
Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliitto 
SSYK SuomiAreenassa 15.–19.7.2019. 

Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliittoon kuuluu 21 jäsenjärjestöä 
mielenterveys- ja päihdetyön toimialalta. Jäsenjärjestömme toimivat voittoa 
tavoittelemattomasti ja arvopohjaisesti, kehittäen jatkuvasti toimintaansa ja 
osaamistaan.

Keskusliiton toiminnan painopisteitä ovat mielenterveystyön kehittäminen, 
edunvalvonta, kansainvälinen toiminta sekä toipumisorientaation juurruttaminen 
toimialalle sekä oppilaitosten ja kuntien toimintaan. 

Toipumisorientaatio on uusi mielenterveys- ja päihdetyön viitekehys, joka tarjoaa 
mahdollisuuden elää mielekästä ja toivorikasta elämää sairauden aiheuttamista 
rajoituksista huolimatta. Keskiössä on ihminen ajatuksineen, kokemuksineen, 
unelmineen ja toiveineen sekä osallisuus ja toipujan oma päätösvalta koko 
toipumisprosessin ajan. 

Tule tutustumaan SSYK:n ja jäsenjärjestöjemme toimintaan  
sekä toipumisorientaatioon. Olemme tavattavissa 
SuomiAreenan Kansalaistorilla ma 15. – pe 19.7.2019.
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SSYK
Suomen sosiaalipsykiatristen 
yhteisöjen keskusliitto ry

Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliitto järjestää 
keskustelutilaisuuden toipumisorientaatiosta:

perjantaina 19.7.2019 klo 13–14 
Kaupungintalon piha,  
Hallituskatu 12, 28100 Pori 
 
Toipumisorientaatio - mielenterveystyön uusi suunta? 
Mitä toipumisorientaatio on ja miten se on mullistanut 
mielenterveys- ja päihdetyön? Miten palveluntarjoajat kokevat 
uuden toimintamallin ja kuinka se näkyy mielenterveys- ja 
päihdetoipujien arjessa? Paneelikeskustelussa pohditaan 
toipumisorientaatiota niin tuottajan, tilaajan kuin käyttäjänkin 
näkökulmasta. 
 
Keskustelemassa: 

Leif Berg, toiminnanjohtaja, Finfami Uusimaa ry 
Matti Järvinen psykososiaalisten palveluiden päällikkö,  
Porin kaupunki 
Maria Korhonen, toiminnanjohtaja, Mente Palvelut
Päivi Rissanen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä,  
Mielenterveyden keskusliitto 
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalveluiden johtaja, 
Helsingin kaupunki 
Kristian Wahlbeck, kehitysjohtaja, MIELI ry 
 
Tilaisuuden juontaa näyttelijä, elokuvaohjaaja  
ja muusikko Mari Rantasila. 
 

Tervetuloa! 

 info@ssyk.fi    
 ssyk.fi


