
 MASENNUKSESTA TOIPUMINEN YHTEENVETO 

(4 haastateltavaa, joilla diagnostisoitu keskivaikea masennus) 

 

Taustaa 

1. Masennuksiin liittyvät elämäntilanteet (ympäristö) 

KOULU/OPISKELU: 

 koulukiusaaminen 

 lukioaika 

 yo-kirjoitukset 

 opiskelupaikan vaihto 

 päättötyö 

 rankka opiskelu 

 opiskelu työn ohella 

TYÖ 

 työharjoittelu 

 työpaikkojen vaihdokset 

 pitkät työpäivät ja paljon töitä  

 työpaikkojen ilmapiiri ja työpaikkakiusaaminen (otollinen kohde henkilön omien 

sanojen mukaan) 

 työuupumus 

ASUMINEN 

 muutto toiselle paikkakunnalle tai ulkomaille 

PERHE/IHMISSUHTEET 

 muutos perhesuhteissa (äidin uusi mies) 

 raskaudet 

 parisuhteen päättyminen 

 kiihkeä suhde 

 läheisen kuolema 

 väkivaltaisuus ja sen aiheuttama pelko 

 vastuu läheisestä henkilöstä ja asioiden hoitamisesta 

OMAAN ITSEEN LIITTYVÄ 

 painonpudotus  

YLEISESTI  

 masennus on koko ajan taustalla ja sillä on merkitys valintoihin ja käsitykseen 

itsestä suhteessa muihin  

 masennuksesta on merkkejä pitkältä ajalta 

 



 

2. Oireet 

TUNNETILA/KEHO 

 elämä on harmaata. elämistä mustan pilven sisällä 

 pimeä huone, katto laskeutuu päälle 

 ahdistava olo, olo yhtä helvettiä 

 surullisuus, epävarmuus, sulkeutuneisuus 

 avoimuuden ja ilon katoaminen 

 levottomuus, kärsimättömyys 

 räjähdysherkkä, agressiivisuus 

 arvottomuuden tunne, itsetunto nollilla, huono itsetunto vs. muahan ei kyykytetä 

 ei tunnu miltään, tyhjä olo 

 ulkopuolinen olo 

 ei tiedä missä on tai mikä päivä on, on jotenkin hukassa 

 mielen järkkyminen pienten vastoinkäymisten kohdalla (hansikas hukkuu), niiden 

ylipääseminen on vaikeaa ja ne saavat ”överit”  mittasuhteet 

 itsesyytökset (antaa asioiden tapahtua kuten väkivaltaisuus, ei ole tarpeeksi vahva, 

jätin läheiseni yksin) 

 yksinolo tuntuu hirveältä   

 paniikkikohtaukset 

 unettomuus, nukut vähän ja et välittäisi herätä 

 tupakoi 

 keho oireilee 

 sairastuminen (kaksi haastateltavista vakavasti) 

 ”Kusi sukassa ja lakki kourassa” (työharjoittelu)  

 

TEKEMINEN/KÄYTTÄYTYMINEN 

 ”käkkii” töissä 

 suorittaa, vaikka ei ole maailman paras olotila 

 jos rentoutuu, ajattelee että pitäisi tehdä jotain tärkeämpää 

 pelkää että ”kulissi” kaatuu 

 ei saa mitään aikaan, jaksaa tehdä vain välttämättömimmän, laahautuu eteenpäin, 

makaa kotona  

 mikään ei kiinnosta, ajatus siitä että pitäisi lähteä jonnekin, ahdistaa ja ei saa 

lähdettyä ulos   

 puolison lähellä olo tai seksi ei kiinnosta, eikä ystävien tapaaminen 

 omalla ulkonäöllä ei ole väliä 

 ei voimavaroja parisuhteeseen 

 tunnekylmä käytös 

 itse”ryvetys” (aiheuttaa itselle lisää pahaa) 

 ajautuu huonoon seuraan 

 koulunkäynti kärsii 

 koettaa paeta olosuhteita (muutto), josta seuraa yksinäisyys, kaipaus kotiin sekä 

