
MieTo ry

Kaakkois-Helsingin mielenterveysseura MieTo ry 
kokoaa ihmiset yhteen mielekkään tekemisen ja 
hyvän seuran parissa. Toiminta muotoutuu mukana 
olevien oman aktiivisuuden ja ideoiden pohjalta.

MieTossa et ole potilas tai asiakas, vaan 
yhteistyökumppani. Tulemalla mukaan toimintaan 
teet tärkeää työtä antamalla muille mahdollisuuden 
seuraasi. 

Kesäkaudet vietetään yhdistyksen mökillä 
Vartiosaaressa. Talvikaudella toimintapaikat 
vaihtelevat toiminnan mukaan.  

Toiminta on maksutonta ja raitista: liikuntaa, 
kulttuuria, ruoanlaittoa, retkiä ja yhdessäoloa. 

Kenelle? Kaikille Kaakkois- ja Itä-Helsinkiläisille, 
jotka ovat kiinnostuneita vapaaehtoisesta 
ryhmätoiminnasta. Sinulle, joka haluat ohjelmaa ja 
kohtaamisia arkeen.

Miksi? 

”Sosiaalista, eri ikäisiä ihmisiä ja ryhmässä on hyvä 
yhteishenki.”

”MieTossa mulle hyvää on se, että tulee viikkoon 
rytmiä. Kun oon nyt saanu itselleni rohkeutta, niin  
haluun nyt laittaa tätä eteenpäin muille.”

”MieTossa olen oppinut kulkemaan metrolla ja 
bussilla. MieTolaisten kanssa pääsin yli tästä 
pelosta.”

”Jokin muu paikka ku kapakka.” 

”Mieto on mulle ihan tärkee juttu. Täällä mä tapaan 
ihmisiä ja tunnen olevani vielä tärkee yksilö täs 
yhteiskunnassa.” 

”Tässä porukassa mä olen hyödyllinen.” 

WWW.MIETO.FI 

KAAKKOIS- JA ITÄ-HELSINKI

040-5890310

†   TRISSAN   ¢
MieTon rentouttava kesämökki Vartiosaaren 
niemen kärjessä on maaseutu keskellä kaupunkia. 
Trissanissa kokoonnutaan pihapelien ja 
talkootöiden parissa. Viherpeukalot viihtyvät 
yhdistyksen kasvimaapalstalla.  

TRISSAN 
MieTon Trissan kesämökki Vartiosaaren 
niemenkärjessä on rentouttava tuulahdus 
maaseudun rauhaa kaupungin kyljessä. 

Rannasta nousee kalaa, pihalla pelataan perinteisiä 
pihapelejä ja grillataan. Puuhastelijoille on tarjolla 
talkootyötä ja viherpeukalot saavat sotkea kätensä 
multaan saaren kasvimaapalstalla. 

Kesällä on perinteisesti järjestetty tapahtumia, 
kuten juhlia ja taideleiri.

Syksyn tullessa mökilläkävijöitä ilahduttaa 
Vartiosaaren sienimetsän aarteet.  

 



Ruokaperjantai 

Perinteinen ruokaperjantai kokoaa 
kokkaamisesta kiinnostuneet yhteisen lounaan 
ääreen. Mestarikokin taitoja tarvita. Tärkeintä 
on yhdessä tekeminen ja halu oppia uutta.    

Vuodesta 2001 lähtien 
Paremman mielen ja terveyden 

puolesta

MieTon arvot ovat: oikeudenmukaisuus, tasa-
arvo, yhdenvertaisuus, solidaarisuus ja 
vastuullisuus. Näitä arvoja MieTo edistää 
yhteiskunnassa ja noudattaa omassa 
toiminnassaan.

Kaikkia MieTon toiminnassa mukana olevia 
kunnioitetaan ja kohdellaan oikeudenmukaisesti, 
yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Kaikille 
tarjotaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet 
riippumatta kansalaisuudesta, etnisestä 
alkuperästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, 
iästä, sukupuolesta, vammasta tai sairaudesta. 
Yhdistyksessä toimitaan vastuullisesti ”kaveria ei 
jätetä” -periaatteella. MieTon toiminta on reilua, 
avointa ja läpinäkyvää suhteessa jäseniin, muihin 
toimintaan osallistuviin ja 
yhteistyökumppaneihin.

MieTo edistää hyvää mielenterveyttä, jaksamista 
ja työ- ja toimintakykyä tarjoamalla mielekkään 
ja yhteisöllisen tekemisen mahdollisuuksia 
kaikille vapaaehtoisesta kansalaistoiminnasta ja 
yhdessä tekemisestä kiinnostuneille 
kaikenikäisille henkilöille: miehille, naisille, 
työttömille, työllisille ja eläkeläisille.

MieTo tarjoaa tekemistä ja toimintaa sekä 
toveruutta, tukea ja toivoa. Vapaaehtoisuuteen ja 
vertaistukeen perustuva toiminta lisää 
osallisuutta ja hyvinvointia sekä vähentää 
syrjäytymistä ja ehkäisee mielenterveysongelmia.

Tarkasta MieTon ohjelma nettisivun 
toimintakalenterista: www.mieto.fi 

Tervetuloa!
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