L E H T I

M I E L E N

H Y V I N V O I N N I S T A

”Olin suorittanut elämääni
vuosia kuin usvassa.”

”Hyvinvointia ei minusta voi erottaa
erilliseksi työn osa-alueeksi.”

”Maailma avautui, kun
päästin irti peloistani.”

Nona Maaria, 5/2016

Toni Vanhala, 4/2016

Maaretta Tukiainen, 5/2016

KANSSAKULKIJA

”Epävakaa persoonallisuushäiriö on perimän ja
ympäristön aikaansaannoksen
summa. Lapsena ajattelin,
että minussa on vikaa.”
Jonna Christensen, 4/2016 

JONNA CHRISTENSEN

Tunne-elämän epävakaus voi olla
kirous, mutta se on myös kasvattanut
suvaitsevaisemmaksi. Jonna Christensen
kertoo 14 muun henkilön rinnalla tarinansa
kirjassa ERROR – Mielen häiriöitä.
TEKSTI ELINA JÄRVI KUVAT OLGA POPPIUS

E

Sairastuttuaan
masennukseen
Jonna alkoi ymmärtää
äitiään paremmin.
– Olin aiemmin
ajatellut, eikö voi vain
päättää, että juominen
loppuu. Kokemusteni
myötä tajusin, että
masennus on ihan
oikea kemiallinen
reaktio aivoissa.

”Ajattelin olevani
vääränlainen lapsi”
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Isäänsä Jonna kuvailee superisäksi, joka teki ruoan,
hoiti kodin ja lemmikit sekä vei siskon hoitoon. Toisaalta
isä oli ”perinteinen suomalainen mies”, joka ei kauheasti
puhunut tunteistaan.
– En voinut mennä kenenkään syliin itkemään. Äiti
sairastui siskoni syntymän jälkeen, ja tuntuu, että siitä
alkaen minulla ei ole ollut äitiä ollenkaan. Isästä taas
aloin ottaa etäisyyttä teini-iän kynnyksellä.
Jonna oppi jo nuorena ymmärtämään, ettei äiti ollut
humalassa oma itsensä. Kun vanhemmat erosivat, Jonna
muutti asumaan isänsä kanssa. Samalla kalvoi huono
omatunto siitä, että pikkusisko jäi alkoholistiäidille.
Äiti soitteli usein päissään. Jos Jonna ei halunnut jutella, äiti saattoi haukkua huoraksi. Jonna itse kokeili alkoholia ensimmäisiä kertoja 12-vuotiaana ja itki humalassa ongelmiaan toisille. Hän kuitenkin lopetti juomisen
kokonaan 13 vuotta sitten. Hän ei halunnut ottaa riskiä,
että alkoholin kanssa lähtisi lapasesta – kuten äidillä kävi.

