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Virikkeen kohtaamispaikka (Lönnrotinkatu 3) on talviaukiolon mukaan 1.9.–30.4. kaikille 

avoinna ti 12–16, ke-to 12–18, pe 11–17 & la 11–14. Kesäaukiolo 1.5. alkaen ti-pe 10-16.  

Virikkeen kohtaamispaikkaan voi tulla viettämään aikaa tai osallistua ryhmiin, retkiin ja 

tapahtumiin. Toiminnassa painottuu vertaistuki ja yhteisöllisyys. Vaikuttamistyössä ja erityisesti 

kokemusasiantuntijatoiminnassa vahvistamme mielenterveys- ja päihdetoipujien asemaa. 

 

KAHVIO 

Kahviosta on saatavilla pieneen hintaan kahvia, teetä, virvokkeita, pientä suolaista sekä makeaa 

purtavaa. Kahvio sulkeutuu puoli tuntia ennen kohtaamispaikan sulkemisaikaa. Kesäaikana 

aamupalaa ostettavissa 2 € hintaan (sis. sämpylä/ruisleipä, hedelmä/jogurtti & kahvi/tee/kaakao).  

 

LEIPÄKORI 

Keskiviikkoisin Virikkeellä on leipäkori, josta jokainen saa kotiin viemisiksi leipää ja makeita 

herkkuja. Leipää & makeaa kahvileipää 1pkt/hlö. 

 

RYHMÄT 

MA: Naisten NA Lupaus klo 18 (joka viikko) 

  

TI: Keilaus Keilakukossa klo 14-15 joka kuukauden 1. tiistai (7.2. alkaen, pl. 7.3.) 

 Naisten ilta klo 16-17.30 (31.1., 14.2. ja 28.2.) 

Sähly Päämajakoulun salissa klo 16-17 

- yhteistyössä Mikkelin työttömien kanssa 

 

KE: Neulekahvila klo 12.30-14 (parittomat viikot) 

 Uutisia ja uutisankkoja klo 13.30-14.30 (25.1., 22.2., 22.3. ja 19.4.) 

 Masennusta sairastavien vertaistukiryhmä klo 16-17.30 (parilliset viikot) 

 NA-Ote klo 18.30 (joka viikko) 

 

TO: Miesten porinapiiri klo 14-15.30 (parilliset viikot) 

- yhteistyössä Virike ja Miesten Asema 

Käsityöryhmä Värkkäämö kokoontuu erilaisten teemojen ympärille erikseen 

mainittuina ajankohtina torstaisin klo 14. 

Leffa-torstai kuukauden 1. torstai klo 14-16 (2.2. ja 2.3.) 

 Korva-akupunktio klo 16.30-17.15 (ajalla 9.3.-13.4.) 
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PE:  Virikekahvit klo 11–16.30. Talo tarjoaa kahvit, teet & kaakaot sekä pientä välipalaa.  

- Yhteinen ohjelma klo 14 alkaen, kts. ohjelma alta. 

 Bingo joka kuukauden 1. perjantai klo 14 

Levyraati Virikekahvi-ohjelman jälkeen (parittomat viikot) 

Karaoke Virikekahvi-ohjelman jälkeen (parilliset viikot) 

Sähly Päämajakoulun salissa klo 15.30-17 

- yhteistyössä Mikkelin työttömien kanssa 

NA-Ote klo 18.30 (joka viikko) 

 

SU:  NA-Ote klo 14.30 (joka viikko) 

 

VIRIKEKAHVIEN OHJELMA 

HELMIKUU 

3.2. Bingo klo 14 

10.2. Viherkasvien hoito & pistokkaiden vaihtorinki 

17.2. Lääkäri Juhana Kustaanheimo: Uni & lepo 

24.2.  TWoR-pelin esittely klo 14.15 alkaen 

 

MAALISKUU 

3.3.  Bingo klo 14 

10.3. Aikuissosiaalityö esittäytyy 

17.3. Minun harrastukseni: Hannan possunäyttely 

24.3. Kokemuskahvila: kokemusasiantuntijan tarina 

31.3. Minun harrastukseni: Iran maalaukset 

 

HUHTIKUU 

7.4. Pitkäperjantai, Virike suljettu 

14.4. Bingo klo 14 

21.4. Minun harrastukseni: Pekan autoharrastus 

28.4. Vappunaamiaiset 
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TOUKOKUU 

5.5. Bingo klo 14 

12.5.  Virike 40 v. synttärikahvit. Vieraana Mielenterveyden keskusliiton 

yhdistyskoordinaattori Jenni Rihti. 

19.5.  Helatorstain jälkeinen perjantai, Virike suljettu 

26.5. Minun harrastukseni: Lumian runot 

 

KOKEMUSASIANTUNTIJATOIMINTA 

Kokemusasiantuntijakoulutukseen on jatkuva haku. Hakulomakkeeseen pääset tästä linkistä 

https://www.virikery.fi/hakulomake/ 

Seuraava koulutus on 17.4.-11.9.2023. 