pelko ja huoli läheisistä 

 haluaisi irtautua pois, vaikka ei ole mahdollista  

 juhliminen päättyy itkemiseen 

 itsesääli ja itkukohtaukset, jos oli hetken kotona yksin, vain itki  



 urheilemisesta tulee addiktio (oma kehonkuva) 

 pitää kaiken sisällään  

 Lähete yleissairaalan psykiatriselle poliklinikalle, jossa tuikea täti (psykiatrian 

ylilääkäri) kehotti menemään JO töihin, jossa ensimmäisen kerran nousin 

puolustamaan itseäni. Sain sairaslomaa ja uuden ajan. Tästä kuitenkin nousi 

fyysinen paha olo. ”Mitä ne musta ajattelee?” ”Nyt ne hylkää mut.” ”Nyt ne ajaa 

mut pois” ”Nyt he näkevät millainen minä todella olen”  Huusin kotona lattialla 

sikiöasennossa. (Tässä vaiheessa kysyin, miksi elämässäsi ei ollut ketään, joka olisi 

kertonut, mitä sinun elämässäsi tapahtuu?) Suoritin sairastumistakin.   

  

AJATUKSET/USKOMUKSET 

 ”Olen hyvä työntekijä.” ”Mä teen!” ”Mä hoidan!” ”Olen kiltti ja kiva” 

 Miellyttämisellä lunastaa oikeuden olla. 

 päässä pyörii koko ajan ajatuksia 

 tulevaisuus ahdistaa 

 ei saa tehtyä ”riittävästi” 

 ”En ole tarpeeksi tehokas. Pitää saada paljon aikaan töissä, enemmän kuin 

velvoitteet edellyttää.” 

 kun ei saa mitään aikaan, alkaa ahdistua lisää 

 ei näe syytä jatkaa elämää  

 itseinho, pitää itseään vastenmielisenä 

 itse ei ole tärkeä 

 ”Mä en jaksa!” ”Olen ansassa, ansaan jäänyt eläin.”  

 ”Jotain pliis!” jonka seurauksena sairastuminen syöpään. Silloinkaan ei voi hyvällä 

omallatunnolla olla pois töistä. 

 Olen huono ihminen 

 ”Mitä pahaa olen tehnyt?” ”Miksi minulle käy näin?” ”Liikaa nuorelle ihmiselle 

kuormaa.” 

 ”Elämä on nyrkkeilyä. Jos et keskity, niin turpaan tulee!” 

 Ainoa ulospääsytie on itsemurha 

 ”Ainoa lohtu oli, että jos en kestä, voin tappaa itseni.”  

 ”Kaikille, myös minulle, olisi parempi jos kuolisin.” 

 ”On vaikea uskoa että joku haluaisi olla mun kanssa.” 

 ”En täytä vastakkaisen sukupuolen kriteerejä.” 

    

 

 

 

 

 

 



MASENNUKSESTA TOIPUMINEN 

 

YMPÄRISTÖ: 

1. Ulkoinen ärsyke 

 Joku ulkopuolinen henkilö näkee tilanteen ja puuttuu siihen (puoliso, veli, ystävä, 

terveydenhoitaja, läheisen henkilön kautta psykiatri, mielenterveyshoitaja, 

työterveyslääkäri erilaisissa tilanteissa) 

 Esim. yhden henkilön veljen kommentti: ”Lopeta toi ja tee itsellesi jotain.”  

 On tärkeää olla valppaana omassa ympäristössämme ja rohkeasti pyrittävä 

auttamaan, tavalla tai toisella! (oma kommentti) 

2. Ihmisten ja läheisten tuki: 

 Energiahoitaja, hieroja, terapeutti, mielenterveyshoitaja, vertaistukiryhmä, ystävät, 

läheiset, ihmiset liikunnan ja laihdutuksen yhteydessä    

 ”Hyvä terapeutti osaa kysyä hyviä kysymyksiä, osaa näyttää uusia näkökulmia, hän 

sanoo että katso tuonne, antaa sulle silmälasit.” 

3. Ehdoton hyväksyvä läsnäolo 

 koirat ja lapset  

4. Suku, perhe, kotiseutuidentiteetti 

 ovat voimaannuttavia ”Musta on ihan helvetin hienoa, mistä mä olen kotoisin.” 

