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Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti



Mieletön Mahdollisuus -projektin tavoitteena on lisätä tietoa 
mielenterveyden ongelmista, vähentää niihin liittyviä ennakko-
luuloja ja tarjota välineitä lasten, nuorten ja heidän perheidensä 
arjen helpottamiseksi. 

Päämääränä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen 
ja mielenterveyden ongelmien ylisukupolvisuuden katkai-
seminen. Projekti toimii vuosina 2014-2018 ja sitä rahoittaa 
Raha-automaattiyhdistys (RAY).

Tukea lapsille ja nuorille, 
joiden vanhempi 
on sairastunut psyykkisesti

Tukea.
Toivoa.
Mukana.
Ilona.



Harmaassa kerrostalossa, aivan tavallisessa kodissa, pyöräi-
lymatkan päässä koulusta asui aivan tavallinen poika. Pojan 
perheeseen kuului äiti ja isä. Pojan isä oli ennen käynyt töissä, 
mutta sitten isä oli sairastunut ja oli nyt päivisinkin kotona. 
Poika oli havainnut, että vaikka isä nukkui paljon, hän oli silti 
aina väsynyt ja käyttäytyi muutenkin oudosti.

Pojan kaverikin ihmetteli: ”Mikä teidän isää nykyään vaivaa, 
kun näin sen tänään keskellä päivää vaan kävelevän tässä 
pihalla edes takaisin?” 

Poika itse miettii: ”Mitä jos isä ei koskaan parane? Mitä jos jonain 
päivänä mäkään en enää halua tehdä mitään? Joskus mua ei 
huvita edes jalkapallo, vaikka se on parasta mitä tiedän.”

”Miten voikin olla jotain näin typerää, miksei isä voi olla niin 
kuin muidenkin isät?”

”Miksei mun isä voi olla 
niin kuin muidenkin isät?”



Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu

Haaste:
Noin 25 % alaikäisistä lapsista elää perheessä, jossa vanhemmalla 
on hoitoa vaativa mielenterveys- tai päihdeongelma. Mielentervey-
den ongelmiin liittyvät ennakkoluulot aiheuttavat yksinäisyyttä ja 
syrjäytymistä. Mielenterveyden ongelmilla on taipumuksena siirtyä 
sukupolvelta toiselle. 

Mahdollisuus:
Vanhemman sairaudesta huolimatta lasten hyvinvointi ja tasapai-
noinen kasvu voidaan turvata, kun varmistetaan, että perheille on 
riittävästi ja oikea-aikaisesti tukea tarjolla. Ennakkoluuloja voidaan 
vähentää lisäämällä lasten ja nuorten tietoa mielen terveyteen ja 
mielen sairauksiin liittyen. 

Mieletön Mahdollisuus on nyt:
Projektin aikana lisätään tietoa ja aktivoidaan keskustelua mielen-
terveyden ongelmista, vaikutetaan ennakkoluulojen muodostu-
miseen ja vähennetään lasten ja nuorten riskiä syrjäytyä. Projekti 
tuottaa sisältöä aktiivisesti mm. sosiaaliseen mediaan, vie mielen-
terveystietoa koululaisille draamallisten menetelmien avulla ja vah-
vistaa järjestön ja kunnallisen sektorin yhteistyötä lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Lue lisää projektista www.finfami.fi.

Noin 25 prosenttia alaikäisistä 
lapsista elää perheessä, jossa 
vanhemmalla on hoitoa vaativa 
mielenterveys- tai päihdeongelma.

25%



Tyttö, joka oli kyllästynyt valehtelemaan

Kolme kuukautta sitten tyttö oli huomannut ensimmäisen 
kerran äidissä jotain outoa. Äiti jäi kotiin vaikka oli kirpputo-
risunnuntai. Jokin oli äidissä eri tavalla kuin ennen. Tyttö oli 
yrittänyt kysyä asiasta äidiltä, mutta äiti oli ohittanut kysy-
myksen toteamalla, ettei tytön tarvitse murehtia. Muutamaa 
viikkoa myöhemmin äiti jäi sairauslomalle. 

Kuukaudet kuluivat eikä äiti muuttunut normaaliksi. Usein 
iltaisin tyttö kuuli, miten äiti itki sängyssään. Kotona oli usein 
sotkuista ja pyykit jäivät pesemättä. Tyttö oli alkanut siivota 
kotia, käydä ruokaostoksilla ja pestä pyykkiä äidin puolesta. 

Koulun hoitamisen lisäksi hän yritti tehdä kaikkensa, jotta 
pikkuveli Elias ei tajuaisi kuinka kummallinen äiti oli ja jotta 
heidän kotinsa pysyisi edes lähes samanlaisena kuin ennen. 
Äidin katseessa oli jotain kovin vierasta ja pelottavaa. 

Tyttö istui omassa huoneessaan ja tuijotti sadepisaroita, jotka 
valuivat hitaasti ikkunaa vasten. Tytöstä tuntui, että kaikki 
tuttu ja turvallinen valui pisaroiden mukana pois. 

Miten hän ikinä osaisi ja jaksaisi pitää itse huolen kaikesta? 
Hän oli kyllästynyt valehtelemaan, mutta ei tiennyt mistä 
aloittaa, kenelle puhua tai mitä ylipäänsä pitäisi kertoa.



”olis tärkeetä, että voitais Puhua enemmän 
näistä asioista ja sillä tavoin tehdä avun 
tarvitsemisesta ja hakemisesta ihan normaalia.”



Sinulle, jonka vanhempi on sairastunut

Psyykkistä sairautta voidaan hoitaa. Vähitellen ihminen saa taas kiinni 
omasta itsestään ja perheen arki tasapainottuu. 

Voit aina kertoa mieltäsi askarruttavista asioista jollekin aikuiselle 
tai hyvälle kaverille. Melkein kaikki tuntevat jonkun, joka on joskus 
sairastunut eikä sairaudessa ole mitään hävettävää. Kuka vain voi 
sairastua ja kuka vain voi myös toipua.

On hyvä, että teet edelleen itsellesi mieluisia asioita – tapaat kave-
reita tai käyt harrastuksissa. Asioita, joista sinulle tulee hyvä mieli. 

Aikuisten kuuluu huolehtia siitä, että 
lapsilla on kaikki hyvin. Lapset eivät 
voi olla vastuussa vanhempiensa 
hyvinvoinnista tai kodin arjen pyö-
rittämisestä. 

Usein lapset miettivät, voivatko he it-
sekin sairastua aikuisena. Vanhempasi ongelmat eivät tarkoita sitä, 
että sinäkin tulet sairastumaan. Vanhempasi sairastuminen on ollut 
seurausta monista hänen elämänsä asioista ja tapahtumista. Sinun 
lähtökohtasi elämään ovat erilaiset.

uskalla rohkeasti 
kertoa huolistasi. 
Apua on tarjolla. 
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On nyt. 
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