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Onneksi olkoon, olet tullut valituksi ja pääset aloiamaan työt uudessa,  
yhteis kehitetyssä palvelussa.  Olimme suunnitelleet töiden alkavan huhti-
kuun alussa, mua koronatilanne aiheuaa viivästyksen aikatauluun, ja töi-
den aloiaminen tapahtuu todennäköisesti vasta syksyllä. Tilanteen tuoma 
epävarmuus haastaa meitä kaikkia tällä hetkellä, mua onneksi voimme 
aloiaa edes etänä työnkuvaan perehtymisen ja toisiimme tutustumisen.

Tämän oppaan tarkoituksena on koota tietoa yhteen ja toimia sinulle 
työhön perehtymisen tukena.  Tämä on ensimmäinen versio Aidon väliä-
jän perehdytysoppaasta. Toivommekin paljon kommeneja ja kehiämis-
ehdotuksia tästä. Tätä opasta saa vapaasti muokata ja lisätä siihen omia 
muistiinpanoja.

Mitä on Aitona väliäjänä toimiminen?

Läsnäolemista
Kuuntelemista

Yhdessä tekemistä
Siltojen luomista paikkojen ja ihmisten välillä

Voimaantumista
Väliämistä – olen kiinnostunut sinusta ja osoitan sen 

Kehiymistä

avtt k
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Aito väli�äjä -toiminnan synty

LOV ME -hanke on Kaakkois-Suomen 
sosiaalipsykiatrinen yhdistyksen 
(Kakspy ry:n) koordinoima, STEA- 
rahoi�einen yhteishanke FinFami 
Uusimaan ja Kukunori ry:n kanssa.  
Hankkeessa kehitetään käy�äjäläh-
töisen kokeilevan kehi�ämisen pro-
sessia, jonka tavoi�eena on positiivi-
sen mielenterveyden vahvistaminen 
toipumisorientaation näkökulmasta. 
Hankkeen nimi onkin lyhenne toipu-
misorientaation sanoista:

L ii�yminen 
O ptimismi
V oimaantuminen 
M yönteinen minäkuva 
E lämän merkityksellisyys. 

LOV ME -hankkeessa mielenterveys- 
ja tai päihdeongelmia kohdanneet 
ihmiset tai heidän läheisensä ide-
oivat, työstävät ja kokeilevat palve-
luja tai palvelujen osia, joita heidän 
mielestään pitäisi olla olemassa tai 
mikä olisi edistänyt heidän omaansa 
tai läheistensä toipumisprosessia. 
Tärkeässä osassa on yhteiskehi�ä-
minen.

Aito väli�äjä  syntyi elokuun lopussa 
2018 kokemusasiantuntijoille pide-
tyssä työpajassa Malmilla, Kukunorin 
tiloissa. Syyskuussa otimme yhtey�ä 
Helsingin kaupungin Psykiatrian pal-
velujen pohjoiselle poliklinikalle, josta 
työntekijät lähtivät avoimesti ja innol-
la kehi�ämään yhdessä uu�a palve-
lua. Toimintaterapeutit valikoituivat 
kiinnostuksensa mukaan yhteistyö-
kumppaneiksi, ja heidän kanssaan  
työstimme ideaa eteenpäin. Ja si�en 
tammikuussa 2019 pääsimme käsiksi 
käytännön kokeiluihin ja ensimmäiset 
Aidot väli�äjät aloi�ivat työskente-
lyn psykoosipalvelujen asiakkaiden 
kanssa. Toukokuun lopussa tarkaste-
limme saavute�uja tuloksia valtais-
tavan arvioinnin työpajassa, johon 
osallistuivat kaikki kehi�ämistyössä 
mukana olleet tahot: kokemusasian-
tuntijat, kuntoutujat ja  amma�ilaiset.

Kehitystyö on ollut inspiroivaa ja 
innostavaa ja ke�erästi käytännön 
kokeilujen kau�a etenevää. Haas-
teen ilmaantuessa olemme lähteneet 
ratkomaan sitä yhdessä, moniääni-
sesti tarkastellen. Siivi�äkööt yhteis-
kehi�ämisen, voimaantumisen  ja 
luo�amuksen henki toimintaa myös 
tulevaisuudessa.

