
 

 

Miksi Virike? 

Virike on mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnattu yhdistys Mikkelissä. Virikkeen toiminnassa 
korostuvat vertaistuki, kokemusasiantuntijuus ja kohtaamispaikan toiminta. Virikkeen toiminnan 
tavoitteena on toimintaan osallistuvien osallisuuden ja elämänhallinnan lisääntyminen sekä yksinäisyyden 
vähentyminen yhteisöllisen toiminnan avulla. Vaikuttamistyön avulla pyrimme vähentämään ennakkoluuloja 
mielenterveys- ja päihdesairauksia kohtaan.  

Kohtaamispaikka toimii Mikkelissä osoitteessa Lönnrotinkatu 3 ja on kaikille auki ke-pe 12-18 ja la 11-14. 

 

Ryhmät: 

Ryhmät alkavat kokoontua syys-lokakuun aikana seuraavasti: 
 
Ma: Naisten ryhmä klo 16, alkaen 24.9 joka toinen viikko.  
 Suomen kipu vertaistukiryhmä klo 18, alkaen 3.9 joka toinen viikko. 
 
Ti: Karaoke klo 14 – 15.30, alkaen 9.10 joka toinen viikko.   
 Kaksisuuntaisten ryhmä klo 16 alkaen 2.10 joka toinen viikko. 

Etelä-Savon Ada: Neuropsykiatristen ihmisten ja omaisten vertaistukiryhmä, 
joka kuukauden 1. tiistai klo 17, alkaen 4.9. 

 
Ke: Pelipäivä klo 12 – 18. 
 Haukivuoren ryhmä klo 12 -16. 
 
To: Miesten aseman akupunktioryhmä klo 11 – 12, 4.10 – 22.11. 
 Hyvän mielen ryhmä klo 14, alkaen 11.10 joka toinen viikko.  
 Yleinen akupunktioryhmä klo 16.30, 4.10 – 22.11.    

Na-Ote klo 18.15. 
 
Pe:  Virikekahvit klo 14 – 16. 
 Sähly Runebergin aukion salissa klo 16 – 17.  
 
La: Vertsikkakahvit klo 11 – 14.  
 

 

 



 

 

Virikekahvien ohjelma: 

 

SYYSKUU 

7.9 Bingo 

14.9 Yhteislaulukaraoke 

21.9 Kesämuistot kuvina.  

28.9 MTKL:n kuulumisia, terveiset hallituksesta, valtuustosta ja tietoa kursseista ja muusta 
toiminnasta. 

LOKAKUU 

5.10 Bingo 

12.10 Elämää vastaanottokeskuksessa, aiheeseen johdattaa opiskelijamme Veera. 

19.10 Sosiaaliturvan sokkeloissa, kouluttajana sosiaalineuvoja Pirkko Jantunen Mielenterveyden 
keskusliitosta. 

26.10  Elokuva 

 

MARRASKUU 

2.11 Bingo 

9.11 Piirrä ja arvaa. Leikkimielinen joukkuekilpailu. 

16.11 Iloa ja valoa sielunhoidosta ja musiikista. Seurakunnan diakonin ja kanttorin tilaisuus Virikkeen 
ryhmähuoneessa klo 14 – 15. 

23.11 Virikkeen 35-vuotis synttärikahvit klo 14, vuosikokous klo 15. 

30.11 Vieraita Kangasniemen Kohti valoa -yhdistyksestä. 

 

 

 

 



 

 

JOULUKUU 

7.12 Bingo 

14.12 Iloa ja valoa sielunhoidosta ja musiikista. Seurakunnan diakonin ja kanttorin tilaisuus Virikkeen 
ryhmähuoneessa klo 14 – 15. 

21.12 Joulubingo 

 

TAMMIKUU 2019 

4.1 Bingo 

11.1 Kirjailijavieraana esikoiskirjailija Essi Ihonen.  

18.1  Nojatuolimatka Afrikkaan. Oppaana synttäreitä karkuun lähtenyt Minna. 

 

 

Syksyn 2018 tapahtumat, jotka ovat syyskuun alussa tiedossa: 

 

KOKEMUSASIANTUNTIJATOIMINTA: 
• Viides kokemusasiantuntijakoulutus järjestetään Virikkeen tiloissa 27.8- 15.10.2018. 
• Kokemusasiantuntijoiden työnohjaus Virikkeellä ke 7.11 klo 15 – 16.30. 

 

TAPAHTUMAT: 

• Kynttilätapahtuma itsemurhan tehneiden muistolle 18.11 klo 18. 
• Avoimet ovet keskiviikkona 21.11 klo 12 – 17.  
• Virike ry:n 35 v synttärikahvit pe 23.11 klo 14. 
• Vuosikokous Virikkeellä pe 23.11 klo 15. 
• Kokemuskahvila Virikkeellä ti 27.11 klo 14. Iltapäiväkahvien lisäksi kahden kokemusasiantuntijan 

puheenvuoro. 
• Joulusauna Pitkäjärvellä ti 18.12 klo 10 – 13. Saunakahvit. Ennakkoilmoittautuminen. 
• Joulukahvit ja yhteislaulua ke 19.12 Virikkeellä klo 14 – 15.30.   

