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Johdanto 

 

”Moipin myötä ensimmäistä kertaa elämässä koin, että joku piti mua tärkeänä. Mun jaksamisella ja 

mielipiteillä oli väliä. Ryhmän päätyttyä oli tärkeää, että kontakti säilyy, kun elämässä tulee paskoja 

hetkiä, voi tulla tapaamaan työntekijää ja saada kokemus, että on tärkeä. ”-Moip!-nuori 

 

Nuorille mielenterveys- ja päihdeomaisille tulee olla tarjolla matalan kynnyksen ja varhaisen tuen 

palveluita. On tärkeää, että nuoret omaiset tulevat kohdatuiksi, nähdyiksi ja kuulluiksi. Heitä osallistamalla 

ja heidän kokemuksiinsa perehtymällä saadaan tärkeää tietoa siitä, minkälaiset tukitoimet koetaan 

vaikuttaviksi. Vertaisuuden kautta kyetään tarjoamaan kokemus siitä, ettei ole yksin – on muitakin, jotka 

tietävät minkälaista on, kun läheinen sairastaa psyykkisesti tai käyttää päihteitä väärin.  

Tässä raportissa esitellään ammattilaisen ohjaamia mutta vahvasti vertaisuuteen pohjautuvia, matalan 

kynnyksen tukimalleja nuorille mielenterveys- ja päihdeomaisille.  Nuorista mielenterveys- ja 

päihdeomaisista puhuttaessa tarkoitetaan 16 – 29 – vuotiaita nuoria aikuisia, joilla on kokemusta siitä, kun 

läheinen sairastaa psyykkisesti tai käyttää päihteitä väärin. Raportin materiaali pohjautuu Varsinais-

Suomen mielenterveysomaiset ry:n ja FinFami – Salon seudun mielenterveysomaiset ry:n vuosina 2016 – 

2019 toteutuneeseen ”Mun Omaiskokemuksesta Inhimilliseksi Pääomaksi” (MOIP!) -hankkeeseen. 

Hanke ajoittui vuosille 2016-2018, ja sitä jatkettiin keväälle 2019. Hankkeen aikana toteutettiin neljä 

vertaisryhmäprosessia. Syksyllä 2019 toteutettiin vielä yksi ryhmä yhdistyksen perusrahoituksella 

vastaamaan kovaan kysyntään.  

Raportin sisällössä kuvataan kattavasti Moip!-hankkeen toimintaa kyseisinä toimintavuosina. Raportissa 

esiintyvät sitaatit ovat poimintoja Moip!-toimintaan osallistuneiden nuorten tuottamista materiaaleista tai 

heidän kanssaan käydyistä keskusteluista. Raportin liitteenä on runsas määrä hankkeen aikana tuotettua 

materiaalia hyödynnettäväksi joko sellaisenaan Moip!-toiminnan toteuttamisessa tai tukimateriaaliksi 

käytettäväksi raportin tekstin ohelle.  

Raportin ensimmäinen kappale avaa lukijalle hankkeen myötä tullutta ymmärrystä siitä, keitä ovat “nuoret 

mielenterveys- ja päihdeomaiset”, miksi he jäävät palvelujärjestelmässämme usein varjoon ja minkälaista 

tukea he itse toivoisivat saavansa. Toinen kappale avaa Moip!-hankkeen taustaa, tavoitteita, resursseja, 

seuranta- ja arviointimenetelmiä sekä toiminnan seurauksia ja vaikutuksia. Kolmannessa kappaleessa 

esitellään Moip!-toiminnan muotoja ja toteutustapoja eritellen markkinointi ja viestintä, 

vertaisryhmäprosessi, yksilötuki, avoin toiminta, mentortoiminta, vertaiskeskustelut, vertaiskaveri- ja 

tukihenkilötoiminta sekä vaikuttamis- ja oppilaitostyö. Neljäs kappale syventyy pohtimaan toimintaan 

liittyviä erityishuomioita. Raportin päättää hankkeen työntekijöiden kokemuksista ja näkemyksistä  

rakentuva pohdintaosio.   



   

 

8 

  

 

 

1. Nuorten mielenterveys- ja päihdeomaisten tuen tarve 

Monella nuorella aikuisella on kokemusta läheisen mielenterveyden- ja/tai päihteiden käytön haasteista.  

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry:n vuonna 2015 Turun Ammattikorkeakoulun 

hyvinvointitoimialan opiskelijoille (n=175) teettämässä Tunnistan – Olen mielenterveysomainen (TOM) 

selvityksessä 25 prosenttia opiskelijoista koki olevansa mielenterveysomainen käsitettä avaamatta tai 

määrittelemättä. Käsitteen määrittelyn jälkeen jopa 58 prosenttia opiskelijoista tunnisti olevansa 

mielenterveysomainen. Moip!-hankkeen aikana Turun alueen opiskelijaryhmissä tehdyt kartoitukset 

tukevat väitettä nuorten mielenterveys- ja/tai päihdeomaisten suuresta määrästä. Anonyymilla 

kyselylomakkeella (liite1) kahdessa eri lukioryhmässä sekä yhdessä ammattikorkean opiskelijaryhmässä 

Turussa tehtyyn kartoitukseen vastanneista (n=73) opiskelijoista, jopa 85 prosenttia kertoi omaavansa 

kokemusta läheisen mielenterveyden- ja/tai päihteiden käytön ongelmista.  

Kansainväliset arviot osoittavat joka neljännen lapsen tai nuoren elävän perheessä, jossa vanhemmalla on 

hoitoa vaativa mielenterveys- ja/tai päihdeongelma. Lisäksi Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan noin 

joka kolmannella psykiatrisella potilaalla on alaikäisiä lapsia. (Solantaus & Paavonen 2009.)  

”Äiti pääsi vappuna ulos suljetulta osastolta ja siltä lähti heti käsistä se ja se oli heti rälläämässä. Ja 

sitten se rauhoittui yhtäkkiä ja kohta se taas oli rälläämässä. Ja siinä tulee sellainen olo, että miksi pitäisi 

hoitaa omat asiat, kun ei silläkään pysy mitään kontrollia. Mua vähän jännittää toi juhannus, kun se on 

sille sellainen kynnyskohta et mitä sitä tapahtuu. Se on tosi stressaavaa, kun pitää sitäkin miettii ja koko 

sukujuhla, kun pitää stressaa miten se menee ja siellä pitää esittää kunnon kansalaista ja jos äiti ei pääse 

sinne paikalle niin pitää valehdella, ettei se vaan pääse paikalle jostain syystä ja joutuu kaikki 

lakaisemaan maton alle.” – Moip!-nuori 22v. 

Olisi äärettömän tärkeää kyetä tarjoamaan tukea niille nuorille ja nuorille aikuisille, joiden lähipiirissä on 

psyykkisesti sairastava tai päihteitä ongelmallisesti käyttävä läheinen. Mielenterveyden- ja päihteiden 

käytön ongelmat siirtyvät usein sukupolvelta toiselle ja tutkimusten mukaan esimerkiksi 60 prosenttia 

masentuneiden vanhempien lapsista sairastuu itse ennen 25-vuoden ikää. Vanhemman itsemurha 

puolestaan kolminkertaistaa lapsen itsemurhariskin. (Beardslee ym 1998.) Tukemalla vanhempia 

vanhemmuudessa ja tarpeen mukaan tarjoamaan lapselle hänen kaipaamaansa tukea voidaan lisätä perheen 

ja lapsen hyvinvointia ja selviytymistä senhetkisessä elämäntilanteessa. Riittävän tuen saamisella on myös 

kauaskantoisemmat seuraukset; lapsille ja nuorille omaisille suunnatun tuen kautta voidaan vaikuttaa 

ylisukupolvisten ketjujen muodostumiseen. 

”Moipin myötä olen löytänyt keinoja omaan vanhemmuuteen, katkaisee kehää joka suvussa pyörinyt 

sukupolvesta toiselle.” -Moip!-nuori 
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Läheinen ei aina ole nuoren vanhempi vaan kokemusta saattaa olla esimerkiksi sisaruksen, kaverin, 

puolison tai vaikka isovanhemman mielenterveyden- ja/tai päihteiden käytön haasteista. Jokainen 

määrittelee itse, kenet kokee läheiseksi itselleen ja on tärkeää kunnioittaa nuoren omaa kokemusta. 

Kuvio1. pyrkii havainnollistamaan sanan ”läheinen” moninaisuutta. 

 

KUVIO 1. Läheinen. Läheinen voi olla ketä tahansa, jonka nuori itse on kokenut merkittäväksi oman elämänsä kannalta. 

Moip!-alkukyselyyn vuosina 2016-2018 (liite2) vastanneista nuorista (n=77) jopa 35 prosentilla on 

kokemusta useamman eri läheisen mielenterveyden ja/tai päihteiden käytön haasteista. Nuorista 65 

prosenttia kertoi omaavansa kokemusta toisen tai molempien vanhempien mielenterveyden- ja/tai 

päihteiden käytön haasteista. Äidin mielenterveyden tai päihteiden käytön haasteet korostuivat 43 

prosentin ja isän 38 prosentin kohdalla.  Kokemusta sisaruksen haasteista oli 23 prosentilla vastaajista ja 

kokemus kaverin mielenterveys -tai päihteiden käytön haasteista oli 14 prosentilla. Kuviossa kaksi 

esitellään kenen läheisen mielenterveyden- ja/tai päihteiden käytön haasteista Moip!-toimintaan 

hakeutuneilla nuorilla on kokemusta.  
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KUVIO 2. Moip!-toimintaan hakeutuneiden nuorten omaiskokemuksia .  

Psyykkisesti sairastavan tai päihteitä väärin käyttävän läheisen tilanne vaikuttaa nuoren moniin eri 

elämänalueisiin merkittävästi. Moip!-hankkeessa kerätyn tiedon perusteella läheisen mielenterveys- ja 

päihdeongelmat vaikuttavan eniten perhesuhteisiin, ystävyyssuhteisiin, yöuniin, arjen hoitamiseen, 

koulunkäyntiin, harrastuksiin ja syömiseen.   

”Mielestäni Moipin pohjimmainen hyöty on se, että kun saamme tuen nyt, emme seiso psykan jonossa 

muutaman vuoden kuluttua.” -Moip!-nuori 
 

Nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdeomaisten kokemus tuen saamisesta on vähäinen. Nuorten 

kokemusten mukaan nykyinen palvelujärjestelmämme tarjoaa tukea vasta, kun itse oireilee tai sairastuu 

psyykkisesti, vaikka omaistilanteeseen saatu tuki olisi voinut ehkäistä omaa pahaa oloa ja vaikeuksia. 

Kokemusta omista mielenterveyden haasteista oli noin puolella Moip!-toimintaan hakeutuneista. Kuviossa 

kolme esitellään prosenttilukuina monellako Moip! alkukyselyyn vastanneista on tai on ollut oma hoito- 

tai tukikontakti.  Jopa 74 prosentilla (n=57) nuorista oli itsellään ollut jokin tuki- tai hoitokontakti jossakin 

vaiheessa elämää liittyen omaan oireiluun. Kuitenkaan vastausten perusteella omaiskokemusta tai läheisen 

psyykkisen sairastamisen tai päihteiden käytön vaikutusta nuoren tilanteeseen ei tuki- tai hoitosuhteessa 

ole huomioitu. Lisäksi vastaajista 22% (n=17) oli vailla tuki- tai hoitokontaktia, mutta uskoisi hyötyvänsä 

sellaisesta. Vain 4% (n=3) vastaajista ei ollut minkään tuen piirissä ja eivät kokeneet sitä tarpeelliseksi. 

Nuoret kuvaavat miten tärkeää olisi ollut, että joku olisi kysynyt lähipiirin tilanteesta ja todennut, ettei ole 

nuoren ”vika” tai ”huonommuutta” jos tilanne vaikuttaa itseen ja uupuu tai oireilee.  

50

21

18

11

Kenen läheisen mielenterveyden ja/tai päihteiden käytön 
haasteista Moip!- alkukyselyyn vastanneilla on kokemusta?

Vanhemman
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KUVIO 3. Nuorten omaisten hoitokontaktit 

 

”Moip! on ensimmäinen paikka, jossa pääsen työstämään omaiskokemuksiani, koska ne ovat jääneet 

oman sairauden varjoon. On tärkeää saada käsiteltyä myös omaisena olemisen tuskaa.” -Moip!-nuori 

Huolimatta siitä, että huomattavan moni oli ollut tai oli vastaushetkellä jonkinlaisen tuen piirissä, vain 

kuusi prosenttia vastaajista (n=5) kertoi saaneensa omaisen roolissa tukea ennen Moip! - hankkeen 

toimintaan osallistumista. Lähes kaikille Moip!-toimintaan osallistuneista nuorista aikuisista hanke oli 

ensimmäinen paikka, jossa pystyi keskustelemaan ensisijaisesti omaiskokemuksesta ja siihen liittyvistä 

teemoista. Hankkeen kokemusten pohjalta vaikuttaa siltä, että moni nuori mielenterveys- ja 

päihdeomainen on tottunut vaikenemaan lähiympäristössään olevista mielenterveys- ja päihdeongelmista. 