5. Fyysisen uhkan poistuminen 

6. Sairasloma 

 

TEKEMINEN 

7. Puhuminen 

 saa purkaa patoutuneita tunteitaan 

 ”Kukaan ei ollut kysynyt, miltä minusta tuntuu. Se että kysyttiin, antoi 

turvallisuuden tunnetta ja toivoa.” 

8. Liikunta  

 sopivasti, vältetään suorittamista 

9. Musiikki 

 tunteiden purkuun 

10. Ravinto 

 terveellinen ruokavalio 

 mahdolliset lisäravinteet (Ginseng) 

11. Uni 

 Univaje korjataan nukkumalla (rintaruokinnan lopetus, lapsi omaan sänkyyn 

nukkumaan ja unilomia pois kodista) 

 Unen saantia helpotetaan nukahtamislääkkeillä 

12. Uudet opinnot, uusi työ 

 ”Haluan olla poppamies!” (suunnitelmissa Elämänkatsomustiedon opettaja) 

 

 

TAIDOT JA KYVYT 



13. Lista tehtävistä 

 Tehdään lista tehtävistä ja joka päivä tehdään listalta yksi tehtävä. Tästä 

seurauksena on hyvä mieli, eikä ahdistu, kun on saanut yhden asian tehtyä. Ja kun 

tehtävät ovat listassa, ei tarvitse koko ajan miettiä mitä on unohtanut tehdä. 

14. Ottaa omaa aikaa 

 Siitä saa vahvuutta. 

15. Opettelee sulkemaan ikäviä asioita pois, ei murehdi. 

 Miten? Menee mieluiseen paikkaan esim. koirien kanssa, meditoi, istuu 

kannonnokassa, ihailee luontoa, mitä syvemmällä metsässä on, sitä parempi on 

olla, kuuntelee hiljaisuutta. ”Olen jättänyt menneisyyden taakse, vaikka puhun siitä 

edelleen ja tulee surullisia tunteita, mutta ne menevät ohi.” 

16. Tunteiden kuuntelu 

 ”Ensimmäistä kertaa uskalsin päästää irti ja vajota pohjaan. On päästettävä irti, en 

voi räpiköidä. Mitään mitä sieltä tulee, ei voi muuttaa mitään. Ei enää pelota, ei 

edes kuolema. Syvyydessä on jotain kuolemaan liittyvää. Pitää olla tarpeeksi 

paskana uskaltaaksesi mennä tarpeeksi alas. Olin paskainen riepu jota 

puhdistetaan. olin valmis vastaanottamaan. Antaa tulla! Ego oli murentunut ja 

kuollut. 

 Olen mennyt sitä kohti, mitä olen eniten pelännyt. 

17. Itku 

18. Omat rajat 

 ”En anna pompottaa itseäni, vaan pyrin puolustautumaan säilyttäen mielenmalttini. 

 Ryhtyy puolustamaan itseä. 

 ”Aloin luottaa omaan arviointikykyyn.” 

 Sen sijaan että käpertyy odottamaan iskua tai sitä että joku kävelee sisään, nousee 

EI!  

19. Syntyy uusia toimintamalleja.  

 ”Jos jokin asia ei toimi, kannattaisiko sitten kokeilla jotain muuta?” 

 ”En halunnut luokitella yhtään ruokaa sellaiseksi, mikä suistaa helvettiin tai lunastaa 

taivasosuuden.”  

20. Alkaa ottaa yhteyttä ystäviin. 

 

USKOMUKSET, ARVOT ja IDENTITEETTI 

21. Ajatukset (10 ajatusta suoraan henkilöltä 4): 

 Tämä ei enää toimi, täytyy keksiä jotain muuta koska on umpikujassa  

 Sanoo itselle, että tämä ei voi jatkua, en halua hukata elämääni. Synnytyksen 

jälkeen syntyy ajatus siitä, että lapsi on pieni ja pitäisi nauttia käsillä olevasta 

tilanteesta. Kierre pitää saada poikki. ”Otan itseäni niskasta kiinni.” 

