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Marraskuussa väsyttää ja tekisi mieli nukkua 
vuorokauden ympäri. Kesäkuussa väsyttää, kun uni ei 
illasta tule ja aamulla herää aikaisin, jolloin yöunet 
jäävät vähäiseksi. Syksyllä sään jäähtyessä alkaa 
niveliä ja lihaksia kolottaa enemmän kuin kesällä. 
Onkohan edellä mainitut asiat tuttuja muille kuin 
allekirjoittaneelle. Kirjoitan tätä toiminnanjohtajan 
tervehdystä Andalusian auringon alla Espanjassa, 
missä aurinko nousee tähän aikaan vuodesta aamulla 
klo 8 maissa ja laskee klo 18 jälkeen. Täällä olen 
herännyt aamulla virkeänä ennen kellon soittoa ja 
illalla klo 21 jälkeen olen niin väsynyt, että on pakko 
mennä nukkumaan. Tulehduskipulääkepurkkia ei ole 
tarvinnut avata. Näiden omakohtaisten kokemusten 
perusteella aloin tutkia tieteellisiä artikkeleita valon 
vaikutuksesta ihmiseen.

Artikkeleiden mukaan 25 prosenrtta pohjoisen 
asukkaista ja joidenkin lähteiden mukaan jopa 85‐90 
prosenrtta kokee kaamosoireilua ja voi paremmin 
valoisan aikaan. Päiväntasaajan alueella, missä päivä 
ja yö ovat yhtä pitkiä, kaamosmasennus on 
tuntematon oire. Tutkimuksista löytyi tieteellistä 
näyttöä, että valo pitää meidät rytmissä. Valolla on 
positiivinen vaikutus mielialaan ja valon puutteella 
taas päinvastainen. Valo siirtyy silmien 
verkkokalvoilta aivojen ns. keskuskelloon, joka 
tahdistaa elimistön soluja ja pitää huolta 
vuorokausirytmistä. Sisäisen kellon kannalta aamun 
valo on tehokkainta, koska se tahdistaa sisäisä kelloa 
oikeaan suuntaan, virkistää mieltä ja parantaa 
yöunen laatua. Lisäksi auringon valo saa lihasten 
voiman ja kudosten hapetuksen tehostumaan. 
Pimeässä erittyy melatoniini‐hormonia, joka 
edesauttaa nukahtamista. Kesällä Suomessa valtaosa 
ihmisistä nukkuu talvea vähemmän, koska valo määrä 
häiritsee melatoniin tuotantoa.
Miten sitten selvitä pimeästä syyskaudesta ja 

alkutalvesta? Omalla unirytmillä voi vaikuttaa valolle 
altistumiseen. Heräämistä voi auttaa sarastusvalolla. 
Päivittäin tulisi ulkoilla luonnonvalossa. Aamuisin klo 
5 – 10 välillä voi käyttää kirkasvalolamppua. Puhelin 
ja muut sinistä valoa tuottavat näytöt tulee sulkea 
iltasin riittävän aikaisin, jotta haitallinen sininen valo 
ei häiritse melatoniin tuotantoa. Lisäksi kannattaa 
etsiä mukavaa tekemistä ja hakeutua toisten ihmisten 
seuraan. Tästä jäsenkirjeestä löytyy varmasti vinkkejä 
jokaiselle ryhmistä ja tapahtumista, joihin voi 
osallistua tulevan advenrttkauden aikana joulua 
odotellessa. Tammikuun jäsenkirjeessä kerromme 
sitten kevättalven tapahtumista.

Hyvää joulun odotusta!