Monelle läheisen epäterveestä käytöksestä, kuten esimerkiksi harhaisuudesta, väkivaltaisuudesta tai 

runsaasta päihteiden käytöstä, on tullut normaali osa arkea ja elämää. Moni uskoo, että itsessä on ”jotakin 

vikaa”, kun tilanne tuntuu kestämättömältä ja raskaalta. Usein häpeä ja leimaantumisen, tai läheisen 

”paljastimisen” pelko, saa pysymään hiljaa rakentaen kynnystä hakea apua vaikeaan tilanteeseen. 

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry:n vuonna 2015 Turun Ammattikorkeakoulun 

hyvinvointitoimialan opiskelijoille (n=175) teettämän Tunnistan – olen mielenterveysomainen selvityksen 

perusteella käsitteen ”mielenterveysomainen” voidaan todeta olevan melko vieras opiskelijoille. Moip!-

hankkeen toimintaan osallistuneiden nuorten kokemukset tukevat tarvekartoituksen tuloksia siitä, että 

käsitteenä ”omainen” koetaan haastavaksi tunnistaa ja terminä liian luokittelevaksi. Näin ollen on koettu 

tehokkaammaksi kohderyhmän tavoittamisen kannalta puhua nuorista aikuisista, joilla on kokemusta 

läheisen mielenterveyden- ja tai/tai päihteiden käytön haasteista ”mielenterveys- ja/tai päihdeomainen” 

termin käytön sijaan. Tässä raportissa tekstin sujuvuuden vuoksi käytetään kuitenkin termiä ”nuori 

74%

4%

22%

Nuorten omaisten hoitokontaktit

On tai on ollut oma hoitokontakti

Ei ole omaa tuki- tai hoitokontaktia eikä koe tarpeelliseksi

Ei ole tuki- tai hoitokontaktia, uskoisi kuitenkin hyötyvänsä siitä
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mielenterveys- ja/tai päihdeomainen” vaikka Moip!-hankkeen konkreettisessa työskentelyssä, 

viestinnässä, markkinoinnissa tai vaikuttamistyössä termin käyttöä on pyritty välttämään.  

Tunnistan, olen mielenterveysomainen (2015) – tutkimuksen, mukaan nuoret haluavat saada tukea 

monikanavaisesti ja olla monenlaisessa toiminnassa mukana. Myös Moip!-hankkeessa kerätty 

kartoitustieto tukee aikaisempaa tutkimustietoa kuten taulukko yksi osoittaa. Kaipuu vertaistuen piiriin 

korostuu. Tunnistan, olen mielenterveysomainen (2015) kartoituksessa tiedusteltiin kiinnostusta käsitellä 

omaiskokemusta yhdessä sairastuneen läheisen kanssa. Moip!-kartoituskyselyssä puolestaan tiedusteltiin, 

kenen kanssa vastaaja haluaa osallistua toimintaan, vastausvaihtoehtoina oli ystävä, läheinen ja sairastunut 

läheinen. Moip!-kartoituskyselyllä selvitettiin kiinnostusta vertaistukeen, jossa on vertaisen lisäksi myös 

ammattilainen ohjaamassa tapaamista. Vastaavaa vaihtoehtoa ei Tunnistan, olen mielenterveysomainen 

(2015) selvityksessä esitetty. 
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TAULUKKO 1. Minkälaista tukea nuoret mielenterveys- ja päihdeomaiset kaipaavat.  

 

2. Mun omaiskokemuksesta inhimilliseksi pääomaksi - Moip!-hanke 2016 – 2019 

Mun omaiskokemuksesta inhimilliseksi pääomaksi-hanke on vuosina 2016 – 2019 toiminutta Varsinais-

Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry:n ja Salon seudun FinFami ry:n kumppanuushanke. Hanke 

tunnetaan paremmin nimellä Moip!, joka tulee hankkeen sanojen alkukirjaimista.  Toimintavuosinaan 

hanke tuotti kokemukselliseen oppimiseen pohjautuvan vertaistuellisen mallin nuorille 16 – 29 – vuotiaille 

mielenterveys- ja päihdeomaisille. Hanke vastasi tarpeeseen luoda matalan kynnyksen palvelu, jolla 

voidaan tukea nuorten aikuisten jaksamista sekä tarjota turvallinen ympäristö työstää omaiskokemusta ja 

siihen liittyviä asioita.  

Hankkeessa luodulla mallilla pyrittiin lisäämään 16 – 29-vuotiaiden nuorten aikuisten mielenterveys- ja/tai 

päihdeomaisten yhteisöllisyyden ja osallisuuden sekä työ- ja koulutusmarkkina-aseman vahvistamista. 

Hankkeessa luotua mallia pilotoitiin Turun ja Salon seudulla hankkeen toimintavuosina. Kaikki 

hankkeessa järjestetty toiminta oli vapaaehtoisuuteen perustuvaa, luottamuksellista ja osallistujille 

maksutonta.   

Toimintaa järjestettiin yli kuntarajojen – vaikka toiminnan konkreettinen toteutus tapahtuikin pääasiassa 

Turun seudulla. Hankkeen aikana toteutettiin neljä vertaisryhmäprosessia, joihin osallistui kaikkiaan 49 

nuorta aikuista. Kaikki vertaisryhmäprosessit toteutuivat Turussa, mutta ensimmäisessä ryhmässä oli 

mukana kolme nuorta myös Salon seudulta. Osana vertaisryhmäprosesseja toteutettiin hankkeen aikana 

kaikkiaan kolme aloitusviikonloppua ja neljä prosessin päätösviikonloppua. Yksilötukea, avointa 

ryhmätoimintaa, vertaiskaveritoimintaa ja oppilaitoksiin sekä erinäisiin verkostoihin vietävää 

vaikuttamistyötä toteutettiin hankkeen aikana hankkeen aikana sekä Turussa että Salossa. Eri 

toimintamuodoin tavoitettujen kohderyhmään kuuluvien nuorten määrät vuosina 2016-2018 on esitelty 

kuviossa 3.  
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Kuvio 4. Eri toimintamuodoin tavoitetut nuoret vuosina 2016-2018 

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä toimivat alueella nuorten aikuisten kanssa toimivat eri alojen 

ammattilaiset. Ammattilaisille hanke tuotti lisätietoa ja ymmärrystä siitä, keitä ovat nuoret mielenterveys- 

ja/tai päihdeomaiset, minkälaista tukea he kaipaavat, mitä tukea on saatavilla Moip!-hankkeen toiminnan 

puitteissa ja miten nuoria voi ohjata toiminnan pariin. Ammattilaisia tavoitettiin yhteistyö- ja 

verkostotyöskentelyn lisäksi erinäisissä tapahtumissa. Hanke tavoitti suoraan kaikkiaan 

1728 ammattilaista vuosina 2016-2018. 

 2.1 Tavoitteet 

Hankkeen käyttötarkoitus oli nuorten aikuisten mielenterveysomaisten (16 – 29 – vuotta) yhteisöllisyyden 

ja osallisuuden sekä työ- ja koulutusmarkkina-aseman vahvistaminen Turun ja Salon seudulla.  

Hankkeelle asetettiin yksi konkreettinen päätavoite: luoda nuorille mielenterveysomaisille 

elämänkokemuksesta oppimisen mahdollisuuksia ja kehittää heille soveltua vertaistuellisia toimintatapoja, 

joilla vahvistetaan heidän osallisuuttaan ja yhteisöllisyyteen. Päätavoitteen rinnalle asetettiin kaikkiaan 

viisi osatavoitetta, jotka esitellään kuviossa 4. Osatavoitteilla pyrittiin tukemaan päätavoitteen 

toteutumista sekä selkeyttämään ja näin ollen mahdollistamaan tavoitteiden saavuttamisen tai 

saavuttamatta jäämisen arvioinnin hankkeen aikana. 

39 44

150

1272

Eri toimintamuodoin tavoitetut nuoret

Vertaisryhmäprosessi

Avoin toiminta

Yksilötuki

Oppilaitosvierailut
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KUVIO 5. Hankkeen päätavoite ja osatavoitteet. 

2.2 Resurssit  

Moip!-hankkeessa työskenteli kaikkiaan kolme palkattua työntekijää, joista samanaikaisesti työsuhteessa 

oli kaksi. Keväällä 2019, työsuhteessa oli yksi työntekijä ja toinen ostopalveluna ryhmänohjaukseen. 

Hankkeelle vuokratut toimipisteet sijaitsivat Turun keskustan kupeessa Perhetalo Heidekenin tiloissa ja 

Salon keskustassa FinFami Salon naapurihuoneistossa.  

Yhteistyötahot olivat merkittävässä roolissa mahdollistamassa hankkeen tunnettavuuden lisääntymistä 

sekä yhteistyötahon positiosta ja aktiivisuudesta riippuen ohjaamassa osallistujia hankkeen toimintaan.  

Hankkeen toiminnan rahoitti Veikkaus ja rahoitus on ohjattu yhdistykselle Sosiaali- ja terveysministeriön 

avustuskeskus STEA:n kautta. 

2.2.1 Henkilöstö 

Hankerahoituksen varmistuttua keväällä 2016 rekrytoitiin Moip!-hankkeeseen kaksi työntekijää. Alun 

perin hanketta haettaessa oli rahoitusta haettu kolmelle työntekijälle, mutta rahoitus myönnettiin kahdelle 

henkilöstöresurssille. Hankkeen käynnistämisen aloittivat keväällä 2016 projektityöntekijä-nimikkeellä 

palkatut Aaron Mierlahti ja Pinja Uutela. Mierlahden siirtyessä muihin työtehtävään kesän 2016 aikana 
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hankkeen Turun alueen työntekijänä aloitti Sofia Virta.  Työntekijät työskentelivät 37,5 tunnin 

viikkotyöajalla.  

Hankkeessa pidempään toimivat työntekijät Uutela ja Virta olivat taustakoulutukseltaan sairaanhoitaja 

(AMK) ja kasvatustieteiden maisteri, opettaja. Molemmat työntekijät olivat hankkeen aikana lisäksi itse 

kustantamassaan psykoterapeuttikoulutuksessa. Työnantaja tuki kouluttautumista mahdollistamalla 

kymmenen palkallista koulutuspäivää vuodessa. Työntekijöillä oli hankkeeseen tullessaan työkokemusta 

muun muassa erityislastensuojelun- ja perhetyön puolelta, järjestötyöstä, hanketyöstä- ja hallinnosta, 

psykiatrisesta sairaanhoidosta ja vaativissa tilanteissa olevien nuorten kanssa työskentelystä. Toiselle 

työntekijöistä hankkeen taustayhdistykset olivat ennestään tuttuja ja hän oli työskennellyt aikaisemmin 

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry:n hanketyöntekijänä toisessa hankkeessa. Tämä 

osaltaan helpotti ja nopeutti hankkeen käynnistämistä, kun toiselle työntekijöistä järjestö ja omaistyö oli 

ennestään tuttua aluetta. Hanketyöntekijöiden keskinäinen työparityöskentely oli erittäin aktiivista koko 

hankkeen ajan. Työntekijöille oli lisäksi mahdollisuus parityönohjaukseen kerran kuukaudessa. 

Työparityöskentelyn kulmakivinä olivat luottamus, joustavuus, reflektiivisyys, toisen kunnioittaminen, 

huomioonottaminen ja arvostaminen. Työparien erilaiset taustakoulutukset rikastuttivat 

työparityöskentelyä mahdollistaen työskentelyn ja toiminnan tarkastelun erilaisista näkökulmista. 

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry oli hankkeen hallinnosta vastaava yhdistys ja 

hanketyöntekijöiden esimiehenä toimi toiminnanjohtaja Samuli Koskinen (YM, VM). Aktiivisesti 

hankkeessa oli mukana myös yhdistyksen vapaaehtoistyön koordinaattori Sara Taskinen (sosionomi 

AMK), joka osallistui muun muassa useampaan hankkeessa järjestettyyn leiriin sekä koordinoi osaltaan 

yhdistyksen suunnalta Moip!-mentoritoimintaa. Hanke jatkui kevään 2019, jolloin Sara Taskinen toimi 

hankkeessa päätoimisena työntekijänä ja Pinja Uutelalta työpanos tuli ostopalveluna ryhmäprosessiin. 

Ammattikorkeakouluopintoihin sisältyvän työharjoittelun hankkeessa suorittivat kaikkiaan seitsemän 

opiskelijaa, joista neljä oli sosionomiksi ja kolme sairaanhoitajaksi valmistavassa koulutusohjelmassa. 