nsimmäisiä lapsuusmuistojani on, että äiti vie
minut ulos kaupasta, jättää yksin kaupan eteen
huutamaan ja sanoo, että olet aivan mahdoton.
Ajattelin silloin, että olen vääränlainen lapsi ja minussa
on vika, muistelee lapsuuttaan laulaja-lauluntekijä
Jonna Christensen.
Hän on vuosien varrella pohtinut, ovatko hänen lapsuutensa ongelmat johtuneet mahdollisesti jo tuolloin
olemassa olleesta tunne-elämän epävakaudesta vai onko
MUUTOS KESTÄÄ LÄPI ELÄMÄN
vaikea lapsuus tehnyt hänestä epävakaan.
– Itse näen, että epävakaa persoonallisuushäiriö on Vuonna 2002 tapahtui suuri käänne. Useita vuosia laubiologisen perimän ja ympäristön aikaansaannoksen sum- lamista ja tanssimista harrastanut Jonna valittiin jäsema. Oma tunnesäätelyni ei lapsena toiminut eikä siihen neksi Popstars-ohjelmassa kasattuun Gimmeliin. Hän
kuitenkin lähti soolouralle jo ennen yhtyeen
ole osattu suhtautua parhaalla mahdollisella
ensimmäistä keikkaa.
tavalla. Uskon, että epävakaallakin lapsella
– Tein levy-yhtiön kanssa diilin, ja eka
on kaikki edellytykset kasvaa tasapainoiseksi
sinkkuni julkaistiin tammikuussa 2003.
aikuiseksi, jos vanhemmat osaavat peilata
Äiti kävi
Koko kevät ja kesä olivat keikkojen myöhänen tuntemuksiaan ja ohjata häntä oikein.
Jonnan mielestä monta asiaa olisi ehkä
terapiassa, tä yhtä tykitystä. Suurin unelmani oli käytoteen.
voinut pelastaa tunteiden selittämisellä ja
mutta hoiti nytVaikka
Jonna sai ammatillisesti paljon
sanoittamisella. Lapsi ei itse ymmärrä, miksi
mielialasuosiota osakseen, ihmissuhteissaan hän
tunteet heittelevät ja on paha olla. Siksi on
koki itsensä edelleen huonoksi. Jonna oli
tärkeää avata syitä harmituksen taustalla.
häiriötään
tutustunut Myöhempien Aikojen Pyhien
– Toivon, että minulle olisi joskus salähinnä
Jeesuksen Kristuksen Kirkon kautta amenottu, että on sallittua olla pettynyt. Ja sejuomalla.
rikkalaiseen mieheen, jonka kanssa eli ensin
litetty kenen tahansa lapsen harmistuvan,
etäsuhteessa. Kun he olivat lomien aikana
jos ei saa mieluista lelua kaupasta. Olisin
yhdessä, he riitelivät joka päivä. Jonna ajatehkä oppinut sietämään pettymyksiä pateli, että se on normaalia: riiteliväthän myös äiti ja isä
remmin, jos olisin kokenut tulleeni ymmärretyksi.
Jonnan on vaikea eritellä, mitkä ominaisuudet joh- päivittäin. Hän uskoi, että avioliitto muuttaa kaiken.
Ei se muuttanut. 21-vuotias morsian juoksi itkien hotuvat temperamentista ja mitkä persoonallisuushäiriöstä.
Epävakaus vaikuttaa joka tapauksessa siihen, että tun- tellin käytävällä päivänä, jonka piti olla elämän onnellisin.
– Hän sanoi minulle hääyönä, että tämä taisi olla virhe.
teita on mahdoton jarrutella. Sen vuoksi omaa pahaa
Viesti oli runsaan vuoden avioliiton aikana säännöloloa tulee usein jaettua liikaa toisille.
– Toisaalta se on vahvuus, että on paljon tunteita. lisin väliajoin sama. Mies sanoi, ettei hän rakasta Jonnaa
eikä ymmärrä, miksi he edes menivät naimisiin.
Sekin olisi tylsää, jos niitä ei olisi.
Ensimmäinen selkeä kausi, jonka Jonna tunnistaa
ALKOHOLIN VOIMA PELOTTI
masennukseksi, puhkesi avioliiton aikana vuonna 2005.
Kymmenenvuotias Jonna jäi usein kotiin hoitamaan Hän meni lääkäriin ja sai masennuslääkereseptin.
pikkusiskoa. Isä oli töissä ja äiti sanoi lähtevänsä lenkil- Samalla hän sanoi, ettei aio poistua ennen kuin saa myös
le. Hänellä oli yllään farkut ja pikkukengät. Jonna tiesi, lähetteen terapiaan.
että äiti oli menossa lähikapakkaan.
Jonna on käynyt terapiassa Suomessa ja Yhdys– Äiti ryyppäsi ja masenteli. Se kävi terapiassa, mutta valloissa yhteensä kuusi vuotta. Viimeiset kaksi vuotta
hoiti kaksisuuntaista mielialahäiriötään lähinnä juomalla. muotona on ollut epävakaan persoonallisuuden hoitoon
Äiti lopetti lääkityksen aina, kun tunsi voivansa paremmin. kehitetty dialektinen käyttäytymisterapia, DKT.
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”Ilmajooga luo
mahdollisuuden
tutustua
todelliseen
minään.”
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JENNI PÄÄSKYSAARI

”Elämästäni tuli paljon
helpompaa, kun lakkasin
miettimästä mitä muut
minusta ajattelevat.”