Aito väli�äjä -toiminta on syntynyt kokemusasiantunti-
joiden ja amma�ilaisten yhteiskehi�ämisen tuloksena  
LOV ME -hankkeessa vuosien 2018–2019 aikana.

Toimintaa on ollut kehi�ämässä 
useampikin ihminen eri vaiheissa. 
Tärkeän panoksensa kehi�ämis-
työhön ovat antaneet kokemusasian-
tuntijat Heidi Nurmi ja Roope Rauta; 
Helsingin kaupungilta toiminta-
terapeutit Marjo Hämäläinen ja Terhi 
Almari-Sundholm, johtava toiminta-
terapeu�i Hannimari Pihkanen, 
psykososiaalisen työn päällikkö Kaisu 
Maunuksela  ja erityissuunni�elija 

Tiina Ranta. LOV ME -hankkeesta 
prosessia on fasilitoinut Katriina 
Nuutinen. Palvelupolun on visualisoi-
nut Paula Barclay.

Käsikirjoitus tähän oppaaseen on 
tehty yhteistyössä kehi�ämistyö-
ryhmän kanssa, vastaavana Katriina 
Nuutinen, graa�nen suunni�elu Heidi 
Nurmi.
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Helsingin kaupungin psykiatria- 
ja päihdepalvelut
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tehtä-
vänä on tuo�aa hyvinvointia, tervey�ä ja sosiaalista 
turvallisuu�a helsinkiläisille. 

Helsingin psykiatria- ja päihdepalve-
lut jakautuvat kuuteen palvelukoko-
naisuuteen: asumisen tuki, ensilinjan 
palvelut, mielialahäiriöpalvelut, psy-
koosipalvelut, päihdepalvelut sekä 
sosiaali- ja kriisipäivystys. Lisätietoja 
löytyy psykiatria-  ja päihdepalvelui-
den organisaatiokaaviosta (lii�eenä). 

Psykoosipalvelut vastaa psykoosipo-
tilaiden psykiatrisesta avohoidosta, 
päiväosasto- ja vuodeosastohoidosta 
sekä kuntoutuksesta. Psykiatrian 

poliklinikat tarjoavat neuvontaa sekä 
psykiatrista tutkimusta, hoitoa ja 
kuntoutusta. Psykiatrian poliklini-
koilla hoitomuotoina käytetään mm. 
perhe- ja verkostotyötä, yksilökes-
kusteluja, erilaisia ryhmämuotoisia 
hoitoja, toimintaterapiaa ja lääkehoi-
toa. Toteutunu�a hoitoa arvioidaan 
ja suunnitellaan määräajoin yhdessä 
potilaan kanssa. Lisätietoja psykoosi-
palvelujen organisaatiokuvassa 
(lii�eenä).

Psykoosipalveluiden päällikkö Jussi Niemi- Pyn�äri on ase�anut 
palveluille seuraavat tavoi�eet:

1. Sopiva lääkitys kaikille
2. BFT-mallin mukainen hoitointerventio jokaisen potilaan ulo�uville
 BFT = Behavioural Family Therapy
3. CBTp jokaisen potilaan ulo�uville
 CBTp = Cognitive Behavioural Therapy for Psychosis
4. Jokaiselle potilaalle paras paikka yhteisössä
5. Fyysinen onni takaisin
6. Sairaalan ja avohoidon yhteistyö kukoistamaan
7. Kokemusasiantuntijat osaksi henkilökuntaa

Aito väli�äjä -toiminta osana 
psykoosipalveluja
Aito väli�äjä toimii yhteistyössä 
alueen psykoosipoliklinikan toiminta-
terapeutin kanssa. Alueellisilla psy-
koo si poliklinikoilla on 2–3 psykoosi-
työryhmää ja kotikuntoutustyöryhmä. 

Aito väli�äjä -toiminnan käynnistyes-
sä toimintaterapeu�i ja Aito väli�äjä 
käyvät oman poliklinikan työ ryhmis-
sä esi�äytymässä ja kertomassa 
toiminnasta. Jatkossa Aidot väli�äjät 
osallistuvat työryhmien kokouksiin 
tarpeen mukaan. 