Sairaanhoitajaopiskelijoista kaksi oli samanaikaisesti myös Salon seudun FinFami ry:n harjoittelijana 

yhdistystoiminnan puolella. Hankkeeseen tuotettiin harjoittelujen yhteydessä kolme opinnäytetyötä; 

Moip!-Toimintatarjotin (Sara Taskinen & Vilja Hokkanen 2016) http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-

2016112417315, Moip!-jatkotarjotin (Aku Lehtonen & Akseli Kiertokari 2017) ja Toimintamalli Moip!-

hankkeen avoimiin ryhmiin (Piia Halla 2018) http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018120520171.  

 

2.2.2 Toimipisteet 

Hankkeen toimipisteet sijoitettiin erilleen taustayhdistysten tiloista sekä konkreettisten tilaolosuhteiden 

mutta myös tietoisen valinnan vuoksi - nuorille aikuisille haluttiin tarjota ”oma ovi” pyrkien pitämään 

sisäänkäynnin mahdollisemman neutraalina sekä leimaamattomana. Samaan pyrittiin käyttämällä 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016112417315
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016112417315
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018120520171
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hankkeen toiminnasta kutsumanimeä ”Moip!”, joka ei sellaisenaan ole yhdistettävissä suoraan 

mielenterveystyön kentälle. 

Toimitiloja kutsuttiin Moip!-olkkareiksi ja ne sisustettiin nuorten mielipiteitä kuunnellen. Tiloihin 

sijoitettiin sohvat ja nojatuolit muine sisutustekstiileineen, älytelevisio-järjestelmät ajatuksenaan 

mahdollistaa esimerkiksi skypeyhteys Turun ja Salon olkkareiden välillä, fläppitaulut, askarteluvälineet 

ryhmätoimintoja varten sekä esitteitä muiden toimijoiden järjestämistä tukipalveluista. Älytelevision 

välityksellä tapahtuva Skype-yhteyttä pilotoitiin ensimmäisen ryhmän kanssa, mutta kokemusten ja 

nuorten palautteiden perusteella koettiin se hyvin haastavaksi kommunikointivälineeksi ryhmässä. 

Etäyhteyden koettiin häiritsevän merkittävästi tapaamisen eheyttä ja intiimiyttä. 

 

KUVA 1. Moip!-tilojen sisustamisessa kuultiin nuorten näkemyksiä, Turun tilat 

Turun toimipiste sijaitsi järjestö- ja perhetalo Heidekenillä missä työskentelee useita ihmisiä eri 

järjestötoimijoita.  Hankkeelle vuokrattu tila koostui ryhmä- ja yksilötapaamiskäyttöön tarkoitetusta 

olohuonetilasta, pienestä neuvottelutilasta kokouksia varten sekä erillisestä neuvottelutilan yhteyteen 

sijoitetusta työpisteestä hanketyöntekijää varten. Noin puolessa väliä hanketta Heidekenillä tehtyjen 

muutostöiden yhteydessä ryhmätilaa ja yleisten tilojen käytävää erottavan oven yhteyteen saatiin 

äänieristysovi suojaamaan tilassa käytyjen keskustelujen entistä parempaa yksityisyyttä. Turun työntekijä 

työskenteli pääasiassa yksin tilassa. Talon ulko-ovet lukittuivat klo. 16.00, jonka jälkeen ovista pääsi 

sisään vain summeria soittamalla.  

Järjestötalon yhteydessä toimiminen mahdollisti erinomaiset puitteet aktiivisen yhteistyön ylläpitämiseen 

eri järjestötoimijoiden kanssa. Lisäksi talon yhteisöllisyys mahdollisti työntekijälle päivittäisen 

työyhteisökokemuksen. Toimitila ei ollut kooltaan suuri, jonka vuoksi hanke joutui ryhmätapaamisten 



   

 

18 

  

osallistujamäärän niin vaatiessa vuokraamaan Perhetalo Heidekenin yläkerrassa toimivia kokoustiloja. 

Toimitila oli esteetön ulko-oven rampin sekä hissillä tavoitettavissa olevan inva-wc-tilojen puitteissa.  

 
Kuva 2. Moip!-tilojen sisustamisessa kuultiin nuorten näkemyksiä, Salon tilat 

Salon toimitila perustettiin hankkeelle vuokrattuun toimitilaan Salon ydinkeskustassa. Toimitila sijaitsi 

rakennuksessa, jossa toimi yrityksiä ja yhdistyksiä. Toimitilan naapurihuoneistossa sijaitsi Salon seudun 

FinFami ry:n yhdistystilat. Sijainti yhdistyksen naapurihuoneistossa mahdollisti käytännön yhteistyön ja 

toi Salon alueen työntekijälle mahdollisuuden liittyä Salon FinFamin työyhteisöön.  Toimitilan sijainti 

monipuolisessa käytössä olevassa kerrostalossa mahdollisti myös neutraalin sisäänkäynnin. Toimitila oli 

kaksio, joka toimi sekä työntekijän toimistona että nuorten yksilö- ja ryhmätapaamisten tilana. 

Huoneistossa oli keittiö, olohuone, eteinen ja wc. Työntekijän työpiste sijaitsi olohuoneessa. 

Hanketyöntekijä työskenteli pääasiassa yksin tilassa.  Tilaan oli esteetön kulku hissiyhteyden ansiosta, 

mutta tilan wc ei ollut esteetön. 

 

2.2.3 Yhteistyötahot 

Yhteistyötahoina hankkeessa toimivat Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry, Turun 

Ammattikorkeakoulu, Turun Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, Turun kaupunkilähetys ry, Turun 

seudun Mielenterveyspalveluyhdistys ry:n Tsemppari -hanke, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Salon 

kaupunki, Salon lukio, Kota ry, FinFami Uusimaan Space –hanke, FinFami Etelä-Pohjanmaa sekä Liiku 

ry.  

Hankkeeseen perustettiin ohjausryhmä, joka kokoontui hankkeen aikana yhteensä seisemän kertaa. 

Ohjausryhmätyöskentelyyn osallistui 14 henkilöä hankkeen työntekijöiden lisäksi (liite3). Lisäksi 
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Turkuun ja Saloon koottiin erikseen alueen nuoria työssään kohtaavista ammattilaisista koostuvat 

projektiryhmät (liite4), jotka kokoontuivat kaikkiaan Salossa 5 kertaa ja Turussa 6 kertaa. Projektiryhmien 

kokoonpano esitellään liitteessä neljä. Sekä ohjaus- että projektiryhmien tarkoituksena oli yhteistyön 

vahvistaminen ja asiantuntijuuden vaihto. Tapaamisissa käytiin läpi hankkeen sen hetkistä tilannetta sekä 

näkemyksiä toiminnan kyvykkyydestä vastata asetettuihin tavoitteisiin, sekä siitä mihin suuntaan 

toimintaa hankkeen aikana olisi vaikuttavinta ohjata. Tapaamiset koettiin informatiivisiksi mutta myös 

erittäin keskusteleviksi. Osassa sekä ohjausryhmän että projektiryhmien tapaamisia oli mukana myös 

Moip!-prosessiin tai mentoritoimintaan osallistuneita nuoria aikuisia. Tapaamiset mahdollistivat näin 

myös nuorten sekä yhteistyötahojen ammattilaisten suoran kommunikoinnin. Esimerkiksi eräässä 

ohjausryhmän tapaamisessa käytiin keskustelua nuoria mietityttäneestä kysymyksestä kannattaako 

työnhakutilanteessa kertoa osallistuneensa Moip!-toimintaan. Osaa osallistujista, erityisesti sosiaali- ja 

terveyspuolella opiskelevia tai työskenteleviä, pohditutti prosessin aikana se, voiko toimintaan 

osallistumisesta kertominen vaikuttaa negatiivisesti työllistymiseen. Toimintaan osallistuminen paljastaa, 

että lähipiirissä on tai on ollut mielenterveyden- ja/tai päihteiden käytön pulmia, minkä pelättiin 

säikäyttävän osan työnantajista. 

Yhteistyötä tehtiin nuorten aikuisten tavoittamiseksi ja hankkeeseen ohjautumiseksi. Hanketyöntekijät 

kävivät esittelemässä hankkeen toimintaa mahdollisuuksien mukaan yhteistyötahojen henkilöstölle. 

Toiminnasta yhteistyötahoja tiedotettiin pääasiassa sähköpostitse. Moip!-hanke oli esillä yhteistyötahojen 

järjestämissä tapahtumissa, esimerkkinä mainittakoon Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n 

järjestämät Lastensuojelumessut, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Omppu-päivät sekä Salon lukion 

ryhmäytymispäivä. 

Kirjallisen yhteistyösopimuksen solmineiden tahojen lisäksi hankkeessa tehtiin yhteistyötä alueen muiden 

viranomais-, mielenterveys-, ja päihdetyön sekä perhetyön parissa toimivien tahojen kanssa. Esimerkkinä 

mainittakoon Kriisikeskuksen Koski-hanke, Turun seudun Rikosuhripäivystys, Raision ja Klassikon sekä 

Turun Suomalaisen yhteiskoulun lukiot, Turun perheneuvola, Turun lastensuojelun sosiaalityö, Varsinais-

Suomen sairaanhoitopiirin Halikon sairaala, Perniön lukio ja Salon mielenterveysseura. Hanketyöntekijät 

olivat myös mukana alueellisissa verkostotyöryhmissä, kuten Turun seudulla toimiva Nuoret – verkosto 

ja Salossa Nuoret aikuiset- verkosto. Liitteissä 5-7 on esitelty kaikki ne verkosto- ja yhteistyötapahtumat, 

joissa Moip!-hanke oli mukana vuosina 2016 – 2018.  
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2.2.4 Vapaaehtoistoimijat 

Hankkeessa toimi vapaaehtoisia eri rooleissa ja tehtävissä, joita on esitelty kuviossa 5.  Kaikkiaan 

vapaaehtoisia hankkeessa toimi 31 henkilöä. Vapaaehtoisista Moip!-mentoreita oli 19. 

Vapaaehtoistoiminnasta aiheutuneet kulut korvattiin vapaaehtoisille. 

 

 

KUVIO 6. Vapaaehtoisten tehtäviä Moip!-hankkeessa. 

Hankkeen taustayhdistysten toiminnassa mukana olleita aktiivisia vapaaehtoisia toimi hankkeessa 

Prospect-ohjaajina, tukihenkilöinä, vertaisneuvojina tai lastenhoitoapuna Moip!-toimintaan 

osallistuneiden ryhmäläisten lapsia tapaamisten aikana hoitaen. Vertaisryhmäprosessin läpikäyneillä 

nuorilla aikuisilla oli hankkeen aikana mahdollisuus kouluttautua Moip!-mentoreiksi ja jatkaa näin ollen 

mukana hankkeessa vertaisryhmäprosessin päätyttyä vapaaehtoistoimijan roolissa. Mentoriksi 

kouluttautuessaan nuoresta tuli automaattisesti myös yhdistysten vapaaehtoinen sen mukaan kumman 

yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan koulutuksiin hän osallistui. Mentorit toimivat aktiivisena osana Moip!-

vertaisryhmäprosessia, leirejä, vertaistapaamisia, Moip!-toiminnan kehittämistä sekä hankkeen viestintä- 

ja vaikuttamistyötä. Lisäksi mentorit ohjasivat avointa vertaisryhmätoimintaa Turun toimipisteessä 

hankkeen viimeisen toimintavuoden aikana.  

Vapaaehtoisten koulutuksesta, virkistystoiminnasta ja työnohjauksesta vastasivat taustayhdistykset, 

pääasiassa Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry. Moip!-mentoreiden kohdalla toiminnan 

koordinointi oli kuitenkin hanketyöntekijöillä, jotka myös järjestivät Moip!-mentorikoulutuksen sekä 

mentoreille suunnattua virkistystoimintaa. 

Vapaaehtoistoiminta hankkeessa

Prospect-ohjaajat Tukihenkilötoiminta
Lastenhoitoapu
ryhmien aikana

Moip!-mentorointi Viestintä- ja
markkinointi

Vaikuttamistyö, 
oppilaitosvierailuit

Nuorten
projektiryhmä
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Hankkeen aloitusvaiheessa toimi nuorista vapaaehtoisista koostuva projektiryhmä. Hankkeessa 

keskeisessä roolissa oli nuorten osallisuus ja kohderyhmälle pyrittiin tarjoamaan mahdollisimman suuret 

vaikutusmahdollisuudet siihen minkälaiseksi Moip!-toiminta muodostuisi. Projektiryhmään nuoret 

ohjautuivat hankkeen taustayhdistysten toiminnan kautta. Projektiryhmä ideoi toiminnan raameja, 

sisältöjä ja esimerkiksi määritteli, kenelle toimintaa lähdetään kohdentamaan hankehakemukseen peilaten. 