 

Kokemusasiantuntijoiden kehittämispäivä ma 6.2. klo 10-13.15. Ilmoittautumiset & Kotipizzan 

pizzatilaus viim. 2.2. mennessä Pekalle 044 970 3554 tai pekka.nyrhinen@virikery.fi 

 

Kiitos-tapahtuma keikkoja tehneille kokemusasiantuntijoille on tulossa vuonna 2023 ja siitä 

tiedotetaan myöhemmin lisää. 

 

Kokemusasiantuntijoiden työnohjausta tiistaisin: 

21.2. klo 14-15.30, 21.3. klo 16-17.30, 2.5. klo 14-15.30 ja 30.5. klo 16-17.30. Ilmoittautumiset 

Minnalle 050 364 3907 tai minna.juuti@virikery.fi 

 

VAPAAEHTOISTYÖ VIRIKKEELLÄ 

Voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi työntekijän työpariksi pitämään Virikkeen kohtaamispaikkaa 

auki lauantaisin. Kohtaamispaikan työtehtäviin kuuluu muun muassa kahvion ylläpito, ihmisten 

kanssa seurustelu, pelien pelaaminen & viihtyvyydestä vastaaminen. 

 

KEVÄÄN TAPAHTUMAT, JOTKA OVAT TIEDOTTEEN TEKOHETKELLÄ JO TIEDOSSA: 

• Tuo tullessas, vie mennessäs! Voit tuoda itsellesi tarpeetonta tavaraa Virikkeelle 14.2.-

17.2. välisenä aikana. Tuothan vain puhdasta & ehjää tavaraa/vaatetta. 

• Retki Kuopion Matkukseen ti 7.3. Lähtö Puistokadulta klo 9, paluu Mikkeliin n. klo 17. 

Ilmoittautuminen Veeralle 040 671 7657 tai Inkalle 040 161 2797. 

• Vierailu Sodan ja rauhan keskus Muistiin ti 11.4. Lisätietoja tulossa myöhemmin. 

• Virike ry:n vuosikokous ke 3.5. klo 16 alkaen.  

mailto:minna.juuti@virikery.fi


Sivu 4 (6) 

 

• Virikkeen 40 v. synttärikahvit pe 12.5. Vieraana Mielenterveyden keskusliiton 

yhdistyskoordinaattori Jenni Rihti. 

• Laavuretki Kalevankankaan laavulle ti 16.5. Lähtö Virikkeeltä klo 11.30 

(kimppakyydit/kävellen). Ilmoittaudu mukaan Inkalle 040 161 2797. 

• Kesäretki ti 6.6. Kohde ja tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin. 

 

YHTEISTYÖSSÄ MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA JÄRJESTETTÄVÄT TAPAHTUMAT 

• Huolituoli rantautuu Virikkeelle, ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.  

 

PORUKALLA UIMAHALLIIN 

To 16.2. ja to 30.3. lähdetään porukalla uimahalliin. Ensimmäisellä kerralla Virike tarjoaa 

uimaliput. Tapaaminen Naisvuoren uimahallilla klo 14. Lisätietoja & ilmoittautuminen Inkalle 

040 161 2797. 

 

THE WORLD OF RECOVERY -PELI 

Torstaina 23.2. klo 11-13.15 on mahdollista päästä testaamaan pöytäroolipeli The World of 

Recoverya. The World of Recovery: Salainen tukikohta on mielenterveys- ja päihdetoipumisen 

tueksi suunniteltu pöytäroolipeli. TWoR soveltuu loistavasti kenelle tahansa roolipelaamisesta 

kiinnostuneelle. Tässä roolipelissä ei tarvitse näytellä eikä käyttää rooliasuja. Peliä varten on 

varattu Yliopistokeskuksen luokkatila.  

Perjantaina 24.2. The World of Recovery -roolipeli sekä mobiilisovellus esittelyssä Virikekahveilla 

klo 14.15 alkaen, tervetuloa kuuntelemaan! 

Lisätietoa löydät pelin omilta verkkosivuilta: https://www.theworldofrecovery.fi/ 

 

VIRIKKEEN SYNTTÄRIVUOSI 

Vuonna 2023 vietetään Virikkeen 40 v. synttärivuotta. Vietämme juhlavuotta ”työn merkeissä” ja 

juhla seuraa vaikuttamistyössä läpi vuoden. Teemme vuoden aikana tunnetuksi mielenterveys- ja 

päihdesairauksia, kohtaamispaikan toimintaa, kokemusasiantuntijatoimintaa ja kohtaamisten 

merkitystä hyödyntäen ihmisten omia tarinoita.  