J E N N I PÄ Ä S K Y S A A R I :

Teininä pohdin,
onko minussa
jotain vikaa
Jenni Pääskysaari teki nuorena erilaisia valintoja kuin monet
ikätoverinsa. Vaikka poikkeaminen valtavirrasta vaati rohkeutta ja
koetteli itsetuntoa, hän ei halunnut tehdä asioita, jotka eivät
tuntuneet omilta. TEKSTI KATJA NYGÅRD KUVAT SAARA AUTERE

 Jenni Pääskysaari, 3/2016
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MAARETTA TUKIAINEN

M A A R E T TA T U K I A I N E N :

Onnelliseen elämään
johtavia taitoja voi
harjoitella

”Tarkkaavaisuushäiriö on
elämäni ärsyttävin asia.”
Herra Ylppö, 5/2016 

Maaretta
Tukiainen
y Syntynyt 6.12.1968
Helsingissä
y Koulutus: kasvatustieteen
maisteri, humanististen
tieteiden kandidaatti ja
sisustusarkkitehti, monia
erilaisia valmentaja
koulutuksia. Seuraavaksi
menossa syksyllä mind
fulnesskoulutukseen.
y Perhe: Avopuoliso Markus
Frey ja sekarotuiset koirat
Kerttu ja Varpu, asuvat
Helsingin Tapanilassa
puutalossa
y Ajankohtaista: Julkaissut
tänä vuonna kaksi kirjaa:
Huippunaiset (Jaana
Villasen kanssa) ja Hyvän
mielen taidot. Juontanut
Yle TV 1:n esittämän
ohjelmasarjan 8 myyttiä
työstä. Kehittänyt loka
kuun alussa ilmestyneet
Inspiraatiokortit. (Voit
osallistua korttien arvon
taan sivulla 59.)

Maaretta Tukiainen on moniosaaja, joka uskoo, että meissä
kaikissa on potentiaali ratkaista erilaisia ongelmia.
Virheiden tekemisen pelko vain estää meitä toimimasta
omaksi hyväksemme.
TEKSTI MARIKA ROSENBORG KUVAT HELI HIRVELÄ
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Tunne & Mieli kertoo monipuolisesti ja luotettavasti mielenterveydestä, kehon ja
mielen hyvinvoinnin yhteyksistä, ihmissuhteista ja henkisestä kasvusta. Joka numerossa jaetaan selviytymistarinoita ja hyvän mielen vinkkejä. Mukana on mielenkiintoisia
kolumnisteja sekä jumppaa mielelle: sudoku, ristikko ja muut sanatehtävät. Lehti
ilmestyy 68-sivuisena kuusi kertaa vuodessa. Myynnissä myös Lehtipisteissä.
JULKAISIJA

KUSTANTAJA

PÄÄTOIMITTAJA
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ
ILMOITUSMYYNTI
ILMOITUSAINEISTOT
PAINOPAIKKA
ULKOASU JA TAITTO
PAINOS
LEHDEN KOKO

Mielenterveyden
keskusliitto,
p. 09 565 7730
www.mtkl.fi
Oy MTKL Vireä Mieli Ab
Malmin Kauppatie 26,
00700 HELSINKI
www.tunnejamieli.fi
Sirkku Immonen, p. 040 124 4700
sirkku.immonen@mtkl.fi
Sari Sakala, p. 045 122 5814
sari.sakala@mtkl.fi
Riitta Rautakoura,
puh. 040 754 1673
riitta.rautakoura@mtkl.fi
Atte Kalke, Vitale Ay
Munkkiranta 2 J 31, 02360 Espoo
p. 045 841 6611, atte@vitale.fi
Forssa Print
Atte Kalke, Vitale Ay
n. 15 000 kpl
224 mm x 297 mm