Nuorten projektiryhmän tapaamiset olivat alussa toiminnan suunnittelun lisäksi vertaistuellisia; niissä 

jaettiin omaa kokemusta, tarpeita ja toiveita. Toiminnan käynnistyttyä nuorten projektiryhmään 

osallistuneista osa siirtyivät Moip!-vertaisryhmäprosessiin ja varsinainen projektiryhmä lakkasi olemasta.  

Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelua ja kehittämistä varten perustettiin kuitenkin Moip!-viestintä- ja 

vaikuttamistyöryhmä, jossa Moip!-toiminnassa mukana olevilla nuorilla oli mahdollisuus vaikuttaa 

hankkeen viestintään ja nuorten mielenterveysomaisten asemaan liittyvään vaikuttamistyöhön. 

    

2.3 Seuranta ja arviointi 

Hankkeen toimintaa seurattiin ja arvioitiin koko hankkeen ajan. Seuranta- ja arviointitietoa kerättiin niin 

kohderyhmältä, vapaaehtoistoimijoilta, yhteistyötahoilta, työntekijöiltä kuin hankkeen taustayhdistysten 

muilta työntekijöiltä sekä hallituksilta. Tässä osiossa esitellään ne menetelmät ja keinot, joilla hankkeen 

arviointi- ja seurantatietoa toteutettiin. Kuvioon 6 on koottu hankkeessa hyödynnetyt arvioinnin- ja 

seurannan välineet.  Kappaleessa 2.4 esitellään arvioinnin ja seurannan kautta saatua tietoa hankkeen 

toiminnan seurauksista ja vaikuttavuudesta.  

 

KUVIO 7. Hankkeen seuranta- ja arviointitietoa on kerätty toimintavuosien aikana monin eri tavoin. 

2.3.1 Kohderyhmältä kerätty tieto 

Hankkeen kohderyhmään kuuluvilta nuorilta aikuisilta kerättiin sekä seuranta- että arviointitietoa. Tietoa 

kerättiin osallistujan omasta tilanteesta ja tarpeista, toiveista ja kokemuksista hankkeen suhteen, siitä mikä 

hankkeessa on ollut onnistunutta ja mikä ei sekä kehitysideoita toiminnan toteutukseen.  

Kohderyhmältä kerätty tieto

- osallistujan tilanne, tarve, toiveet, kokemukset

- nuorten projektiryhmä

- viestintä- ja vaikutustyöryhmä

- alku-, väli- ja loppukartoitus

- oppilaitosvierailuilta kerätty palautekysely

Yhteistyötahoilta ja 
ammattilaisilta kerätty tieto

- kysely

- ohjausryhmän ja projektiryhmien 
tapaamiset

Vapaaehtoisilta kerätty tieto

- kysely

- työpajat

- lausunnon laatiminen

- tapaamiset, palaverit, 
kehittämispäivät

Työntekijöiltä kerätty tieto

- kysely

- itsearviointi (Tulospuu)

- palaverit, koosteet, raportit
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Moip!-vertaisryhmäprosessiin osallistuneilta tietoa kerättiin sähköisin kyselyin, yksilöhaastatteluin ja 

ryhmähaastatteluin. Hankkeessa luotiin kaikkiaan kolme erilaista kartoituskyselyä ryhmäprosessin eri 

vaiheisiin; toimintaan mukaan tultaessa täytettävä alkukartoitus (liite2), vertaisryhmäprosessin, puoliväliä 

varten välikartoitus sekä ryhmän päätyttyä täytettävä loppukartoitus (liite8). Kaikkiaan vastauksia 

alkukartoitukseen kertyi 88 eri nuorelta, välikartoitukseen 11 nuorelta ja loppukartoitukseen 27 toimintaan 

osallistuneelta nuorelta.  Vastauksia alkukartoitukseen saatiin huomattavasti enemmän kuin väli- ja 

loppukartoitukseen, sillä siihen vastasivat pääsääntöisesti kaikki toiminnasta kiinnostuneet ja kysely löytyi 

hankkeen nettisivuilta, jossa se oli täytettävissä. Toisaalta läheskään kaikki yksilötapaamisissa tavoitetut 

nuoret eivät kartoitusta täyttäneet kannustuksesta tai kehotuksesta huolimatta. Kartoitukset olivat 

täytettävissä nimettömästi nuoren näin halutessa. Suurin osa osallistui kartoitukseen kuitenkin omalla 

nimellään – erityisesti alkukartoituksen kohdalla tämä oli hyvä, jotta nuorelle osattiin kohdentaa hänen 

tarpeisiinsa ja toiveisiinsa vastaavaa tukea.  Kartoitusten yhteydessä tai jälkeen tavattiin osallistujia 

henkilökohtaisesti keräten tietoa heidän kokemuksistaan haastatellen hanketyöntekijöiden toimesta. 

Vertaisryhmäprosessin keston lyhentyessä yhdeksästä kuukaudesta noin viiteen kuukauteen todettiin 

prosessin keskivaiheille tarkoitetun välikartoituksen olevan epäkäytännöllinen, jolloin nuorten 

kokemusten pohjalta tultiin siihen tulokseen, että viiden kuukauden mittaiselle prosessille riittävä 

kartoituskyselyiden määrä on kaksi. Kuitenkin henkilökohtaiset välitapaamiset haastatteluiden muodoissa 

prosessin keskivaiheilla päätettiin sisällyttää osaksi prosessia jatkossakin. 

Kesällä 2017 oli tarkoituksena järjestää Moip!-kesäpäivät sisältäen workshop-tyyppistä tiedon keruuta 

hankkeen toiminnasta ja kehittämisideoista. Päivät kuitenkin peruuntuivat vähäisen osallistujamäärän 

vuoksi. Hankkeen aikana seuranta- ja arviointitiedon keräämistä varten järjestettiin kuitenkin kolme 

ryhmähaastattelutilannetta, joihin osallistui kaikkiaan 24 Moip!-toiminnassa mukana ollutta, tai 

haastattelun hetkellä olevaa, nuorta aikuista. 

Oppilaitosvierailuiden yhteydessä nuorilta aikuisilta on kerätty palautetietoa vierailujen toimivuudesta 

palautelomakkein tarkoituksena kartoittaa heidän näkemyksiään vierailujen sekä hankkeen toiminnan 

merkityksestä. Vastauksia kertyi kaikkiaan 180 kappaletta.  

Kerättyä tietoa hyödynnettiin toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, leirien sijainnin ja sisällön 

suunnitteluun, markkinointimateriaalien ja oppilaitoksille sekä ammattilaisille suunnattujen tietoiskujen 

sisällön rakentamiseen, kartoituskyselyiden ja yksilötapaamisten kehittämiseen sekä ylipäätään Moip!-

toiminnan kohdentamiseen mahdollisimman parhaalla tavalla nuorten mielenterveys- ja/tai 

päihdeomaisten tarpeisiin.  Kerättyä tietoa hyödyntämällä myös muokattiin Toimintatarjotinta ja tätä 

kautta vaikutettiin ryhmäprosessin sisällön raameihin. Lisäksi alku- ja välitapaamisissa osallistujilta 

kerätyn tiedon pohjalta prosessia on kehitetty vastamaan juuri heidän tarpeeseensa, esimerkiksi tekemällä 

tukihenkilöpyynnön yhdistykseen. 
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2.3.3 Vapaaehtoisilta kerätty tieto 

Vapaaehtoisten näkemyksiä kerättiin sekä suullisesti että kirjallisesti. Keväällä 2018 kehittämisehdotuksia 

kartoitettiin anonyymin sähköisesti toteutetun kyselyn avulla. Kyselyn rinnalla järjestettiin haastatteluun 

ja keskusteluun perustuvia työpajoja. Kyselyyn vastasi viisi vapaaehtoista. Lisäksi kahdeksan hankkeessa 

toiminutta vapaaehtoista Moip!-mentoria laati syksyllä 2018 hanketta rahoittavalle taholle lausunnon 

hankkeen toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi (liite 9).  Lausunto itsessään tuotti hankkeelle arvokasta 

tietoa hankkeen onnistumisen arviointiin. Tietoa kerättiin sekä suullisesti että kirjallisesti muun muassa 

suunniteltaessa koulutuksia ja tapaamisten yhteydessä. Hankkeessa vapaaehtoisiksi Prospect- ohjaajiksi 

kouluttautuneet nuoret laativat myös lausunnon Prospect -ryhmän kokemuksista ohjaajan näkökulmasta 

(liite 10). 

 

Tietoa hyödynnettiin Moip!- toiminnan ja  vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Lisäksi 

kerätyn kokemustiedon pohjalta saatiin arvokasta sisältöä ja vaikuttavaa viestiä vietäväksi 

oppilaitosvierailuille sekä muuhun vaikuttamiseen tähtäävään työhön.  

 

2.3.4 Yhteistyötahoilta kerätty tieto 

Yhteistyötahoilta kerättiin hankkeen aikana arviointitietoa siitä, miten hanke kykeni vastaamaan 

tarpeeseen, miten onnistui suhteessa tavoitteisiin ja miten sekä mihin suuntaan Moip!-toimintaa tulisi 

kehittää. Yhteistyötahoilta kerättiin tietoa sekä yhteisten kokousten yhteydessä keskustellen että 

sähköisellä anonyymilla kyselyllä, joka toteutettiin keväällä 2018.  

Hankkeen hallinnollisen esimiehen Samuli Koskisen toimesta toteutettuun kyselyyn vastasi kaikkiaan 33 

ammattilaista. Kyselyllä kartoitettiin yhteistyötahojen kokemusta omasta osallisuudestaan hankkeen 

toimintaan, yhteistyösuhteiden laadusta, hankkeen tuotosten tunnettavuudesta ja toimivuudesta sekä 

hankkeen vaikutuksesta kohderyhmään.  

Vertaisarviointia hankkeen toiminnasta tehtiin hankkeen ensimmäisenä toimintavuonna Etelä-

Pohjanmaan FinFami ry:n kanssa.  

2.3.2 Työntekijöiltä kerätty tieto 

Hankkeen aikana työntekijöiltä kerättiin sekä määrällistä seurantatietoa esimerkiksi toteutuneiden 

yksilötapaamisten määristä sekä laadullista seurantatietoa puolivuosittain kirjoitettujen toimintaa 

kuvaavien koosteiden muodossa. Arviointitiedolla pyrittiin kartoittamaan työntekijöiden näkemyksiä ja 

hanketyön pohjalta heränneitä kokemuksia siitä, miten hankkeessa on kyetty vastaamaan asetettuihin 

tavoitteisiin ja mihin suuntaan Moip!-toimintaa tulisi kehittää. 

Työntekijät toteuttivat aktiivisesti itsearviointia. Itsearvioinnin tukena työntekijät hyödynsivät muun 

muassa Tulospuu-arviointimenetelmää. Työntekijät pitivät keskinäisiä palavereita säännöllisesti sekä 
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kirjoittivat oman työn tueksi laadullisia raportteja sekä koosteita hankkeen toiminnasta puolivuosittain. 

Myös jokaisesta leiristä (6kpl) kirjoitettiin koosteet. Säännölliset palaverit toimivat hankkeen 

työntekijöille foorumina työstää ja kehittää toimintaa.  Koosteet ja muistiot ovat auttaneet jäsentämään jo 

tehtyä työtä, sen tuloksia ja ideoimaan sekä kehittämään hanketta ja osaltaan tuottaneet laadullista 

seurantamateriaalia.   

Työntekijät osallistuivat hanketta hallinnoivan yhdistyksen henkilöstöpalavereihin viikoittain sekä 

kumppanuusyhdistyksen henkilöstöpalavereihin noin kerran kuussa saaden tärkeää peilauspintaa 

hankkeen toimivuuden arviointiin yhdistyksen työntekijöiltä. Aktiivinen yhteistyö lisäsi hankkeen aikana 

myös hankkeen taustayhdistysten yleistä ymmärrystä nuorten aikuisten kanssa tehtävästä omaistyöstä ja 

siihen liittyvistä erityispiirteistä. Projektityöntekijöille ja Varsinais-Suomen ja Salon FinFami -yhdistysten 

työntekijöille teetettiin 2018 sama sähköinen kysely kuin yhteistyötahoille, jonka avulla kartoitettiin 

työntekijöiden näkemyksiä hankkeen toiminnasta. Vastauksia kyselyyn kertyi seitsemän. 

2.4 Seuraukset ja vaikutukset 

Seurannan ja selvitysten perusteella voidaan arvioida, että hankkeessa vuosina 2016 – 2019 kehitetty 

Moip!-toiminta on hyväksi ja hyödyksi sekä toimintaan osallistujille, toiminnan toteuttajille että 

sidosryhmille.  

