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HOITOTYÖ NYKYPÄIVÄNÄ -
MEEMIT

Mielenterveys on voimavara, joka auttaa kokemaan elämän 
mielekkäänä sekä nauttimaan elämästä ( Mielenterveys on 
voimavara 2020). Huumori on vuorovaikutuksen ja viestinnän 
muoto, jonka tarkoituksena on tehdä ihminen iloiseksi, 
naurattaa ja purkaa jännitystä (Huumori 2019). Huumorintaju on 
iso voimavara, tärkeä selviytymiskeino elämäntilanteiden ja 
olosuhteiden vaihdellessa sekä auttaa jaksamaan paremmin 
työssä (Häyhä 2013; Huumori vahvistaa 2020).



MEEMI
Internetilmiö, toiselta nimeltään internetmeemi viittaa verkossa leviävään 
humoristiseen, parodiseen tai ajankohtaiseen ilmiöön, jossa vitsi tai oivaltava 
ajatus ilmaistaan kuvan, animaation tai videon muodossa (MLL 2020; Suikka 
2019). Meemeissä käytetään joko valmiita kuvapohjia tai omia kuvia, 
joihin lisätään oma teksti. Tavallisesti kuva ilmentää jotakin tunnetta ja siihen 
liitetty teksti kertoo tarkemmin tunnetilasta. Valmiista meemeistä voidaan 
myös kehittää uusia versioita lisäämällä niihin jotain omaa. (MLL 2020.) 
Meemien tarkoitus on viihdyttää ja niissä ilmeneviin tunnetiloihin voi 
samaistua (Suomen Mielenterveys ry 2017).

Meemit kahvihuoneen seinillä ja kanslioissa voivat myös vaikuttaa 
positiivisesti työyhteisöön ja keventää kiireisenkin työvuoron 
keskellä. Hoitotyön meemeissä teemat liittyvät paljon hoitotyön epäkohtiin 
ja ajoittain huumori voi olla hyvinkin tummaa. Meemit voivat muistuttaa 
myös hoitotyön tärkeydestä ja arvokkuudesta. Hoitotyön meemit lisäävät 
yhteisöllisyyttä myös sen vuoksi, että niissä ilmenevään tunnetilaan voi 
samaistua useimmiten vain toinen hoitotyön ammattilainen.
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