Aineisto-ohje
Aikakauslehtiasetuksin tehty painovalmis PDF-tiedosto.
Fontit mukana (ei True Type -kirjasimia) tai konvertoituna.
Värit prosessi CMYK-muodossa (ei spot- tai RGB-värejä).
Kuvat 300 dpi resoluutiolla .eps- tai .tiff-muodossa, ilman ICC-proﬁileja. Koottavista, korjattavista tai viallisista
aineistomateriaaleista veloitetaan erikseen tarvittaessa.
Aineiston mukana pitää olla saate, josta ilmenee käytetty
ohjelma, versio ja julkaisu sekä lähettäjän yhteystiedot.
Ilmoitusten peruuttaminen 2 viikkoa ennen aineistopäivää. Reklamaatiot kirjallisesti 7 vuorokauden kuluessa
lehden ilmestymisestä. Lehden vastuu virheistä tai ilmoituksen poisjäännistä rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

MEDIATIEDOT 2017

Ilmestymis- ja aineistoaikataulut
1/2017
2/2017

3/2017

SUURI
KESÄNUMERO!

Aineistot: 12.1. / ilmestyy 2.2.

Aineistot: 7.3. / ilmestyy 6.4.

Teema: Opi onnelliseksi
– Mielen taitoja voi opetella

Teema: Työ ja/tai hyvinvointi?
– Työhyvinvointi ja työllistyminen

Aineistot: 9.5. /
ilmestyy 1.6.
Teema: Kehollisuus ja itsetuntemus
– Kehon & mielen hyvinvointia
miesnäkökulmasta

4/2017

5/2017

6/2017

Aineistot: 15.6. / ilmestyy 3.8.

Aineistot: 7.9. /
ilmestyy 5.10.
Teema: Perhearjessa jaksaminen Teema:
– Vanhemmuus, isovanhemmuus, Kehotietoisuus ja
mielen hyvinvointi
yksinhuoltajuus, uusperheellisyys

MESSUNUMERO

MIELENTERVEYSMESSUT 2017

Aineistot: 9.11. / ilmestyy 7.12.
Teema: Mistä apua
yksinäisyyteen?
– Yksinäisyys ja yhteisöllisyys

Ilmoituskoot ja -hinnat
Koko
Leveys x korkeus mm
KEHYKSELLISET MAINOKSET:
TAKAKANSI* (kehykseen)
194 x 254		
1/1 (kehykseen)
194 x 261		
1/2 (kehykseen)
194 x 129 tai 95,5 x 261
1/4 (kehykseen)
95,5 x 129 tai 194 x 63
1/8 (kehykseen)
95,5 x 63		
LEIKKUUSEEN MENEVÄT MAINOKSET:
AUKEAMA
460 x 297 + 3 mm leikkuuvarat
TAKAKANSI* (leikkuuseen)
224 x 272 + 3 mm leikkuuvarat
1/1 (leikkuuseen)
224 x 297 + 3 mm leikkuuvarat
1/2 vaaka (leikkuuseen)
224 x 147 + 3 mm leikkuuvarat
1/2 pysty (leikkuuseen)
113,5 x 297 + 3 mm leikkuuvarat
			
*(takakannen ilmoituskoko poikkeaa normaalista kokosivun ilmoituksesta,
sillä sivun yläosaan pitää jäädä 30 mm valkoista osoitetiedoille.)

Hinta
2 450 €
2 260 €
1 250 €
790 €
410 €
4 300 €
2 450 €
2 260 €
1 250 €
1 250 €
Määräpaikkalisä +200 €