Anni Pesonen,
Toiminnanjohtaja

VALON JA LÄMMÖN VAIKUTUS
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JOKA VIIKKO

Maanantai

• Avantouinti klo 10‐12 Jääkarhujen avantouin‐

tikeskus

• Leivonta klo 13‐16 MieTe

Tiistai

• Ulkoiluryhmä klo 12‐13 lähtö MieTe

• Kävelyjalkapallo klo 14‐15 Niinivaaran urheiluhallilla

• Keskiviikko

• Keilaus klo 13‐14 Kuntokeidas

• SiunSoten avoin kahvila klo 13‐15:30 MieTe

Torstai

• Digikaverit klo 12‐16 MieTe, Ulkoiluryhmä klo 12‐13 

lähtö MieTe

• Suskin keskusteluryhmä klo 15‐16 MieTe, Kaiku‐

lehtiryhmä klo 14:30‐16 MieTe

• Vertaistuettu naisten ryhmä klo 14‐16 MieTe (joka 

kuun ensimmäinen torstai)

Perjantai

• Elämäni biisit‐ ryhmä klo 12‐13

JOKA TOINEN VIIKKO

Keskiviikko

• Herkkusuut‐ ryhmä  klo 13‐16 parittomina viikkoina

• Roborttyhdistyksen kerho klo 17:30‐19:30 MieTe 

parillisina viikkoina

Torstai

• Bingo klo 14‐15 (parillisina viikkoina)

MARRASKUU

• Mielenterveysviikko 20.‐27.11.

• Kynrttlätapahtuma 20.11.

• Mielenterveysmessut 22.‐27.11.

• 22‐23.11. MTKL:n yleisöluennot katsottavissa 

MieTe:llä

• 23.11. klo 18 Konservatorion kanteleilta

• 24.11. klo 12 ostoksille Karelian lihajalosteelle

• 25.11. klo 11 joulukortteja ikäihmisille‐ kampanja

• 29.11. klo 12 taidemuseo Onni avoimet ovet 

JOULUKUU

• 8.12. klo 18 Sibeliuksen päivän konserrtt Konser‐

vatoriolla

• 9.12. klo 13 Naisten jouluostospäivä

• 16.12. klo 14 kiikkutuolivieras

• 20.12. klo 12 joulupuuro

• 21.12. klo 13 Joulukatu/torilla käynti

• 22.12. klo 12 karjalanpiirakat

• 22.12. klo 14 Joulubingo

• 23.12. klo 12 joululauluja

Näiden lisäksi joululeivontaa ja askartelua, tarkem‐
mat tiedot viikko‐ohjelmissa.

Ryhmät jäävät joulutauolle viikolla 50 ja jatkuvat 
tammikuussa viikolla 2.

TAMMIKUU

• 10.1. klo 12 pulkkamäkipiknik

• 13.1. klo 16 yhdessä syömään

MIETE

Kirkkokatu 18a A‐porras, 80100

Eetu Kontkanen
p. 044 750 0940
eetu.kontkanen@pkmielenterveydentuki.fi

Laura Oksman
p. 044 741 0015
laura.oksman@pkmielenterveydentuki.fi

Helmiriitta Hirvonen
p. 044 741 0015
helmiriitta.hirvonen@pkmielenterveydentuki.fi

MIETE KOHTAAMISPAIKAN RYHMÄT



TORIKIEVARI

Kuvan lähde www.freepik.com

Tervetuloa viettämään ToriKievariin joulun aikaa. Joulun tunnelmaa olohuoneeseemme tuo jouluiset tuoksut 
sekä koristeet. Vietämme joulujuhlaa 7. päivä joulukuuta, jolloin nautimme musiikkiesityksestä sekä 
odotamme, että joulupukki pistäytyisi meillä. Aikamoiset –yhtye soittaa ja laulattaa ToriKievarin asiakkaita 14. 
päivä joulukuuta. Lisäksi joulun ohjelmassa on tietovisailua ja jumppaa fysioterapeutin vetämänä. ToriKievari 
on kohtaamispaikka, joten toisten tapaamiselle ja kuulumisten kuulemiselle on aikaa. ToriKievarin aukioloajat 
pysyvät joulun aikaan samana eli olemme avoinna myös lauantaina 24. päivä joulukuuta klo 9 ‐ 13. 
Jouluaattona tarjoamme jouluisan aamupalan klo 9 ‐ 10.30. ToriKievari on avoinna ti klo 9 ‐ 15 sekä ke‐pe klo 
10 ‐ 17. Lauantaisin klo 9 ‐ 13.