Synttärikahveja vietetään pe 12.5. jolloin vieraaksemme saapuu Mielenterveyden keskusliiton 

yhdistyskoordinaattori Jenni Rihti. 
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ILMOITTAUTUMISET 

Veera Salonen, toiminnanohjaaja 040 671 7657  

Inka Heinonen, toiminnanohjaaja 040 161 2797 

 

POIKKEUKSET AUKIOLOAJOISSA 

Virike suljettu Pitkäperjantaina 7.4., lauantaina 8.4. ja Helatorstaina 18.5. sekä perjantaina 19.5. 

 

YHTEYSTIEDOT 

Minna Juuti, toiminnanjohtaja 050 364 3907 (talous- ja hallinto, kokemusasiantuntijatoiminnan 

kehittäminen, kouluttaminen & työnohjaus) 

Pekka Nyrhinen, vastaava ohjaaja 044 970 3554 (kokemusasiantuntijatoiminnan koordinaattori, 

työtoiminnasta vastaava) 

Veera Salonen, toiminnanohjaaja 040 671 7657 (kohtaamispaikan toiminta, tiedottaminen, 

jäsenasioidenhoitaja) 

Inka Heinonen, toiminnanohjaaja 040 161 2797 (kohtaamispaikan toiminta, kahviotoiminnasta 

vastaava) 

 

Virike ry 

Lönnrotinkatu 3, 

50100 Mikkeli 

050 364 3907 

www.virikery.fi 

etunimi.sukunimi@virikery.fi 

 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

Tervehdys lukijat! 

Siitä onkin aikaa, kun viimeksi olen kirjoittanut puheenjohtajan tervehdystä. Niin ne ajat 

muuttuvat. 

Tämä vuosi onkin yhtä juhlaa; Virike ry. täyttää 40 vuotta ja Virikkeen järjestämä 

kokemusasiantuntijakoulutus 10 vuotta. Olen siis itsekin valmistunut koulutetuksi 

kokemusasiantuntijaksi 9 vuotta sitten. Niin paljon on tässä välissä asioita tapahtunut, etten 

mitenkään voi sanoa, että tuntuu kuin eilen olisin sen koulutuksen käynyt. 

Mielestäni paras asia, mitä tässä välissä on tapahtunut, on se, että meillä on nyt oma vuokrapaikka 

missä olla. ”Oma tupa oma lupa”, niinhän sitä sanotaan. Ja vaikka omassa tuvassamme on monia 

mailto:etunimi.sukunimi@virikery.fi
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eri huoneita yhtenäisen sijaan, on sekin osoittautunut hyväksi asiaksi. Nyt voi mennä kaverin 

kanssa juttelemaan omaan rauhaan tai ryhmä voi kokoontua samanaikaisesti ilman häiriöitä, 

muutaman esimerkin kertoakseni. 

Toinen yhtä tärkeä tai jopa tärkeämpi asia on se, että Virike on toiminnanjohtajansa toimesta 

vakiinnuttanut asemansa paikallisena mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yhdistyksenä, myös 

rahoittajamme STEA:n mielestä. Ilman saamaamme avustusta ei meillä olisi tätä hienoa 

vuokrapaikkaa ja kaikkia sen mahdollistamia toimintoja, neljästä työntekijästä puhumattakaan. 

Olkaamme iloisia ja ylpeitä hienosti toimivasta yhdistyksestämme ja toivokaamme onnea ja 

menestystä seuraaville 40 vuodelle! 

Ystävällisin terveisin, 

Sanna Puusaari 

 

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 sähköinen jäsenkortti oikeuttaa 

joihinkin valtakunnallisiin alennuksiin koko maassa. Sähköisen jäsenkortin löydät osoitteesta 

https://omakilta.mtkl.fi/Kirjautuminen/Login  

Lisätietoa löytyy liiton nettisivuilta www.mtkl.fi 

 

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

FI2480001170976766 

Viestikenttään: nimi, osoite, sähköposti ja syntymävuosi. Voi myös maksaa jäsenmaksun käteisellä 

työntekijälle kohtaamispaikassa. 

• Jäsenet voivat ostaa Virikkeeltä elokuvalippuja 5 €/kpl, neljä lippua vuodessa.  

• Virike on tehnyt sopimuksen Mikkelin kaupungin kanssa, että Virikkeen jäsenet voivat 

ostaa suoraan uimahallista sarjalipun alennettuun hintaan. Mainitse kassalla nimesi sekä 

Virikkeen jäsenyys. 

• Mielenterveyden keskusliiton jäsenkirjeen (2krt/vuosi), Revanssi -verkkolehden (4 

numeroa/vuosi) saa ilmaiseksi ja Tunne & Mieli -lehden saa jäsenhintaan. 

• Sähköinen toimintatiedote kolme kertaa vuodessa. Paperiversion toimintatiedotteesta saa 

jatkossa vain Virikkeen kohtaamispaikasta.  

 

Hallituksen puheenjohtajaan Sanna Puusaareen voit olla yhteydessä puheenjohtaja@virikery.fi 