Esi�elyssä voi käy�ää Aito väli�äjä 
-videota, joka löytyy Aito väli�äjä 
-YouTube-kanavalta:

bit.ly/aitovali�ajakanava

Alussa Aitojen väli�äjien ja toimin-
taterapeu�ien yhteisiä kokouksia 
järjestetään kahden viikon välein 
ja toiminnan vakiintuessa kerran 
kuukaudessa. Aidoille väli�äjille 
järjestetään työnohjaus kerran kuu-
kaudessa. Pari kertaa vuodessa on 
tarkoitus järjestää myös virkistys- tai 
juhlatapahtumia. 

Toimintaa koordinoi psykoosipalvelui-
den psykososiaalisen työn päällikkö 
Kaisu  Maunuksela.

sairaala /

poliklinikka
 

Haluaisitko
 

tavata
 

Aidon
 

välittäjän?
 

Hmm...
ehkä voisin.

 

ktt
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Työnkuva & tehtävä

Palvelupolusta

Toimintaterapeu
i ehdo
aa Aidolle 
väli
äjälle asiakasta sen jälkeen, 
kun toimintaterapeu
i on varmista-
nut, e
ä kuntoutuja on kiinnostunut 
tukihenkilötoiminnasta. Toimintatera-
peu
i järjestää ensimmäisen yhteis-
tapaamisen poliklinikalle. Ensimmäi-
sessä  tapaamisessa Aito väli
äjä 
ja kuntoutuja tutustuvat toisiinsa ja 
sopivat aloitetaanko yhteistyö vai 
ei. Kuntoutujalla on mahdollisuus 
myös jäädä mie
imään asiaa. Aidolla 
väli
äjällä on mahdollisuus kieltäytyä 
aloi
amasta yhteistyötä. Jos yhteis-
työ aloitetaan, niin alussa sovitaan 
ensimmäisestä tapaamispaikasta, 
viestintäkäytännöistä ja luo
amuk-
sellisuudesta.
 
Tapaamiset ja kipinän löytäminen

Tapaamisilla Aidon väli
äjän kanssa 
on alku ja loppu. Alkutapaamisen 
jälkeen Aito väli
äjä ja kuntoutuja 
voivat tavata enintään 15 kertaa. 
Tapaamiset voivat olla kestoltaan 
tunnista kolmeen tuntiin. 

Aluksi on tärkeää saada myöntei-
nen kontakti, käydä vaikka kahvilla 
yhdessä ja jutella rennosti. Aidon 
väli
äjän tehtävä on au
aa kuntou-
tujaa löytämään ja vahvistamaan 
kipinää elämässään. Kipinä voi syntyä 
paikoista tai asioista, joita tehdään 

yhdessä. Aito väli
äjä ei mene yksin 
toipujan kotiin, mu
a tavata voi 
esimerkiksi ulko-oven luona ja lähteä 
yhdessä vaikkapa kuntosalille.  Aito 
väli
äjä ja kuntoutuja voivat myös 
sopia, e
ä kirjautuvat samaan aikaan 
jonkin  kiinnostavan yhteisön virtuaa-
liryhmään.

Yhdessä valitut ja kokeiltavat toimin-
nat olisi hyvä olla järkevän hintaisia 
ja muutenkin sellaisia, joita toipujan 
on mahdollisuus jatkaa yhteistyön 
jälkeen.

Yhteistyössä keskitytään kuntoutu-
jan voimavaroihin ja mielenkiinnon 
kohteisiin. Tukihenkilötoiminnassa 
keskeistä ovat hyvät vuorovaikutus-
taidot: on tärkeää kuunnella tarkalla 
korvalla, mistä kuntoutuja on kiin-
nostunut. Aito väli
äjä voi ehdo
aa 
vaihtoehtoja esimerkiksi vierailukoh-
teeksi tai harrastuskokeiluksi, mu
a 
kuntoutuja tekee päätökset. Aito 
väli
äjä  kannustaa ja tukee osallistu-
mista. Tavoi
eena on tasa-arvoinen 
yhteistyösuhde, jossa toivo, itsevar-
muus ja elämän merkityksellisyys 
vahvistuvat.