ToriKievarin ohjaajilta voi kysyä neuvoa, tukea arjen asioihin sekä kertoa huolensa. Yhdessä yritetään ratkaista 
tilannetta. SPR:n terveyspisteen vapaaehtoiset tarjoavat myös parittoman viikon torstaina yksilöllistä 
terveysneuvontaa ToriKievarissa. Tiistaisin ammarttkorkeakoulun opiskelijat järjestävät vaihtuvaa ohjelmaa. 
Perjantaisin sosiaaliturvayhdistyksen digineuvoja ohjaa ja neuvoo asiakkaita yksilöllisesti digiasioissa klo 12 ‐ 
14. Ohjelmista saat tarkempaa tietoa ToriKievarin ohjaajilta ja Torikievarin Facebook sivuilta. ToriKievarin 
ohjaajat tavoitat paikanpäältä.

Uutta vuotta 2023 vastaanotamme rauhalliseen tyyliin. Aattona 31.12.2022 olemme avoinna klo 9 ‐ 13 ja 
tarjoamme klo 9 ‐ 10.30 mehevän aamupalan. Tammikuussa ToriKievarin arkea vietämme vaihtuvan ohjelman 
kera.

Rauhaisaa joulunaikaa ja hyvää uutta vuotta kaikille!
terveisin ToriKievarin ohjaajat

TORIKIEVARI

Suvantokatu 6, 80100 Joensuu

p. 044 752 1630,  Riitta
p. 044 720 0035, Eija.







HALLINTO

Toiminnanjohtaja
Anni Pesonen
p. 044 760 5790
anni.pesonen@pkmielenterveydentuki.fi

Toimistosihteeri
Eeva Vartiainen
p. 044 738 1554
eeva.vartiainen@pkmielenterveydentuki.fi

Toimistoassistentti
Marjatta Myyry
p. 044 356 7809
marjatta.myyry@pkmielenterveydentuki.fi

MIETE

Ohjaaja
Eetu Kontkanen
p. 044 750 0940
eetu.kontkanen@pkmielenterveydentuki.fi

Ohjaaja
Laura Oksman
p. 044 741 0015
laura.oksman@pkmielenterveydentuki.fi

Ohjaaja
Helmiriitta Hirvonen
p. 044 741 0015
helmiriitta.hirvonen@pkmielenterveydentuki.fi

KULTTUURIPAJA KUOHU

Ohjaaja
Mirkka Sarkkinen
p. 044 550 3133
mirkka.sarkkinen@pkmielenterveydentuki.fi

Ohjaaja
Sara Kosonen
p. 044 743 7724
sara.kosonen@pkmielenterveydentuki.fi

TORIKIEVARI

Vastaava ohjaaja
Riitta Kurki
p. 044 752 1630
riitta.kurki@pkmielenterveydentuki.fi

Ohjaaja
Eija Kari
p. 044 720 0035
eija.kari@torikievari.fi

TYÖTOIMINTA JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

Vastaava ohjaaja
Jyrki Leppä
p. 044 762 2270
jyrki.leppa@pkmielenterveydentuki.fi

Työvalmentaja / ohjaaja
Auvo Ryynänen
p. 044 972 4699
auvo.ryynanen@pkmielenterveydentuki.fi

Työvalmentaja / ohjaaja
Anne Komulainen
p. 044 765 0102
anne.komulainen@pkmielenterveydentuki.fi 

Työvalmentaja / ohjaaja
Eeva Papunen
p. 044 743 7735
eeva.papunen@pkmielenterveydentuki.fi

YHDISTYKSEN HALLITUS

Puheenjohtaja
Hannu Huikuri

Hallituksen jäsenet
Marjatta Haapaniemi
Kirsi Lavikainen
Riittaliisa Lavinen
Juha Myller
Kirsi Sainola‐Rodriques
Hannu Tirronen

Hallituksen varajäsenet
Juha Naakka
Jani Torvinen
Pirkko Kuvaja

www.pkmielenterveydentuki.fi
www.facebook.com/pkmielenterveydentuki

YHTEYSTIEDOT

https://www.pkmielenterveydentuki.fi
https://www.facebook.com/pkmielenterveydentuki

