
Vihdin Mielenterveysseuran tiloissa 
pohdittiin yksinäisyyden taakkaa 
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Yksinäisyyden torjunta Raha-automaattiyhdistyksen karkiteema 
tuloksista oli se, että nuoret ai
kuiset, 18-25-vuotiaat ovat Suo
messa kaikkein yksinäisempiä. 
Tilaisuudessa pohdit t i in mitä 
järjestöt voivat t ehdä yksinäi
syyden ehkäisemiseksi . RAY 
haastaa kaikki järjestöt toimi
maan yksinäisyyttä vastaan, -to 
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• RAY:n toimitusjohtaja Veli
pekka Nummikoski pyöräilee 
Helsingistä Porin SuomiAreena-
tapahtumaan 13.-15.7. Matkalla 
järjestettiin tapaaminen Numme
lassa Vihdin Mielenterveysseu
ran tiloissa Eroittajan talossa. 

Nummikoski tapasi tilaisuu
dessa sidosryhmiä, paikallisia 
päättäjiä, yh te i s työkumppanei 

ta, avustuskohteiden toimijoita 
ja mediaa. 

Tilaisuus alkaoi lounastarjoi-
lulla. Tämän jälkeen Nummikos
k i kertoi RAY:n kuulumisia ja 
nosti esille päivän teeman: yk
sinäisyyden, joka on tänä päi
vänä koko Suomen taakka. Y l 
lättävä huomio RAY:n valtakun
nallisen yksinäisyystutkimuksen 
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LeenaTiitto on Vihdin kriisikeskuksen johtaja. Hän kertoi Vihdin 
Mielenterveysseuran toiminnan perustuvan tiiviiseen yhteistyö
hön paikallisten viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. 

Nummelassa pohdittiin keinoja 
yksinäisyyden torjumiseksi 
Nuoret aikuiset tutkimuksen mukaan kaikkein yksinäisempiä 
Raha-automaattiyhdistys teetti toukokuussa 
yksinäisyydestä valtakunnallisen tutkimuksen, 
johon vastasi 1 000 suomalaista. Tutkimuksen 
yllättävin tulos oli, että vastaajista nuoret aikuiset 
kokevat itsensä kaikkein yksinäisemmäksi. Heistä 
15 prosenttia kertoo olleensa yksinäinen usein 

tai jatkuvasti ja peräti 21 prosenttia kokee, ettei 
kuulu mihinkään ryhmään. 

• Yksinäisyys näkyy myös 
ulospäin. Suurin osa suo
malaisista on havainnut yk
sinäisyyttä ympärillään. Sel
västi y l i puolet kertoi, että 
heidän omassa lähipiiris
sään on ihmisiä, joiden he 
uskovat kärsivän yksinäi
syydestä. 

Yksinäisyyden torjunta 
oli teemana Vihdin Mie
lenterveysseuran tiloissa 
maanantaina järjestetyssä 
RAY:n tilaisuudessa, jos
sa toimitusjohtaja Veli-
pefcka Nummikoski tapa
si vihtiläisiä päättäjiä, yh
teistyökumppaneita ja si
dosryhmiä. 

Kohtaamista ja 
välittämistä 

- Yksinäisyys on ongel
ma, jota on todella vaike

aa ratkaista viranomaisten 
toimenpiteillä. Tarvitaan ni
mittäin aitoa kohtaamista 
ja välittämistä, Nummikos
ki totesi. 

Monet RAY:n tukemat jär
jestöt tekevät jo nyt töi
tä yksinäisyyden vähentä
miseksi. Nummikoski tah
tookin kannustaa järjestöjä 
edelleen jatkamaan tätä ar
vokasta vapaaehtoistyötä. 

- Heitämme tämän vuo
den aikana haasteen sosi
aali- ja terveysalan järjes
töille. Miten voitaisiin löy
tää uusia tapoja yksinäisyy
den vähentämiseen. 

Monipuolista 
auttamista 

Vihdin Mielenterveysseu
ra auttaa monipuolisesti va
paaehtoistyönä vihtiläisten, 

Kari Viherkanto (vas) oli paikalla kuntapäättäjän roolissa,Timo 
Tuomi edusti kunnan virkamiestahoasekä Nummelan Palloseu
raa. NuPs liikuttaa vihtiläisiä jalkapallon parissa sekä ikäihmisiä 
heidän kotonaan. Seura pitää myös iltapäiväkerhoja kouluissa. 
Viherkanto toi esiin kuntapäättäjän tuskan auttamisenhalun ja 
käytettävissä olevan budjetin puristuksessa. 

karkkilalaisten ja lohjalais
ten ongelmissa, pulmissa ja 
kriiseissä. 

- Tavoitteena on edistää, 
tukea ja kehittää rakenta
vaa ja ehkäisevää mielen
terveystyötä, akuuttia kr i i 
sityötä, psyykkistä hoitoa 
ja kuntoutusta sekä mui
ta mielenterveyteen liitty
viä palveluja sekä vapaa-
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Perusturvakuntayhtymä Karvaisen geriatriakeskuspäällikkö Raija Salmi tuli tilaisuuteen kuun
telemaan RAY:n viestiä yksinäisyydestä 
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ehtoista kansalais- ja tuki
henkilötoimintaa mielenter
veyden alalla. Vihdin Mie
lenterveysseuran toiminta 
perustuu tiiviiseen yhteis
työhön paikallisten viran
omaisten ja muiden toimi
joiden kanssa, kertoi Vih
din kriisikeskuksen johtaja 
Leena Tiitto. 

NuPs liikuttaa 
kotona ja kentällä 

Paikalla tilaisuudessa oli 
myös Nummelan Palloseu
ran edustajana sekä kunnan 
virkamiehen ominaisuudes
sa Timo Tuomi, joka ker
toi NuPsin monipuolises
ta roolista Vihdissä. Paitsi, 
että NuPs pyrkii olemaan 
matalan kynnyksen liikut
taja, ohjaamalla vihtiläisiä 
lapsia ja nuoria sekä aikui
sia, seura pitää myös kou
lulaisten iltapäiväkerhoja ja 
liikuttaa ikäihmisiä heidän 
kotonaan. 

Wirtaa vihtiläisille van
huksille -hanke on pyörinyt 
pian vuoden ja sen piirissä 
on jo 60 ikäihmistä. Hank
keen yhteistyökumppani on 
Tuovi Siiri Hännisen säätiö, 
joka on toiminut testament
tivaroin hankkeen rahoitta
jana. Jatkoa varten on nyt 
laitettu RAYrlle rahoitusha
kemus, -to 