”Moipissa parasta oli se, et tuli toivoo tulevaisuuteen. Et jakso sen vuoden miettii, et mitä tuun tekee, mitä 

töitä, mitä asunnolle ja silleen.”-Moip!-nuori 

Toiminta osoittautui vaikuttavaksi nuorten aikuisten mielenterveys- ja/tai päihdeomaista olotilan ja 

tulevaisuuden suunnitelmien myönteisen kehityksen kannalta. Moip!-toiminnan tarjoaman 

psykoedukaation sekä vertaistuen kokemuksen myötä osallistujille muodostui mahdollisuus käsitellä 

turvallisessa ympäristössä kokemuksiaan heille parhaiten soveltuvalla tavalla. Hankkeella kyettiin 

tarjoamaan vaikuttamismahdollisuuksia siihen, minkälaisin toimintatavoin ja tukimuodoin nuori haluaisi 

työstää läheisen sairastumisen tai päihteiden käytön herättämiä ajatuksia ja tunteita sekä vaikutuksia 

omaan elämään. Osallisuuden ja kuulluksi tulemisen kokemukset koettiin kerätyn tiedon perusteella 

myönteiseksi oman hyvinvoinnin kannalta.  

”Vertaistuen oon kokenut et näkee et meitä on paljon ja ollaan ihan normaaleita ihmisiä, ettei oo mikään 

kakkosluokan kansalainen. Ja kun on eri elämäntilanteissa olevia moippilaisia, et joku voi sanoa et mäkin 

oli aikaisemmin just tossa tilanteessa. Niin mä en tiedä miten se vertaistuki auttaa mutta se vaan auttaa.” 

-Moip!-nuori 

Vahvasti vertaisuuteen rakentuvalla toiminnalla kyettiin tarjoamaan kokemus nuorelle siitä, ettei hän ole 

yksin. Loppukartoituksella kerätyn tiedon perusteella nuoret kokivat helpottavaksi huomata, että muilla 

on vastaavia kokemuksia. Erityisesti Moip!-vertaisryhmäprosessiin osallistumisen myötä nuoren aikuisen 

keinot käsitellä läheisen psyykkiseen oireiluun tai sairauteen liittyviä asioita lisääntyivät. Lisääntyneen 

tiedon ja ymmärryksen myötä osallistujat kykenivät tunnistamaan esimerkiksi läheisen käytökseen 
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liittyvää epänormaalia käytöstä sekä havahtuivat aikaisempaa selkeämmin siihen, ettei läheisen sairaus 

oikeuta väkivaltaiseen käytökseen eikä nuori ole vastuussa tai syyllinen läheisensä käytökseen. 

Ryhmäprosessissa Moip!-mentoreiden mukana oleminen koettiin ryhmään osallistumista madaltavana 

tekijänä sekä toivoa luovana elementtinä. 

”On auttanut, kun tajunnut että on muitakin samassa tilanteessa ja on voinut puhua sekä saada uusia 

näkökulmia. Kuten ettei se ole mun vika, että läheinen on masentunut. Kun yksin pyörittelee näitä asioita 

päässään, niin helposti uskoo jotain mikä ei ole totta, tää muiden kanssa jakaminen normalisoi terveellä 

tavalla asioita. ” -Moip!-nuori 

Tietämyksen, rohkeuden ja ymmärryksen myötä kynnyksen hyödyntää viranomaispalveluita, kuten 

opinto- ja työllisyyspalveluita sekä sosiaalityönpalveluita, havaittiin madaltuvan. Loppukartoitukseen 

2016-2018 vastanneista Moip!-vertaisryhmäprosessin käyneistä 71 prosenttia (n=17) koki mielenterveys- 

ja päihdeasioihin liittyvän tiedon lisääntyneen. Vastaajat kuvasivat oppineensa tunnistamaan omia rajoja, 

olemaan avoimempia, ymmärtämään sekä itseään että sairautta ja siihen liittyviä suhteita paremmin.  

”Moip on matalan kynnyksen paikka, tarjottiin keskusteluapua heti. Moipin myötä on pystynyt hakemaan 

muunkin tuen piiriin, esim vertaistukineuvojan kanssa juttelemaan, olen saanut näistä apua. Kun 

elämässäni tuli uusi kriisi, niin koin että Moipin tuki ehkäisi omaa ajatusta ja toimintaa siitä, että tekisin 

itsemurhan. En ole näistä asioista koskaan puhunut, olen Moipin myötä alkanut olemaan avoimempi, 

tiedän että en ole yksin ja ei tarvitse aina jaksaa. Vertaistuki on tosi tärkeää. On pystynyt hakemaan muuta 

tukea. Se on ollut helpompaa, kun on saanut työntekijöiltä tukea siihen.” – Moip!-nuori 

 

Toimintaan osallistumisen myötä kokemus siitä, että asioista voi puhua, vähensi häpeän tunnetta 58 

prosentilla (n=14) ja rohkaisi puhumaan asioista aikaisempaa avoimemmin. Tämän myötä osa nuorista 

löysi Moip!-toiminnan rinnalle omasta verkostostaan ihmisiä, joille voi puhua omista ajatuksista sekä 

saada apua ja tukea sitä kaivatessa. Moni heistä, joiden kokemukseen häpeästä vertaisryhmäprosessiin 

osallistumisella ei ollut vaikutusta, totesivat, etteivät he olleet koskaan hävenneet asiaa aikaisemminkaan.   

Moip!-toiminnalla kyettiin tarjoamaan toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille monipuolisia ja 

merkityksellisiä kokemuksia. Kuvan 3 sanapilvessä on esitelty tunteita ja ajatuksia joilla Moip!- ryhmän 

osallistujat ovat kuvailleet tunteitaan ennen ryhmää ja kuvan 4 sanapilvessä on kuvattu vapaaehtoisen 

Moip! mentorin ajatuksia toiminnasta. Myös vapaaehtoiset ovat hyötyneet hankkeen toiminnan 

tarjoamista vertaisuuden kokemuksista. Lisäksi on koettu tärkeäksi se, että kouluvierailuissa, erilaisissa 

tapahtumissa, luennoilla, infotilaisuuksissa ja muissa vastaavissa vaikuttamistyönfoorumeissa tuotiin 

hankkeen aikana esiin mielenterveys- ja päihdeomaisten kokemustarinoita. Vapaaehtoisten tuottaman 

kokemusäänen esiintuominen koettiin myös vapaaehtoisille itselleen erittäin merkittäväksi sekä yleistä 

stigmaa tehokkaasti vähentäväksi.  
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KUVA 3. Nuoren osallistujan ajatuksia ennen ryhmää  

 

KUVA 4. Vapaaehtoisen Moip Mentorin ajatuksia toiminnasta  

 

Yhteistyötahoille suunnatun kyselyn perusteella voidaan todeta Moip!-toiminnan tarjoavan nuorille aikaa 

sekä mahdollisuuden tulla kohdatuiksi ja kuulluiksi. Tilaisuuden astua läheistensä varjosta esiin ja tulla 

nähdyksi. Yhteistyötahot arvioivat toiminnan edistävän nuorten hyvinvointia voimauttavalla ja 

vahvistamalla heitä. Toiminnan ja tuen uskotaan vahvistavan osallistujien itsetuntoa, tukevan opintojen 

loppuun saattamista, lisäävän sosiaalista yhdessä olemista sekä tuovan ammattilaisille iloa kun ”kuulee 

nuorelta, että asiat ovat parempaan päin.” 

 

Hanke onnistui välittämään nuorten aikuisten parissa toimiville ammattilaisille kokemuksia siitä, 

minkälaista on olla nuori mielenterveys- ja/tai päihdeomainen ja kuinka tärkeää tämän ryhmän tarpeet on 

huomioida. Lisäksi kyettiin lisäämään ymmärrystä nuorten mielenterveys- ja päihdeomaisten tuen 

tarpeista; hankkeen toiminnan myötä yhteistyötahojen ammatillisen oppimisen ja ymmärryksen koettiin 

lisääntyneen niin mielenterveysomaisista ja omaistyöstä kuin omaisten palveluista ja niiden puutteista. 

Moip!-toiminta onnistui näyttäytymään uudenlaisena, monipuolisena ja innostavana mallina – joka on 
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”nuorten näköistä toimintaa” tarjoten nuorelle valinnan mahdollisuuksia. Toiminnan koettiin luovan 

mahdollisuuksia auttaa aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin, matalalla kynnyksellä ja maksutta. Moip!-

toiminta koettiin asiakaslähtöiseksi, vaihtoehtoja tarjoavaksi ja eri toimintamuotoja yhteensovittavaksi. 

Tärkeäksi vaikuttamisvälineeksi koettiin hankkeessa kerätyt ja tuotetut nuorten omaiskokemustarinat, 

sekä toiminnan kannalta tärkeänä pidettiin Moip!-toimintatarjottimen olemassa oloa. Hankkeen 

yhteishenki ja kehittämisyhteistyö koettiin hyväksi. Yhteistyötahojen mukaan Moip!-toiminnan tärkein 

tehtävä on nuorten omaisten näkökulman esille nostaminen sekä tietoisuuden lisäämisen siitä, miten 

mielenterveys- ja päihdeongelmat voivat vaikuttaa läheisiin. Hankkeen myötä koettiin löytyneen sisältöjä 

ja käytäntöjä jakaa edellä mainittua tietoa. Sosiaalisen median rooli koettiin tärkeäksi vaikuttamis- ja 

viestimisvälineeksi. Oppilaitosvierailut keräsivät osaltaan paljon kiitosta ammattilaisten taholta. 

 

Haasteena yhteistyötahoilta kerätyn kyselyn perusteella esiin nousee Moip!-toiminnan tilanne Salossa; 

hankkeen aikana toiminta ei ryhmäprosessin osalta päässyt käynnistymään, sillä ryhmätoiminnasta 

kiinnostuneiden nuorten aikuisten määrä on ollut vähäinen. Tämän seurauksena Salon seudulla päädyttiin 

keskittymään yksilötuen ja oppilaitosvierailuiden tarjoamiseen. Pohdintaa tilanteesta on käyty sekä 

yhteistyötahojen että nuorten ryhmäläisten kuin yksilöasiakkaidenkin kanssa. Mielenterveys –ja 

päihdeongelmiin liittyvä stigma vaikuttanee pienellä paikkakunnalla toimintaan hakeutumiseen. Useiden 

nuorten ja yhteistyötahojen kanssa onkin noussut esiin huoli siitä, että ryhmätoiminnan piirissä on tuttuja 

tai tieto ryhmään osallistumisesta leviää. Esiin on noussut myös pikkukaupungin erot suhteessa isompaan 

opiskelijakaupunkiin. Hankkeessa on havaittu, että ryhmiin hakeutuneista valtaosa on Turussa kaupunkiin 

muualta muuttaneita opiskelijoita, mikä puolestaan vahvistaa ajatusta stigman ja leimaantumisen pelon 

vaikutuksesta osallistua toimintaan. Moni ryhmäläinen on juuri omilleen muuttaneita, itsenäistymisen 

kynnyksellä olevia nuoria aikuisia. Salossa on selkeästi Turkua vähäisempi määrä ulkopaikkakunnilta 

kaupunkiin muuttaneita nuoria, mikä saattaa osaltaan selittää vähäistä kiinnostusta ryhmätoimintaa 

kohtaan. 

 

On myös ajateltu, että Salossa mainonta ja markkinointi kohdistuu iältään nuorempiin toisen asteen 

opiskelijoihin, sillä aktiisivimmat yhteistyötahot ovat olleet juurikin toisen asteen oppilaitoksia.  Pohdintaa 

siitä mikä olisi sopiva ikä osallistua ryhmäprosessiin on käyty ohjaus- ja projektiryhmissä, sillä nuoren iän 

puolesta osallistujalla ei välttämättä ole vielä halukkuutta tai valmiuksia käsitellä läheisen sairastumista. 

Olisiko toisen asteen opiskelijoille matalampi kynnys vastaanottaa tietoa esimerkiksi kouluvierailuiden 

muodossa ja hakeutua mahdollisen tuen piiriin myöhemmässä elämänvaiheessa. Myös ohjaavien tahojen 

merkitys on noussut esiin, Salossa merkittävää yhteistyötä ohjaavien tahojen kanssa ei ole ponnisteluista 

huolimatta syntynyt, verrattaessa Turun tilanteeseen, jossa YTHS:n asema ohjaavana yhteistyötahona on 

ollut merkittävä. Ohjaavat yhteistyötahot ovatkin avainasemassa hankkeeseen ohjautumisen kannalta. 
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Kuitenkin on huomattavaa, että nuorten aikuisten suorat yhteydenotot ilman ohjaavaa tahoa ovat kuitenkin 

lisääntyneet hankkeen tunnettavuuden ja esimerkiksi somenäkyvyyden seurauksena. 