Kuuntelemisen, yhdessä tekemisen 
ja Aidon väli
äjän omien kokemusten 
jakamisen välistä tasapainoa on hyvä 
säädellä tilanteen mukaan. Rento ja 
hyväksyvä läsnäolo vie jo pitkälle! 
Yhdessä saa olla hauskaa :)

Tilaa omille muistiinpanoille
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Yhteydenpito

Aitoon väli�äjään voi olla yhteydessä 
Aidon väli�äjän työpuhelimen, työ-
sähkö postin tai poliklinikan henkilös-
tön kau�a.

Toimintaterapeu�i on yhteydessä ta-
paamalla ja / tai puhelimitse Aito vä-
li�äjään ja kuntoutujaan säännöllisin 
väliajoin kuullakseen yhteis työ proses-
sin etenemisestä ja tunnelmista kum-
mankin osapuolen näkökulmasta. 

Prosessin pääty�yä  kuntoutuja, 
Aito väli�äjä ja toimintaterapeu�i 
tapaavat. Tavoi�eena on selvi�ää, 
mitä hyötyä kuntoutuja sai jaksosta. 
Arviointikeskustelun tukena käyte-
tään itsearviointimi�areita. Tapaami-
sessa sovitaan myös mahdollisesta 
seuranta tapaamisesta ja / tai yhtey-
denotosta, joka voi olla esimerkiksi 
puolentoista kuukauden päästä.

Puhelimen käy�ö

Aito väli�äjä -tukihenkilöt saavat 
käy�öönsä työpuhelimen. Puhelimes-
ta on pide�ävä hyvää huolta ja sitä 
saa käy�ää vain työtehtävien hoita-
miseen. Työpuhelimella ei saa ostaa 
matkalippuja, maksaa pysäköintiä 
tms. Puhelinta ei tarvitse pitää auki 
jatkuvasti, mu�a mahdolliset yhtey-
deno�opyynnöt ja viestit on kuitenkin 
hyvä tarkistaa muutamana arkipäi-
vänä viikoi�ain. Kuntoutujan kanssa 
on hyvä sopia soi�oaikoja, eli ajan-
kohta jolloin molemmat sitoutuvat 
olemaan puhelimitse tavoite�avissa. 
Samoin voidaan tarvi�aessa sopia 
siitä, milloin ei ole soveliasta soi�aa 

(esimerkiksi klo 18 jälkeen tai aamulla 
ennen klo 10). Jos puhelin rikkoontuu 
tai katoaa, siitä tulee ilmoi�aa Kaisu 
Maunukselalle.

Salassapito ja etiikka 

Aito väli�äjä sitoutuu siihen, e�ä hän 
ei kerro sivullisille sellaisia salassa 
pide�äviä tietoja, joita hän on saanut 
tietoonsa Aito väli�äjä -toiminnan 
aikana ja jotka koskevat asiakkaita, 
kaupungin henkilöstöä tai yhteistyö-
kumppaneita. Salassapitosopimus on 
voimassa myös Aito väli�äjä - toimin-
nan pää�ymisen jälkeen. 

Keskusteluita asiakkaan ja Aidon 
väli�äjän välillä ei kirjata potilasker-
tomukseen, mu�a toimintaterapeu-
tin on hyvä kirjata tapaamiskerrat 
toipujan sairauskertomukseen. Aito 
Väli�äjä voi puolestaan pitää nime-
töntä päiväkirjaa tapaamisista (ilman 
tunnistetietoja), jo�a merkintöjä voi 
käy�ää esimerkiksi työnohjaukses-
sa muistin tukena. Nämä käytännöt 
sovitaan toipujan, Aidon väli�äjän ja 
toimintaterapeutin kanssa ensimmäi-
sessä yhteistapaamisessa, niin e�ä 
käytännöt ja periaa�eet ovat kaikkien 
asianosaisten tiedossa.

Terveydenhuollon amma�ihenkilö 
ei saa sivulliselle luva�a ilmaista 
yksityisen tai perheen salaisuu�a, 
josta hän asemansa tai tehtävänsä 
perusteella on saanut tiedon. Vaiti-
olo velvollisia ovat julkisuuslain (bit.ly/
julkisuuslaki) mukaan viranomaisen 
palveluksessa virka- tai työsuhteessa 
olevat henkilöt sekä luo�amustehtä-
vää hoitavat.

