuorilla todella entistä enemmän mielenterveysongelmia vai onko kyse siitä, että oireilevat 
tunnistetaan ja ohjataan hoitoon entistä tehokkaammin? –Varmaa tietoa tästä ei ole. Joka 
tapauksessa on hyvä, että mielenterveysongelmiin liittyvä stigma on vähentynyt ja niistä voi puhua 
ääneen, Tolmunen sanoo. 

Toisaalta hoitoon tulee yhä sairaampia, moniongelmaisia nuoria. 

–Voi miettiä, heijastaako ongelmien kasautuminen myös yhteiskunnan kovenemista. Heikosti 
pärjäävien on entistä vaikeampi työllistyä. Koulujen resurssien puutteen ja perheiden rakenteiden 
rikkoutumisen vuoksi moni nuori jää tukea vaille. 

Tolmusen mukaan koulussa  pysyminen vaikka huonollakin menestyksellä olisi oireilevalle nuorelle 
usein tärkeää ja kuntouttavaa. 

–Koulut suhtautuvat tähän vaihtelevasti. On kouluja, joissa opettajat ovat hankkineet psykiatrian 
osaamista ollakseen tukena, kun taas toisissa kouluissa oireilevia kehotetaan herkästi 
sairauslomalle. Koulujen tehtävä on tietysti ensisijaisesti tuottaa tutkintoja. Välillä on kuitenkin 
vaikea löytää paikkaa oireilevalle nuorelle, ja kotiin jääminen vain pahentaa tilannetta. 



Tolmunen uskoo , että tulevaisuudessa erikoissairaanhoidon roolina on entistä enemmän tutkia ja 
suodattaa tietoa muille nuorten mielenterveystyön toimijoille. (Lähde: mediauutiset) 

 

 

 

 LIITE 4 HARTAUS 

Hartaus mielenterveydestä 
  

1. Alkumusiikki (ei pakollinen) 
2.   Alkupuhe 
3.   Raamatunluku 
4.   Rukous 
5.   Loppumusiikki 

  
Alkupuhe 
  
(Kiitetään päivästä, ja osallistumisesta työpajaan. ‘’Alustetaan’’ hartautta esim.) 
  
Kiitos paljon kaikille teille, jotka osallistuitte tähän työpajaan. Mielenterveys on raskas aihe monelle, 
ja sen takia olenkin kiitollinen kaikkien rohkeudesta näissä keskusteluissa. Seuraavaksi 
hiljennymme hartauteen, jonka aloitan lukemalla pätkän Psalmista. 
  
Raamatunluvut: 
  
Psalmi 143:4-12 
4. Voimani ovat lopussa, sydämeni jähmettyy. 
5. Minä muistelen menneitä aikoja, mietin kaikkia tekojasi, ajattelen sinun kättesi töitä. 
6. Minä kohotan käteni sinun puoleesi, sieluni janoaa sinua kuin kuivunut maa. 
7. Vastaa minulle, Herra! Vastaa pian, kauan en enää jaksa! Älä kätke minulta kasvojasi, muutoin 
olen haudan partaalla. 
8. Sinuun minä turvaan – osoita laupeutesi jo aamuvarhaisesta! Sinun puoleesi minä käännyn – 
opeta minulle tie, jota kulkea! 
9. Herra, pelasta minut vihollisteni käsistä! Sinun luonasi olen turvassa. 
10. Sinä olet minun Jumalani – opeta minua täyttämään tahtosi! Sinun hyvä henkesi johdattakoon 
minua tasaista tietä. 
11. Nimesi tähden, Herra, anna minun elää! Vapauta minut ahdingosta, sinä vanhurskas! 
12. Tuhoa viholliseni, sinä uskollinen! Hävitä kaikki, jotka vainoavat henkeäni – minä olen sinun 
palvelijasi. 
  
Sananlaskujen kirja 12:25 
‘’Huoli masentaa ihmismielen, hyvä sana sen ilahduttaa.’’ 
  
Rukous: 



Hyvä, rakas Jumala. Anna sylisi heille, jotka sitä kipeästi tarvitsevat. Auta meitä selviämään 
kaikista päivistä, vaikka ne joskus kuinka rankoilta tuntuvatkin. Älä anna ihmisten vaipua 
epätoivoon, anna meille syitä rakastaa. Siunaa jokaisen omaa mielenterveyttä. Pyydämme lisää 
onnen hetkiä elämään, niistä saamme voimaa. Aamen. 
  
Loppumusiikki ja/tai alkumusiikki esimerkkejä: 
  
Kaikki seuraavat laulut löytyvät mm. Spotifysta sekä Youtubesta. 
  
1-800-273-8255 - Logic, Alessia Cara, Khalid (kertoo mm. itsemurhan selätyksestä sekä 
masennuksesta. Biisin nimi on itsessään amerikkalaisen kriisipuhelimen numero.) 
  
breathing - Ariana Grande (kertoo ahdistuksesta, ja siitä tunteesta, kun ilma on yksinkertaisesti 
liian raskasta hengittää) 
  
listen before I go - Billie Eilish (kertoo masennuksesta, itsetuhoisista ajatuksista, hiljaisesta 
avunhuudosta läheisille ihmisille) 
  
In My Blood - Shawn Mendes (kertoo ahdistuksesta ja sen vallitsevista tunteista) 
 

 

 