 

Pohdintaa yhteistyötahojen keskuudessa herätti niiden nuorten tavoittaminen, joiden tilanne ei vielä ole 

kriisiytynyt. Tärkeää olisi kyetä tavoittamaan myös heitä, joiden tilanne ”ei ole vielä niin huono”. Myös 

nuorten miesten vähyys toiminnan piirissä mietitytti yhteistyötahoja ja vaatisi kehittämistoimenpiteitä. 

Kohderyhmän tavoittaminen nähtiin vaativa tehtävä teemaan liittyvän voimakkaan häpeän ja stigman 

vuoksi. Hankkeen koettiin kuitenkin onnistuneen löytämään tavoittamisen välineitä lyhyessä ajassa ja 

päässeen hyvään vauhtiin nopealla aikavälillä.  Tavoittamisessa apuna nähtiin olleen hanketyöntekijöiden 

innostava työote. Yleisesti hankkeen koettiin onnistuneen hyvin kohderyhmän tavoittamisessa. 

Hankkeessa olleet resurssit koettiin liian vähäisiksi – erityisesti työntekijäresurssia tulisi yhteistyötahojen 

mukaan olla riittävästi. Tärkeäksi yhteistyötahot kokivat toiminnan juurruttamisen tarpeen esimerkiksi 

muissa yhdistyksissä sekä erityisesti muissa FinFameissa valtakunnallisesti. Kokemustarinoiden 

hyödyntämistä toivottiin kehitettävän vielä lisää samoin nuorten Prospect-ryhmätoimintaa. Kyselyssä 

nousi esiin oppilaitosnäkökulma toiminnan kehittämisen ja jatkamisen kannalta; lisää yhteistyötä ja 

toiminnan suuntaamista toisen asteen oppilaitoksiin ja yliopistoon kaivattiin. 

 

Moip!-hanke on onnistunut tarjoamaan hyödyllistä tietoa ja näkökulmaa toisen ja kolmannen asteen 

opiskelijoille oppilaitoksiin vietävän vaikuttamistyön puitteissa. Oppilailta ja opettajilta kerätty (N=176)  

palautekysely (liite11) vierailuista osoittaa toiminnan olleen erittäin hyvää, sillä 85 prosenttia vastaajista 

(n=149) koki vierailut hyödyllisiksi tai erittäin hyödyllisiksi.  

 

 

3. Moip!-toiminnan muodot 

”Moipissa olen oppinut terveen itsekkyyden, rajaamaan asioita ja ajattelemaan ja asettamaan itseni 

etusijalle; jos ei itse jaksa niin ei voi auttaa muita. Pitää siis olla itse kunnossa, että voi auttaa muita ja 

omaan hyvinvointiin pitää panostaa.”-Moip!-nuori 

Moip!-toimintaa on mahdollista toteuttaa monissa eri muodoissa. Vertais- ja ryhmätoiminnan tarpeeseen 

vastaavat Moip!-vertaisryhmäprosessimalli, mentorointitoiminta, avoin vertaisryhmätoiminta sekä 

vertaiskeskustelu- ja vertaiskaveritoiminta. Toiminnan painopiste sijaitsee juuri vertaisuuteen vahvasti 

nojaavissa toimintamuodoissa, joiden rinnalla nuoren on kuitenkin mahdollista saada yksilöllistä 

keskustelutukea ammattilaisen kanssa. Yksilötuessa on mahdollista hyödyntää myös 

vertaiskeskustelumallia. Kuviossa 7 esitellään nuoren polku Moip! toimintaan, joka voi olla hyvinkin 

yksilöllinen kuten myös hänelle räätälöity tuki. Tässä raportin osiossa esitellään Moip!-hankkeen aikana 

kehitettyjä toimintamuotoja sekä eritellään sitä, miten ja miksi tiettyihin toimintamuotoihin ja variaatioihin 

on päädytty.  
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KUVIO 8. Polku Moip!-toimintaan. (Piia Halla 2018) 

 

3.1 Toiminnan markkinointi- ja viestintä 

Ajallisesti vuoden alussa alkavan ryhmän markkinointi alkaa jo edellisenä syksynä, ja syksyllä alkavan 

ryhmän markkinointi edellisenä keväänä. Ryhmää markkinoidaan nuorille aikuisille pääsääntöisesti 

verkossa somekanavien kautta sekä ohjaavien yhteistyötahojen kautta. Markkinoinnin tueksi luodaan 

esitteet sekä somekanaville että potentiaalisille osallistujille jaettavaksi.  Vertaisryhmäprosessista luotuja 

esitteitä (liite 12) toimitetaan yhteistyötahoille. Kohderyhmälle kohdennettua markkinointia toteutetaan 

lisäksi Facebookissa ja Instagramissa. Myös toiminnasta kertovien verkkosivujen on oltava ajantasaiset, 

ja niiltä on löydyttävä riittävä tieto toiminnasta.  

Huomionarvoista on kiinnittää erityistä huomiota siihen, millä tavoin toiminnasta viestitään 

kohderyhmälle. Pulmallisena koettiin käsite mielenterveysomainen, joka on vaikeasti ymmärrettävissä ja 

toisaalta saatetaan kokea myös leimaavana, verrattaessa esimerkiksi käsitteeseen mielenterveyspotilas. 

Kynnys osallistua ja kokea toiminta omakseen haluttiin laskea mahdollisimman alas myös viestinnällisin 

keinoin. Tähän liittyy myös termi nuori; hankkeen kohderyhmä 16-29-vuotiaat on viestinnällisesti 

haastava, sillä joukkoon mahtuu hyvin eri kehitysvaiheissa ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. 

Käsitteen nuori omainen sijaan päädyttiinkin viestimään nuorista aikuisista ja ydinviestinä painottui 

kokemuksellisuus; mikäli osallistujalla on itsellään kokemus läheisen psyykkisestä sairastumisesta, 

päihteiden väärinkäytöstä tai huoli niistä, se riittää.  

Tärkeää on myös painottaa toiminnan maksuttomuutta. Haasteena toimintaa markkinoitaessa on se, ettei 

ryhmäprosessin sisältöä voida avata täysin, sillä ryhmäläiset tulevat yhdessä kollektiivisesti valitsemaan 

heitä kiinnostavia toimintoja Toimintatarjottimelta, joka esitellään luvussa 3.2.6. Sen sijaan voidaan kertoa 

mitä esimerkiksi edellisissä ryhmissä on valittu ja markkinoida osallistujan omia 

vaikuttamismahdollisuuksia sisältöön. Lisäksi tietyt toiminnot ryhmän alkuvaiheessa ovat jo vakiintuneet, 
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kuten aloitustapaaminen ja aloituspäivä. Myös Prospect – vertaisryhmämalli on valikoitunut jokaiselle 

ryhmälle, ja sen ajankohta ryhmän alussa on koettu mielekkääksi. 

Toiminnasta tulee viestiä myös taustayhdistyksen muille työntekijöille, asiakkaille ja jäsenille ja pitää yllä 

tiedottamista myös ryhmän aikana. Moip!-hankkeessa rakennettiin markkinointi- ja viestintäsuunnitelma, 

jossa työntekijät hahmottelivat mille tahoille ja toimijoille sekä millä keinoin ja aikatauluin toiminnasta 

pyritään markkinoimaan ja viestimään hankkeen aikana (liite 13). 

Hankkeessa tuotettiin erilaista materiaalia sekä hankkeen markkinointiin että nuorten mielenterveys- ja 

päihdeomaisten äänen kuuluviin tuomiseksi. Hankkeessa on tuotettu internetsivut sekä esitteitä 

toiminnasta. Esitteiden ja internetsivujen ilmeeseen on kuultu nuorten aikuisten mielipiteitä ja syksyllä 

2017 alkaen mentorit ovat itse valmistaneet avoimen toiminnan esitemateriaalit (liite 14). Hankkeen 

sosiaalisen median sivustot päivittyvät lähinnä projektityöntekijöiden toimesta, joskin hankkeen 

mentoreilla on mahdollisuus myös päivittää sivustoja niin halutessaan. Somessa merkittäväksi on noussut 

nuorten kokemusten jakaminen ja esiin tuominen visuaalisesti. Somenäkyvyyttä hankkeella on sekä 

Facebookissa että Instagramissa. Snapchatin ja Twitterin hyödyntäminen on jäänyt vähemmälle 

aikataulusyistä, ja toisaalta kohderyhmä ei kokenut näitä väyliä kovin merkittäviksi ryhmään ohjautumisen 

kannalta  

3.2. Moip!-vertaisryhmäprosessi 

 

”Moip! oli eka kerta, kun pääsi puhumaan läheisen sairastumiseen liittyvistä asioista, oppi itsestään 

paljon ja tajusi kuinka paljon käsittelemättömiä asioita onkaan. Parasta oli se, että sai jutella ihmisten 

kanssa, joilla on samankaltainen tilanne. Ja se, että sai sosiaalisia kontakteja - minullakaan ei ole juuri 

paljoa kavereita. Lajikokeilut olivat kivoja, yksin ei olisi tullut lähdettyä. Moip!:in jälkeen haluan 

mentorikoulutukseen ja se hiukan jännittää, osaanko. ” -Moip!-nuori 
 

Moip!-prosessi on noin viiden kuukauden mittainen suljettu vertaisryhmäprosessi 16 – 29 -vuotiaille 

nuorille aikuisille, joilla on kokemusta läheisen mielenterveyden ja/tai päihteiden käytön haasteista. 

Prosessimalli on kehitetty Varsinais-Suomessa toteutuneen Moip!-hankkeen työntekijöiden sekä 

hankkeessa mukana olleiden nuorten aikuisten toimesta. Tässä kappaleessa esitellyt kokemukset 

pohjautuvat hankkeen aikana toteutettuun neljään ryhmäprosessiin, joiden kesto vaihteli viidestä 

kuukaudesta 12 kuukauteen ja joihin osallistui vuosien 2016 – 2019 aikana kaikkiaan 51 nuorta aikuista 

(taulukko 2.).  
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TAULUKKO 2. Moip vertaisryhmäprosessi lukuina vuosina 2016-2018 

Vertaisryhmästä prosessimaisen tekee ryhmälle määritellyn keston lisäksi tiheät ja säännölliset 

ryhmätapaamiset, intensiiviviikonloput, selkeä aloitustapaaminen ja päätösjuhla sekä jatkuvasti kehittyvä 

ja arvioiva toteuttamistapa. Ohjaajat peilaavat ryhmäläisten yksilötapaamisissa sekä ryhmätapaamisissa 

jaettuja kokemuksia ja ajatuksia toiminnan tavoitteisiin. Näin ollen toimintaa voidaan osallistujien tarpeen 

mukaan muuttaa ja muokata kesken prosessin vastaamaan paremmin ryhmän tarpeisiin. Prosessin riittävän 

pitkä aikajänne mahdollistaa vaiheittaisen ja syvemmän tutkailun niin yksilön henkilökohtaisen prosessin 

kuin yhteisen ryhmäprosessin tasolla.  Vertaisryhmäprosessin tavoitteena on luoda turvallinen ympäristö 

käsitellä omaiskokemusta ja pohtia sen vaikutusta omaan elämään sekä yksilöllisesti että vertaisten kanssa. 

Prosessilla suunnataan osallistujan huomiota omaan minuuteen, oikeuksiin, jaksamiseen, voimavaroihin 

ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Prosessissa pyritään näin lisäämään nuorten itsetuntemusta sekä toisaalta 

osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vertaisryhmän avulla.  

Vertaisryhmäprosessissa ryhmäläisten osallisuus korostuu ja osallistujien vaikuttamismahdollisuudet ovat 

merkittävässä roolissa. Ryhmä määrittelee tiettyjen resurssien luomien puitteiden rajoissa ryhmän 

tapaamistiheyden, tapaamisten keston ja ajan sekä sen minkälaisia toimintoja ja tapoja ryhmä prosessin 

aikana haluaa kokemuksensa käsittelemisessä hyödyntää. Raameina ryhmän sisällölle toimii hankkeeseen 

opinnäytetyönä suunniteltu ja toteutettu Toimintatarjotin (Hokkanen & Taskinen 2016), jota esitellään 

tarkemmin alaluvussa 3.2.6. 

Moip!-vertaisryhmäprosessi on suljettu ryhmä, mikä tarkoittaa ettei ryhmään voi liittyä sen jo 

käynnistyttyä. Suljetulla ryhmämallilla pyritään edistämään ryhmän eheyttä sekä ryhmäläisten keskinäisen 

luottamuksen ja turvallisuuden tunteen syntyä mahdollistaen näin henkilökohtaisten ja kipeidenkin 
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asioiden jakamisen. Prosessin rinnalla voidaan mahdollisuuksien mukaan toteuttaa avointa 

ryhmätoimintaa, jota esitellään tarkemmin kappaleessa 3.5.  