Mikäli Aito väli�äjä epäilee toipujan 
olevan vaaraksi itselleen tai muille, 
Aito väli�äjä ilmaisee toipujalle huo-
lensa ja ehdo�aa, e�ä tilanne kerrot-
taisiin yhdessä toimintaterapeutille. 
Tieto täytyy tulla hoitavan tahon 
tietoon joka tapauksessa. Akuutissa 
tilanteessa soitetaan hätänumeroon 
112. Vastuu hoidosta on aina ammat-
tilaisilla.

Aito väli�äjä kannustaa päihtee�ö-
myyteen eikä tapaamisissa käytetä 
päihteitä.

Työssä on tietyt velvoi�eet ja vastuut, 
joten mahdollisen vastavuoroisen ja 
vapaaehtoisen kaveruuden aika on 
Aito väli�äjä -jakson jälkeen. Jos mo-
lemmat haluavat olla yhteistyösuh-
teen pää�ymisen jälkeen kavereita, 
niin se on mahdollista.
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Sopimus ja vakuutus
Toimeksiantosopimus ja työkorvaus

Aito väli�äjä -tukihenkilöt työsken-
televät toimeksiantosopimuksella 
keskimäärin 2–5 tuntia viikossa. 
Kyseessä ei ole työsuhde. Tukihen-
kilönä toimimisesta maksetaan 
työkorvausta 20€ / tunti. Korvaus 
sisältää matkakulut. Aito väli�äjä 
-tukihenkilönä toimiminen edelly�ää 
kuitenkin matkustamista tehtävän 
aikana, jolloin käytössä on Helsingin 
kaupungin kustantama asiointilippu.

Vakuutus

Fennian ryhmätapaturmavakuutus 
on voimassa vertaisohjaajan / koke-
musasiantuntijan työtehtäviä suorit-
taessa ja näihin tehtäviin väli�ömästi 
lii�yvillä meno- ja paluumatkoilla (jos
poikkeaa kauppaan tms. matkalla, 
niin vakuutus katkeaa). Vakuutuksella 
ei ole ikärajaa

Mikä on tapaturma?

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja 
ruumiinvamman aiheu�ava tapah-
tuma, joka sa�uu vakuutetun tahto-
ma�a.

Tapaturmaksi katsotaan myös 
yksi�äisestä voimanponnistuksesta 
ja liikkeestä väli�ömästi aiheutunut 
lihaksen tai jänteen kipeytyminen, jo-
hon on anne�u lääkärinhoitoa 7 vrk:n 
kuluessa kipeytymisestä.

Tapaturmana pidetään myös va-
kuutetun tahtoma�a sa�unu�a 
auringonpistoa, paleltumista sekä 
erehdyksessä nautitun aineen aihe-
u�amaa myrkytystä.

Mitä korvataan?

Tapaturmavakuutus korvaa tapa-
turman hoitokuluja 10 000 euroon 
saakka yhtä tapaturmaa kohti. Väl�ä-
mä�ömät ja kohtuulliset matkakulut 
korvataan sekä tapaturman yhtey-
dessä rikkoutuneiden ja vakuutetun 
käytössä olleiden silmälasien, kuu-
lokojeen, hammasproteesin, tukisi-
dosten ja -liivien sekä tekojäsenten ja 
-elimien korjauskulut tai vastaavien 
uusien välineiden hankintakulut.

Miten toimia tapaturman sa	uessa?

Hakeudu ensin hoitoon julkisen ter-
veydenhuollon piiriin. Huom: jos tapa-
turmassa sa�uu vahinkoa hampaille, 
vakuutus ei korvaa vahinkoja, jos et 
ole väli�ömästi käynyt hammaslääkä-
rissä. Ilmoita asiasta poliklinikan toi-
mintaterapeutille. Korvaushakemus 
täytetään yhdessä. Korvauksia tulee 
hakea vuoden kuluessa tapaturman 
sa�umisesta. Säilytä kaikista maksa-
mistasi kuluista kuitit sekä reseptit. 
Ne liitetään korvaushakemukseen. 
Päätös korvauksista toimitetaan 
suoraan kotiin.