 ”Ei tämä voi jatkua.” ”Mä olen niin vanha ja kun ei ole sitä perhettäkään, niin kuka 

musta huolehtii sitten kun olen vanha?” –ajatus sai havahtumaan. 

 ”Jos en saa positiivisia ajatuksia, mun epäonni ja epäonnen ketju vaan jatkuu.” 

(Mistä mä tän ajatuksen keksin? Se vaan tuli.) 

 On olemassa tie joka vie toiseen suuntaan! 

 ”On päästettävä irti, en voi räpiköidä.” Mikään, mitä sieltä tulee, ei voi muuttaa 

mitään.” ”Ei enää pelota, ei edes kuolema” (syvyydessä on jotain kuolemaan 

liittyvää.) Pitää olla tarpeeksi paskana uskaltaakseen mennä alas. Olin paskainen 

riepu jota puhdistetaan. Olin valmis vastaanottamaan.)  

22. Uskomukset  



 Minä olen oikeasti arvokas. 

 Elämän ei tarvitse olla vakavaa. 

 Nykyään olen ahkera ja hyvä työntekijä. 

 En ole vastuussa toisesta ihmisestä loputtomiin. 

23. Arvot 

 Minun arvoni ovat minulle tosia ja aidosti arvokkaita. Ne eivät ole utopiaa tai 

haihattelua. 

 En voi olla vastuussa toisesta ihmisestä loputtomiin. 

 Olen alkanut kunnioittaa omia arvojani, senkin uhalla että kohtaan arvostelua. 

Arvoni ovat tulleet näkyviin, nousseet seisomaan. Niitä asioita joita pidän tärkeänä, 

ei voi ohittaa tai mitätöidä. 

24. Identiteetti  

 Mielikuva omasta fyysisestä olemuksesta on muuttunut. 

 Minä olen kokonainen. Syleilee itsensä kaikkia puoli. Ei tarvitse olla enää helppo, 

kiva tai myöntyväinen. En kanna vastuuta muiden ihmisten tunteista. 

 ”Tunnen että se mitä sanon ja teen, on oikein ja olen oikeassa. 

 ”Tämä on mun elämää.” 

 ”Mulla on oikeus olla onnellinen.” 

 ”Olen arvokas, myös muiden silmissä. Aiemmin mä en tiennyt kuka mä ees oon.” 

 Nyt on hyvä itsetunto ja vaikka pahoittaakin mielensä, siitä toipuu.    

MINKÄ SUUREMMAN OSA? 

25. Elämäntarkoitus? (oma otsikko) 

 Olen Universumin humaani hullu;) (mieluummin kuin kyvykäs kyynikko) 

 ”Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin vastaanottaa rakkaus! Olen sen arvoinen 

 Kyllä meistä jokainen on osa jotain suurempaa, jokaisella on jokin tehtävä. Toiset 

eivät vain opi, eivät saa merkitystä elämäänsä.” 

 Mullakin on tehtävä: Mä haluan tuoda ainutkertaisuutta esiin niissä ympyröissä, 

missä olen tällä hetkellä.”    

 Olen idealisti. Tavoite pitää olla korkealla vaikka ei saavuttaisikaan sitä kokonaan. 

On halu parantaa maailmaa. ”Jos mä onnistun, niin saan siitä tyydytyksen tunnetta, 

mutta onnistuminen on vielä isompi jos pystyn jakamaan sen jonkun kanssa. 

pelkästään oman edun tavoittelu ei ole palkitsevaa.   

10 TÄRKEINTÄ ASIAA TOIPUMISESSA SUORAAN YHDELTÄ HAASTATELTAVALTA:  

1. Pengon huonot jutut itsestäni ja hyväksyn ne. 

2. Mussahan on hyviäkin puolia! 

3. Negatiivinen positiiviseksi! 

4. Säilytän rauhallisen mielen ja leppoisan asenteen. 

5. Osaan suhteuttaa asioita. 

6. Ajatuksen kääntäminen vaatii päättäväisyyttä, omaa tahtoa ja tahtoa parantua. 

7. Toimimattomienajatusten hylkääminen. 

8. Armahtaa itseään. 

9. Pitää haluta. 

10. Opettelee näkemään hyviä asioita ja nauttii onnistumisesta. 

 

 


