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Hyvä mehtäkaveri:
menetelmä Kainuun erityistarpeisiin

• Kainuun maakuntahallinnossa tiedostettiin 
vuonna 2011, että keski-ikäisten miesten 
itsemurhat ovat yleisempiä kuin muualla 
Suomessa ja että yli puolet näistä itsemurhista 
tehdään laillisilla metsästysaseilla.

• Taustalla vaikutti yleensä olevan jokin 
elämänkriisi tai mielenterveydellisiä ongelmia, 
joista ei pystytty puhumaan. Itsemurhan 
tehneillä ei välttämättä yhteyttä 
palvelujärjestelmään.

• Ratkaisuksi kehitettiin poikkisektorisena 
yhteistyönä toteutettava 
ennaltaehkäisevän mielenterveystyön 
menetelmä ”Hyvä mehtäkaveri”.



Hyvä mehtäkaveri -koulutusta ei olisi ilman
tovereistaan huolehtivia metsästäjiä 

• Menetelmän kehittämistyö sai alkunsa maakuntahallinnon 
huolesta.

• Kainuussa ajateltiin, että itsemurhien ehkäisy on koko yhteisön 
asia.

• Menetelmän ovat luoneet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
sekä mielenterveystyön asiantuntijat yhteistyössä, THL:n sekä 
Kajaanin ammattikorkeakoulun, poliisin ja kainuulaisten 
metsästysseurojen edustajien kanssa.

• Menetelmä pilotoitiin keväällä 2012 Suomussalmella, jossa 
toteutui huolen puheeksi ottamisen koulutus noin 30 
metsästäjälle. Kaikkiaan metsästysseuroissa koulutettiin noin 80 
henkilöä.



Koulutuksessa korostettiin puheeksiottamisen
tärkeyttä ja kerrottiin mielenterveyden merkityksestä

Puolen päivän koulutusten sisältöä:

➢ Asiaa mielenterveydestä, sen merkityksestä ja asioista jotka 
mielenterveyteen vaikuttavat

➢ Kriiseistä, ja miten tulee toimia tilanteessa kun joku on kokenut 
järkyttävän elämäntapahtuman

➢ Itsetuhoisuudesta ja auttamisen perusasioista

➢Masennuksesta 

➢Puheeksi ottamisesta käytännössä ja vertaistuesta

Koulutuksen keskeinen sanoma oli, että itsetuhoisuuden puheeksi 
ottaminen ei lisää itsetuhoisuutta ja kenelläkään ei ole 
harrastuskaverista tai hänen tekemistään ratkaisuista lopullista 
vastuuta. 



Hyvä mehtäkaveri -menetelmä pohjana 
Näen sut, oon tässä -toiminnalle 

• Kysely nuorille yhteistyössä koulujen 
miekkareiden ja kuntien nuorisotoimien 
kautta 

• 911 nuorta vastasi

• Suurin osa vastanneista ei ollut kertonut 
itsetuhoisista ajatuksista kenellekään. Ne 
jotka olivat kertoneet, olivat kertoneet 
yleisimmin kaverille 

• Nuoret kaipaavat tukea siihen, miten 
vaikeita asioita voi ottaa kaverin kanssa 
puheeksi ja millaisia palveluita on 
saatavilla



”Näen sut, oon tässä”

• Menetelmä, jolla tuetaan nuoria 
kohtaamaan tovereitaan

• Visiona on, ettei kukaan nuori jäisi 
yksin itsemurha-ajastusten kanssa ja 
nuorilla olisi välineitä ottaa huoli 
puheeksi sekä tietoa olemassa 
olevista palveluista

• Mukana elämässä -hankkeen 
tavoitteena myös tietoisuuden 
lisääminen verkostoissa ja median 
hyödyntäminen

• Esite sähköisistä 
palveluista

• Huolen puheeksioton
tallenne

• Nuoren hoito-ja 
palveluketjun päivitys 



Oletko sinä hyvä mehtäkaveri?

• Jos huolestut, kysy 
itsetuhoisista ajatuksista 
suoraan.

•
Jokaisen itsemurha-
yrityksen ja itsemurhan 
takana on tarina.

•
Itsemurhia voidaan 
ehkäistä ja apua on 
saatavilla.
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