Toipumisorientaatio 
Toipumisorientaatio on mielen-
terveys- ja päihdetyön viitekehys. 
Toipumisorientaatiossa toipuminen 
nähdään syvästi henkilökohtaisena ja 
ainutlaatuisena asenteiden, arvojen, 
tunteiden, päämäärien, taitojen ja 
roolien muutosprosessina. Se on 
mahdollisuus elää tyydytystä tuovaa 
ja toivorikasta elämää sairauden 
aiheu�amista rajoituksista huoli-
ma�a. Henkilökohtaista toipumista 
kuvataan henkilökohtaisena matka-
na, jossa paino�uvat yksilön elämän 
tarkoituksellisuus ja toiveikkuus sekä 
optimismi. 

Tämä edelly�ää amma�ihenkilöstöltä 
siirtymistä perinteisestä holhoavas-
ta o�eesta aitoon kumppanuuteen, 
jossa sosiaalisilla tekijöillä on merkit-
tävä osuus. Amma�ihenkilöstö toimii 
toipumisorientaation mukaisesti 
palvelu- ja vuorovaikutusprosesseis-
sa silloin, kun se tukee ja edistää 
asiakkaan toiveikkuu�a, elämän 
tarkoituksellisuuden kokemusta ja 
elämän mielekkyy�ä. Lähtökohtana 
on asiakkaan tukeminen kohti vas-
tuullista toimijuu�a ja oman elämän 
hallintaa niin, e�ä päätäntävalta on 
hänen hallussaan prosessin joka 
vaiheessa.

Virpi Jaakkola, ylihoitaja, toipumis-
orientaatiokoordinaa�ori

Lisätietoa toipumisorientaatiosta:

www.toipumisorientaatio.�

Koulutus

Psykiatria- ja päihdepalveluissa on 
tavoi�eena, e�ä kaikki työntekijät 
käyvät Johdatus toipumisorientaa-
tioon -koulutuksen. Koulutukseen 
voivat osallistua myös vertaisohjaajat 
ja kokemusasiantuntijat ja heidän 
osallistumismaksunsa maksetaan yk-
sikön koulutusrahoista.  Kaksipäiväi-
nen koulutus järjestetään yhteistyös-
sä Helsingin seudun kesäyliopiston 
kanssa ja Aito väli�äjä -tukihenkilöille 
on vara�u paikat koulutukseen.

bit.ly/toipumisorientaatiokoulutus
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Arvioinnista
Aito väli�äjä -toiminta on osa toimin-
taterapiaprosessia ja sen hyötyjä ja 
vaikutuksia kuntoutujan elämään ar-
vioidaan prosessin lopuksi yhdessä 
toipujan, Aidon väli�äjän ja toiminta-
terapeutin kanssa. Myös prosessin 
aikana on mahdollista tehdä väli-
arviointia.  

Arvioinnissa  käytetään kahta mit-
taria. Kuntoutuja täy�ää ensimmäi-
sellä ja viimeisellä tapaamiskerralla  
positiivista mielentervey�ä mi�aa-
van lomakkeen toimintaterapeutin 

ohjeistamana. Viimeisellä tapaamis-
kerralla kuntoutuja täy�ää myös arvi-
ointilomakkeen, jota jatkokehitetään 
edelleen käy�ökokemusten kertyes-
sä. Arviointilomakkeen tarkoituksena 
on tuoda esiin mahdollisia muutoksia 
ja hyötyjä, joita kuntoutuja on saanut 
arkeensa Aito väli�äjä -yhteistyön 
aikana.  Molemmat mi�arit löytyvät 
lii�eestä. Mi�areista esiin nous-
seiden asioiden pohjalta käydään 
yhteistä keskustelua.