 

3.2.1 Ryhmäprosessin rakenne 

 

 Moip! vertaisryhmäprosessi rakentuu monesta eri osasta, jotka esitellään tässä kappaleessa. 

Ryhmäprosessin aloitukseen ja lopetukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, alussa ryhmäläisten 

sitouttaminen ryhmään ja luottamuksen saavuttaminen ovat tärkeitä teemoja. Ryhmän päättyessä on 

oleellista valmistaa ryhmäläisiä prosessin päättymiseen ja viedä toiminta pikkuhiljaa päätökseen, 

konkreettisesti tämä tapahtuu päätösjuhlan merkeissä. Lisäksi ryhmäprosessiin kuuluvat luonnollisesti 

osallisuuden painottaminen, ryhmätapaamiset ja henkilökohtaiset tapaamiset ja yhteiset viikonloput. 

Vertaisryhmäprosessin kulkua on kuvattu kuviossa 9. 

 

KUVIO 9. Moip!-vertaisryhmäprosessin rakenne. (Piia Halla 2018) 

 

3.2.2. Ryhmän kokoaminen 

Viisi kuukautta kestävä Moip!-vertaisryhmäprosessi käynnistyy resursseista riippuen kaksi kertaa 

vuodessa. Ryhmien kokoaminen alkaa hyvissä ajoin ennen varsinaista ryhmän käynnistymistapaamista. 

Ryhmää voidaankin ylläpitää jatkuvaa hakua, ja tehostaa markkinointia noin kuusi viikkoa ennen ryhmän 

alkua. Hankkeen aikana on havaittu, että nuorten on haastavaa jäädä odottamaan pitkäksi aikaa ryhmän 

alkua, jolloin kannattelevia yksilö- tai vertaiskeskusteluja tulee järjestää tarpeen mukaan. 
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Toimintaan ohjaudutaan pääsääntöisesti ohjaavien tahojen tai internetsivujen/sosiaalisen median kautta. 

Ohjaavilla tahoilla tarkoitetaan niitä ammattilaisia, vapaaehtoistoimijoita tai esimerkiksi 

harrastusseuroissa toimivia aikuisia, jotka kohtaavat toimessaan 16-29-vuotiaita nuoria aikuisia ja ovat 

tietoisia Moip!-toiminnasta. Ohjaavat tahot ovat Moip!-hankkeen kokemusten mukaan merkittävässä 

roolissa toimintaan ohjautumisen kannalta. Verkostoyhteistyöhön ja markkinointiin tulee kohdistaa 

riittävästi aikaa ja resursseja, jotta eri sektoreiden toimijoilla on riittävästi tietoa mitä Moip!-toiminta on, 

kenet voi ohjata toiminnan piiriin ja miten ohjaaminen käytännössä tapahtuu. Hankkeessa toimivaksi 

ohjaamistavaksi on todettu ohjaaminen ”saattaen vaihtaen” tarkoittaen, että yhteistyötahon työntekijä on 

yhdessä nuoren kanssa ollut yhteydessä Moip!-toimintaan ja mahdollisuuksien mukaan tulla esimerkiksi 

ensimmäiselle käynnille mukaan – nuoren niin toivoessa. Ohjaava taho on saattanut myös antaa nuorelle 

Moip!-toiminnan yhteystiedot ja varmistanut nuoren saaneen yhteyden Moip!-työntekijään. Toisinaan 

hankkeen työntekijät ovat menneet tapaamaan nuorta ohjaavan tahon luokse, esimerkiksi lukioon tai 

YTHS:n tiloihin, ohjaavan tahon ja nuoren näin toivoessa.  

Toiminnasta kiinnostunutta nuorta aikuista tavataan Moip!-työntekijöiden toimesta aina vähintään kerran 

ennen ryhmään liittymistä. Tapaamisen tarkoituksena on kertoa nuorelle Moip!-toiminnasta, kuulla hänen 

toiveistaan ja tarpeistaan sekä yhdessä nuoren kanssa arvioida Moip!-toiminnan eri muotojen 

soveltuvuutta juuri hänelle. Mikäli nuoren tilanne arvioidaan olevan akuutti tai muutoin ryhmästä ei 

arvioida olevan hänelle sillä hetkellä hyötyä, hänet ohjataan oikean palvelun piiriin. Toisinaan, mikäli 

ryhmän alkuun on aikaa tai nuoren yksilöllinen tilanne sitä vaatii, voi kannattelevia ja sitouttavia 

tapaamisia työntekijän ja tarvittaessa vertaisen kanssa olla useampi. Yksilötapaamisten sisältö vastaa 

FinFami omaisyhdistysten omaisneuvontaa, kuitenkin huomioiden nuoren asiakkaan kohtaamisen 

erityispiirteet, joista lisää yksilötukea kuvaavassa kappaleessa 3.4.   

Ryhmä kasataan enintään 12-15 osallistujasta, ideaali ryhmäkoko on noin kymmenen osallistujaa. 

Ryhmään on suositeltua ottaa ideaalia ryhmäkokoa enemmän osallistujia, sillä kokemuksen mukaan osa 

ryhmäläisistä keskeyttää prosessin erilaisista henkilökohtaisista syistä, kuten paikkakunnalta muuton, 

opiskelujen tai oma jaksamisen rajoitusten takia, jolloin ryhmäkoko jää usein noin kymmeneen. Noin 

kymmenen hengen ryhmä mahdollistaa monipuolisen vertaiskokemuksen sekä toimintamuotojen 

hyödyntämisen. Kaikki ryhmäläiset eivät välttämättä aikataulullisista tai muista syistä pääse kaikkiin 

ryhmätapaamisiin, jolloin ryhmäkoon ollessa riittävän suuri osallistujia riittää aina paikalle. Ryhmäkoon 

ollessa liian suuri, kärsii ryhmän turvallisuus, eheys ja intimiteetti.  

Jokaiseen ryhmäläiseen luodaan työntekijän kanssa käytävässä henkilökohtaisessa alkutapaamisessa 

yhteistyösuhde, jossa painottuu turvallisuus, luottamuksellisuus ja osallistumisen vapaaehtoisuus. Mikäli 

ryhmää ohjataan työparina, alkutapaamisessa olisi hyvä olla läsnä molemmat ryhmänohjaajat, jotta kynnys 
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osallistua ryhmään olisi mahdollisimman matala ja että myös ryhmänohjaajat tutustuvat tuleviin 

ryhmäläisiin. 

3.2.3 Henkilökohtaiset tapaamiset   

Moip!-vertaisryhmäprosessiin sisältyvät alku-, väli- ja lopputapaamiset. Tapaamiset ovat henkilökohtaisia 

tapaamisia Moip!-työntekijän tai työntekijöiden kanssa. Ennen ensimmäistä tapaamista tai sen aikana  

osallistuja täyttää hankkeen alkukartoituslomakkeen. Välitapaamisessa ei täytetä kartoitusta, sen tarkoitus 

on enemmänkin kuulla nuoren kokemuksia toiminnasta ja tarkistaa onko toiminta ollut 

tarkoituksenmukaista. Myös lopputapaamisessa kerätään kirjallinen palaute kartoituslomakkeen 

muodossa. Näiden kartoitustapaamisen lisäksi osallistujat voivat hyödyntää työntekijöiden tarjoamaa 

keskustelutukea, jota esitellään tarkemmin kappaleessa 3.4 

Toimintaan ohjautunut nuori tavataan aina ennen ryhmän aloitusta yksilöllisesti. Alkutapaamisessa 

nuorelle selostetaan vertaisryhmäprosessin vaiheet ja tavoitteet. Ryhmän painotetaan olevan 

luottamuksellinen, maksuton ja vertaistukeen perustuva. Nuorelle myös kerrotaan ryhmäläisten 

vaikutusmahdollisuuksista prosessin sisältöön ja vastataan hänelle heränneisiin kysymyksiin. Moni 

ryhmää harkitseva kaipaa kannustusta ja rohkaisua osallistua toimintaan. Moni saattaa myös puhua 

ensimmäistä kertaa omaiskokemuksestaan, jolloin lämmin ja empaattinen ja arvostava suhtautuminen 

nuoren kertomaan ja kokemuksiin on tärkeää. Tärkeää on myös painottaa, että nuori ei ole kokemuksensa 

kanssa yksin, moni muu on kokenut samankaltaisia asioita ja tukea on saatavilla.  

Alkutapaamisella nuorelle kerrotaan ryhmän perustuvan vapaaehtoisuuteen, vaikka osallistujilta toivotaan 

sitoutumista itse ryhmäprosessiin, on se myös mahdollista keskeyttää. Tapaamisen tarkoituksena on myös 

yhdessä nuoren kanssa pohtia sitä, vastaako Moip!-toiminta hänen tarpeisiinsa. Työntekijän tulee myös 

arvioida nuoren soveltuvuutta ryhmätoimintaan. Henkilön, jonka kohdalla on syytä epäillä riskiä olla 

vaaraksi työntekijöille tai muille ryhmäläisille, ei ole soveltuvaa osallistua ryhmään. Tällöin työntekijä 

pyrkii ohjaamaan nuoren toisen tukitahon piiriin esimerkiksi yhteistyötahoja hyödyntämällä. Samoin 

toimitaan henkilön psyykkisen voinnin tai päihteiden käytön olevan arvion pohjalta sellaista, ettei 

toiminnan resurssit ja tarkoitus ole riittävät. Nuorelta on hyvä kysyä, onko hänellä itsellään sellaista 

kerrottavaa, joka saattaa vaikuttaa ryhmään tai ryhmään osallistumiseen. Esimerkiksi ahdistuneisuushäiriö 

tai paniikkikohtauksen mahdollisuus on hyvä olla ohjaajien tiedossa, jotta he osaavat ottaa sen 

ryhmänohjaamisessa huomioon. 

Kyselylomakkeista on hankkeessa käytetty nimityksiä alkukartoitus (liite 2) ja loppukartoitus (liite 8). 

Ensimmäisen ja toisen pilottiryhmän kohdalla hankkeen kesto oli lähemmäs vuoden, jolloin myös 

välitapaamisella koettiin tarkoituksenmukaiseksi täyttää välikartoitus. Lyhemmissä prosesseissa on 

kuitenkin todettu toimivammaksi kerätä vain alku- ja loppukartoitus. Tärkeää on, että osallistujalle avataan 

tapaamisten ja kartoitusten tarkoitusta; tarjota ryhmäläiselle henkilökohtainen tila tuoda ajatuksiaan, 
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näkemyksiään ja kysymyksiään toiminnasta, työntekijöistä, ryhmästä ja omasta tilanteestaan esiin, tutkia 

yhdessä työntekijän kanssa soveltuisiko Moip!-toiminta juuri hänelle, kertoa toiveitaan toiminnan suhteen, 

saada tukea omaan jaksamiseen sekä tarvittaessa palveluohjausta yksilöllisen keskustelutuen kautta, 

tarjota toiminnan järjestäjille tärkeää seuranta- ja arviointitietoa toiminnan kehittämisen kannalta sekä 

varmistaa että toiminta vastaa ryhmäläisen tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. 

Alkukartoitus laadittiin hankkeen alkuvaiheessa yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun kanssa, jonka 

Tukialus -hankkeelta kartoituksen laatiminen tilattiin. Moip!-hankkeen työntekijät olivat mukana 

ohjaamassa työskentelyä ja päivittivät alkukartoitusta tarpeen mukaan. Alkukartoitus koostuu vastaajan 

taustakysymyksistä kuten sukupuoli, ikä, pääasiallinen toiminta ja kotikunta. Kartoituksessa kerätään 

tietoa siitä, kuka vastaajan läheisistä on sairastunut, miten tilanne on vastaajaan vaikuttanut, millaista tukea 

hän itselleen toivoo ja minkälaisesta toiminnasta on kiinnostunut. Kartoitukseen voi vastata nimettömästi. 

Hankkeen alkuvaiheessa kartoitus oli paperisena versiona nuoren täytettävissä, myöhemmässä vaiheessa 

se vietiin verkkoon Googlen alustalle ja tietosuojalain päivittymisen jälkeen Lyyti -järjestelmään. 

Loppukartoitus koostuu samantyyppisistä kysymyksistä, vastaajan taustatiedoista ja millaiseksi hän on 

Moip!-toiminnan kokenut, millaisia mahdollisia vaikutuksia vastaaja kokee toiminnalla olleen. 