 



 

 

RETKET: 

Mennään yhdessä elokuviin.  
Lokakuun lopulla saa ensi-iltansa Markku Pölösen Oma maa -elokuva, joka mennään katsomaan yhdessä. 

Lippuja voi ostaa Virikkeeltä 5 € hintaan. Ajankohta ilmoitetaan lähempänä, kun saadaan varmistus 
esitysajoista elokuvateatterista.  

Lähdetään junalla Helsinkiin.  
Aleksanterinkadun jouluvalot täytyy jokaisen nähdä kerran elämässään, samoin Stockmannin jouluiset 
näyteikkunat!  

Retken omavastuu 10€. Ruokailut ja mahdolliset sisäänpääsymaksut jokainen maksaa itse. Mahdollisuus joko 
itsenäiseen ohjelmaan Helsingissä tai vaihtoehtoisiin ohjelmiin ohjaajien kanssa. Ohjelma tarkentuu 
myöhemmin. Ilmoittautumiset ja junalippujen lunastus 23.11 mennessä. Kokoonnutaan rautatieasemalla klo 
7.00, juna lähtee 7.09 ja kotimatka alkaa 16.19 ja aikataulun mukainen tulo Mikkeliin 18.51. 

 

YHTEISTYÖSSÄ TOTEUTETTAVAT TAPAHTUMAT: 

• Seurakunnan leiripäivä mielenterveyskuntoutujille ke 10.10.18, ilmoittautuminen Virikkeelle 
(Kohtaamispaikka on auki). 

• Mikkelin vapaaehtoistoimijoiden kiitosjuhla 11.10. Tähän tilaisuuteen saa Virikkeeltä viisi 
vapaaehtoistyöntekijää henkilökohtaisen kutsun. 

• Seurakunnan joulujuhla ja puuro ti 11.12 seurakuntakeskuksessa klo 10 – 12.  
• MTKL:n Pirkko Jantunen Virikkeellä pe 19.10 klo 13 – 16.   
• Mikkelin vapaaehtoistoimijoiden järjestämä kauneimmat joululaulut- tilaisuus tuomiokirkossa to 

29.11 klo 18. 
• Iloa ja valoa sielunhoidosta ja musiikista. Seurakunnan diakonin ja kanttorin tilaisuus Virikkeen 

ryhmähuoneessa pe 16.11 klo 14 – 15 ja 14.12 klo 14 – 15. 

 

POIKKEUKSET AUKIOLOAJOISSA 

Joulutauko 22.12 – 1.1.2019. 

 

 

 



 

 

Haluatko liittyä Virikkeen jäseneksi? 

Virike on mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä mielenterveys- ja päihdetyöstä kiinnostuneiden yhdistys. 
Virikkeen jäsenenä liittyy samalla Mielenterveyden keskusliiton jäseneksi, joka on pohjoismaiden suurin 
potilasjärjestö. MTKL:n jäsenkortti oikeuttaa joihinkin valtakunnallisiin alennuksiin koko maassa. Lisätietoa 
löytyy liiton nettisivuilta www.mtkl.fi 

Virikkeen jäsenmaksu on 12 €/vuosi. Voit maksaa jäsenmaksun Virikkeen tilille tai kohtaamispaikassa 
työntekijälle. 

Jäsenet voivat ostaa Virikkeeltä elokuvalippuja 5€/kpl neljä lippua kerrallaan.  

Virike on tehnyt sopimuksen Mikkelin kaupungin kanssa, että Virikkeen jäsenet voivat ostaa jäsenkorttia 
näyttämällä suoraan uimahallista sarjalipun alennettuun hintaan. 

Jäsenenä voit käyttää Sport Forumin palveluita opiskelijahintaan. 

Mielenterveyden keskusliiton Revanssi -lehden (4 numeroa/vuosi) saa ilmaiseksi ja Tunne&Mieli -lehden saa 
jäsenhintaan. 

 

Virike tiedottaa toiminnastaan kolme kertaa vuodessa ilmestyvässä toimintatiedotteessa sellaisista tulevista 
ryhmistä, retkistä ja tapahtumista, jotka ovat tiedotteen ilmestymisen aikaan tiedossa. 

Seuraava toimintatiedote ilmestyy tammikuun alussa.  

Tiedotamme lisäksi toiminnastamme nettisivuilla www.virikery.fi ja Facebookissa Virikkeen sivulla. 

 

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT:  

Mimmi Tick, ohjaaja 040 671 7657 
Marjut Kuokkanen, ohjaaja 044 916 6321 
Minna Juuti, toiminnanjohtaja 050 364 3907 

Virike ry 
Lönnrotinkatu 3, 
50100 Mikkeli 
050 364 3907 
www.virikery.fi 
etunimi.sukunimi@virikery.fi 