P
M
M avktt

Yhteystietoja
Kaisu Maunuksela
Psykososiaalisen työn päällikkö 
09 310 62462 
kaisu.maunuksela@hel.�

Hannimari Pihkanen
Johtava toimintaterapeu�i 
09 310 75757
hannimari.pihkanen@hel.�

Laakso

Rikhard
Aito väli�äjä    
040 489 4685 

Tuula 
Aito väli�äjä  
040 619 4598

Eija Sikkilä 
Toimintaterapeu�i  
09 310 49956

Tiina Ranta
Erityissuunni�elija
09 310 22865 
tiina.ranta@hel.�

Psykoosipoliklinikat

Kalasatama

Petri 
Aito väli�äjä  
040 541 9952

Joni
Aito väli�äjä 
040 546 1886

Miia Lievo 
Toimintaterapeu�i  
09 310 76041

Pirjo Pulkkinen
Toimintaterapeu�i 
09 310 50676

Mirka Takaloeskola 
Toimintaterapeu�i 
09 310 60516
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Malmi

Heidi
Aito väli�äjä  
040 587 6910

Roope 
Aito väli�äjä  
040 578 6289

Susanne Orjatsalo 
Toimintaterapeu�i
09 310 74467

Terhi Almari-Sundholm 
Toimintaterapeu�i 
09 310 43213

Vuosaari 

Tom 
Aito väli�äjä
040 614 7704

Mervi 
Aito väli�äjä 
040 619 4530

Minna Tirinen
Toimintaterapeu�i 
09 310 60506

Auroran sairaala

Marjo Halonen
Toimintaterapeu�i 
09 310 47968

Minna Hälikkä 
Toimintaterapeu�i 
09 310 59133

Laura Wiik 
Toimintaterapeu�i 
09 310 76634

Hanna Peräkylä
Toimintaterapeu�i 
09 310 63827

Kirsi Myller
Toimintaterapeu�i 
09 310 15303

Ritva Heinonen 
Toimintaterapeu�i 
040 3345 489

Marjo Kivinen 
Toimintaterapeu�i
0504022988

Noora Pekkanen 
Toimintaterapeu�i 
0504023431

avtt

Lii�eet
Psykiatria ja päihdepalvelut organisaatiokaavio 
Psykoosipalvelut-kaavio
Positiivista mielentervey�ä mi�aava itsearviointilomake
Arviointilomake
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Nimi: _____________________________________________ Pvm. ______________________________ 

 

Tässä on väitelauseita ajatuksista ja tuntemuksista. Valitse jokaisen väitelauseen kohdalla se vastaus, joka 
parhaiten kuvaa tilannettasi viimeksi kuluneen 2 viikon aikana. 

 

VÄITELAUSE Ei 
koskaan 

Harvoin Silloin 
tällöin 

Usein Koko 
ajan 

1. Olen tuntenut itseni toiveikkaaksi tulevaisuuden suh-
teen.      

2. Olen tuntenut itseni hyödylliseksi.      

3. Olen tuntenut itseni rentoutuneeksi      

4. Olen ollut kiinnostunut muista ihmisistä.      

5. Minulla on ollut energiaa ylen määrin.      

6. Olen käsitellyt ongelmia hyvin.      

7. Olen ajatellut selkeästi.      

8. Olen ollut tyytyväinen itseeni.      

9. Olen tuntenut läheisyyttä toisiin ihmisiin      

10. Olen tuntenut oloni itsevarmaksi.      

11. Olen kyennyt tekemään omia päätöksiä asioista.      

12. Minusta on tuntunut, että minua rakastetaan      

13. Olen ollut kiinnostunut uusista asioista.      

14. Olen ollut hyvällä tuulella.      

 
Laske

Aito väli�äjä -tukihenkilö
Arvioi 1–4
1 ei lainkaan, 2 vähän, 3 jonkin verran, 4 paljon

Aidon väli�äjän avulla löysin itseäni kiinnostavan paikan/ryhmän/toiminnan:

Aidon väli�äjän tapaamisten avulla sain elämääni jotain uu�a, mukavaa 
 sisältöä:

Aidon väli�äjän tapaamisten avulla olen saanut tehtyä asioita, joita haluan:

Aidon väli�äjän tapaamisten avulla olen tutustunut uusiin ihmisiin:

Rohkeus lähteä uusiin paikkoihin kasvoi:

Rohkeus olla (uusien) ihmisten parissa kasvoi:

Kiinnostus omaa elämää kohtaan kasvoi:

Aito väli�äjä...

kertoi mahdollisuuksista:       

toimi kannustavasti:

toimi innostajana:

oli luote�ava:

Kerro omin sanoin:
Miltä yhteistyö Aidon Väli�äjän kanssa tuntui?

Olisitko toivonut yhteistyöltä jotain muuta, mitä?
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