 

3.2.4 Ryhmän aloitustapaaminen 

Kun henkilökohtaisten alkutapaamisten myötä on riittävä määrä ryhmäläisiä saatu kasaan, käynnistyy 

varsinainen ryhmä yhteisellä ryhmän alkutapaamisella (liite 15). Tapaamisen tavoitteena on tutustuttaa 

ryhmäläisiä toisiinsa ja työntekijöihin ennen varsinaista aloituspäivää tai viikonloppua. Tavoitteena on 

madaltaa kynnystä osallistua ja sitoutua toimintaan.  

”Silloin kun mietin et liitynkö tänne ni olin pitkään et meenkö tänne vai en ja en mee meen en mee. Et 

pitkään miettisin et “voi jukra mihin oon ruvennut” vielä leirinkin jälkeen - et ehkä sitten kun Prospect:kin 

alkoi kun pääsi asiaan enemmän. ” -Moip!-nuori 

Hankkeen kokemusten pohjalta ryhmäläisten on helpompi osallistua aloituspäivään tai viikonloppuun, 

mikäli he ovat tavanneet ryhmänä aikaisemmin ja ehtineet aloittaa toisiinsa tutustumisen.  Alkutapaamisen 

sisältö rakentuu tutustumisharjoituksista, ryhmän aikataulujen ja toimintatapojen läpikäymisestä, yhteisen 

ryhmän sisäisen viestinnän toteutuksen sopimisesta ja yhteisen alustan, esimerkiksi WhatsApp-ryhmän 

luomisesta sekä luottamussopimuksen (liite 16) ja valokuvauslupalomakkeen (liite 17) 

allekirjoittamisesta. Luottamussopimuksen allekirjoittamalla ryhmäläiset sitoutuvat pitämään salassa sekä 

ryhmän osallistujat että ryhmässä käsitellyt asiat. Valokuvauslupalomakkeella kartoitettiin hankkeen 

aikana sitä, saako osallistuja näkyä esimerkiksi leirillä tai tapaamisisilla otetuissa kuvissa. Hankkeen 



   

 

36 

  

aikana valokuvaamisesta kuitenkin luovuttiin kokonaan, jolloin tarvetta kyseisen lomakkeen täyttämiselle 

ei enää ollut.  

3.2.5 Aloituspäivä 

Alkutapaamisen jälkeen ryhmätoiminta jatkuu yhteisessä aloituspäivässä, josta ryhmän ohjaaja lähettää 

ryhmäläisille hyvissä ajoin infokirjeen (liite18) tulevan aloituspäivän tai viikonlopun käytännön asioista. 

Alaikäisiltä osallistujilta pyydetään huoltajan suostumus (liite19). Yhteinen aloitusviikonloppu tai päivä 

on monelle osallistujalle jännittävä kokemus. Mahdollisuudesta olla läsnä vain osan aikaa tai vapautta 

vetäytyä viettämään omaan aikaa tiedotetaan etukäteen lähetyn infokirjeen lisäksi aloituspäivän tai 

viikonlopun alussa pidettävässä yhteisessä tilaisuuden avaavassa hetkessä.  

Aloituspäivä olisi hyvä sijaita rauhallisessa ympäristössä, mieluusti muualla kuin ryhmän kokoontumiset 

normaalisti, jotta se myös toimii selkeästi poikkeuksellisena kertana. Mikäli ryhmäläisille ei ole 

mahdollisuutta tarjota kuljetusta paikalle, tai mahdollisuutta järjestää yhteisiä kyytejä, on myös sijainnin 

oltava julkisilla kulkuvälineillä saavutettava.  

Aloituspäivän tavoitteena on tutustumisen ja ryhmäytymisen lisäksi tuoda näkyväksi sitä, kuinka 

monenlaisia omaiskokemuksia ryhmäläisillä on. Tämä toteutetaan esimerkiksi värikkäiden muistilappujen 

avulla, jokaista osallistujaa pyydetään kirjoittamaan kenen läheisensä mielenterveys -tai päihdeongelmista 

heillä on kokemusta. Lappuja voi kirjoittaa useamman, jokaiseen lappuun kirjoitetaan yksi läheinen, ei 

kuitenkaan nimeltä, vaan esimerkiksi isä, äiti, sisko, veli, kaveri, puoliso. Ohjaajat voivat osallistua. Laput 

liimataan isolle seinälle, jolloin nähtävissä on iso joukko monenlaisia läheissuhteita. 

Päivän tavoitteena on myös ryhmäläisten aktivoiminen pohtimaan, miten he haluavat omaa kokemustaan 

käsitellä ja minkälaisia toimintoja kokeilla ryhmäprosessin aikana. Tämä toteutetaan toimintatarjottimen 

avulla, jonka ryhmälle esittelevät aloituspäivässä mukana olevat mentorit. Toimintatarjotin on 

yksinkertaisin esitellä videotykin tai muun vastaavan välityksellä, jonka jälkeen mentoreiden määrän 

mukaan ryhmä voidaan jakaa pienempiin ryhmään pohtimaan mitkä teemat tarjottimelta heitä erityisesti 

kiinnostavat.  Mentorit myös jakavat omia kokemuksiaan osallistujille sekä ohjaajien esittämien 

kysymysten avulla että vastaamalla ryhmäläisten kysymyksiin. Osa mentoreiden roolia on myös toimia 

ohjaajien tukena ja apuna tarvittaessa myös päivän käytännön asioita hoidettaessa.  

Päivän aikana ryhmä rakentaa yhteiset säännöt (liite20) omalle ryhmätoiminnalleen sekä miettivät 

ryhmälle nimen. Tärkeä osa päivää on mahdollistaa osallistujille rentotutumista ja voimaantumista 

rauhoittavan ympäristön sekä erilaisten nautintojen kuten hyvän ja maukkaan ravinnon avulla.  Päivän 

aikana tutustumista ja ryhmäytymistä jatketaan toiminnallisten harjoitteiden avulla, jonka lisäksi 

ohjelmassa saattaa olla ulkopuolinen henkilö ohjaamassa jotakin aktiviteettiä, esimerkiksi jousiammuntaa 

tai maljarentoutusta.  
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Aloituspäivän tai viikonlopun päätteeksi osallistujilta kerätään palaute (liite21). Aloituspäivän jälkeen 

ohjaajat suunnittelevat prosessin kulun ja sisällöt noudatellen mahdollisimman paljon ryhmäläisten 

toiveita. Työntekijät kirjoittavat päivästä tai viikonlopusta muistion oman työnteon tueksi. 

3.2.6 Toimintatarjotin osana ryhmäprosessia 

Vertaisryhmäprosessissa keskeisessä osassa on blogimuodossa oleva Toimintatarjotin 

http://moiptarjotin.blogspot.com/ (liite22), joka tarjoaa prosessin sisällölle raamit. Toimintatarjotin on 

tuotettu hankkeessa opinnäytetyönä. Blogimuotoisen toimintatarjottimen päivittäminen tapahtuu helposti 

ja tiedot näkyvät reaaliaikaisesti kaikille. 

Toimintatarjotin on menetelmäkansioon verrattavissa oleva kokonaisuus, joka sisältää erilaisia 

vaihtoehtoja vertaistoiminnalle. Se on toiminut alustana, jolta osallistujat kollektiivisesti saavat valita 

omalle ryhmäprosessilleen heitä parhainten palvelevia toimintoja ja sisältöjä. Tarjottimen sisältöjä ovat 

muun muassa: Mindfulness, Prospect, Voimavaroja etsimässä, Omakuva N.Y.T sekä Seikkailuun, 

Kulttuuria elämään, Green Care, Tiedonjanoon sekä Liikkeelle! 

Hankkeen aikana Toimintatarjottimelta ryhmien valitsemat toiminnat ja sisällön toteutettiin joko 

hanketyöntekijöiden (teemaillat, liikunta & kulttuuri), Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami 

ry:n työntekijöiden (Voimauttava Valokuvaus, Omakuva N.Y.T, korttipaja), Salon FinFamin työntekijän 

(jooga, Uni & Rentoutus), vapaaehtoisten (Prospect) tai verkosto- ja yhteistyötahojen (Omasi-hanke, Kota 

ry, Porin Diak) ohjaamina. Toimintatarjottimen liikunta- ja kulttuuriosiosta ryhmäläiset ovat valinneet 

esimerkiksi aiheeseen liittyvän teatterinäytöksen (Fragile – särkyvää, Ylioppilasteatteri), 

elokuvateatterireissun, Irti Maasta-kiipeilykokeilun, jousiammunta, melonta jne.  

Toimintatarjottimen ideana oli palvella ryhmää blogimaisena kokonaisuutena, joka muuttuu ja kehittyy 

jatkuvasti uusien käyttäjien, eli Moip! ryhmäläisten toimesta. Kokemusten mukaan tätä toimintoa voidaan 

edelleen kehittää, sillä osallistujat ovat osallistuneet blogin päivittämiseen ja ylläpitoon vähäisesti, ja 

blogin päivittäminen ja toimintamuotojen uudistaminen on jäänyt työntekijöiden vastuulle. Kuitenkin 

toimintatarjotin varsinaisessa tarkoituksessaan – erilaisten ryhmätoimintojen ja mahdollisuuksien 

avartajana – on toiminut erinomaisesti. 

http://moiptarjotin.blogspot.com/
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KUVA 5. Päivitetty toimintatarjotin 

Toimintatarjotinta on päivitetty kokemusten myötä vastaamaan yhä paremmin osallistujien tarpeisiin. 

Päivitetty toimintatarjotin (kuva 5.) sisältää kiinteänä osana Prospect -ryhmämallin, jota seuraavien 

teematapaamisten sisältöön ryhmä saa vaikuttaa. Lisäksi toimintatarjottimeen on kuvattu mahdollisuus 

avoimeen toimintaan, yksilötukeen, vertaiskeskusteluihin sekä omaan tukihenkilöön. 

3.2.7 Ryhmätapaamiset  

”Mulla Moip! on muokannut omaa ajatusmaailmaa, en tunne enää niin paljon syyllisyyttä, kun en pysty 

tukemaan omaistani niin paljon kuin haluaisin. Se on auttanut jaksamaan.”  -Moip!-nuori 

Alkutapaamisen ja -päivän jälkeen on kokemusten mukaan suositeltua aloittaa ryhmäprosessi Prospect-

ryhmällä. Prospect on tutkittu ja strukturoitu vertaisryhmämalli, jota toteutetaan valtakunnallisesti 

FinFami järjestöissä. Sitä ohjaavat aina koulutuetut vertaisohjaajat.  Moip!-hankkeen aikana kaikki kolme 

ryhmää valitsivat Prospectin Toimintatarjottimelta, ja kokemusten sekä palautteen perusteella Prospect on 

suositeltua liittää pysyväksi osaksi prosessia sijoittuen heti ryhmäprosessin alkuun. Ryhmän toteuttaminen 

heti prosessin alkupäässä on monin tavoin osoittautunut toimivaksi; ryhmään osallistuvilla on usein kova 

tarve puhua nimenomaan omaiskokemukseen liittyvistä asioista ja käsitellä siihen liittyviä tunteita ja 

ajatuksia. Prospect-ryhmä on myös suhteellisen helposti suunniteltavissa ja toteutettavissa omilla 

resursseilla, mikäli toimintaa järjestävällä taholla on Prospect-ohjaajia käytettävissä omissa 

vapaaehtoisissa. 

”Parasta mitä Moipissa on ollut Prospect, vaikka olikin ahdistava tunne sen jälkeen. Prospect on mun 

kohdalla vähentänyt syyllisyyttä, oon ymmärtänyt, ettei tarvitse kokea syyllisyyttä, vaikka ei pysty 
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auttamaan, tai siitä, jos voi itse huonosti. Se ei ole mun vastuullani. Syyllisyyttä siitä ei tarvitse tuntea, 

siitä, ettei pysty parantamaan toista.” -Moip!-nuori 

Hankkeen aikana Prospect-ohjaajiksi kouluttautui kolme Moip!-vertaisryhmäprosessin läpikäynyttä 

nuorta aikuista. Ryhmään liittyvät käytännön asiat, kuten ohjaajat, aikataulu ja tilat sovittiin jo ennen 

ryhmän aloitusta. Tämä mahdollisti sen, että työntekijöille jäi aikaa valmistella ryhmäprosessin muita 

sisältöjä sen mukaisesti mitä nuoret valikoivat toimintatarjottimelta.  

Jos Prospect ei ole kiinteänä osana prosessia voi olla haastavaa saada nopealla aikataululla alkupäivän tai 

viikonlopun jälkeen käyntiin Toimintatarjottimelta valikoituja toimintoja. Prospect-ryhmän sijoittuminen 

heti alkuun antaa siis enemmän mahdollisuuksia saada viiden kuukauden prosessille sovituksi myös 

sellaisia sisältöjä, joiden toteuttajana toimii jokin muu taho kuin Moip!-työntekijä.  

Kokemukset alun perin vanhemmille suunnatusta Prospectista sovitettuna nuorille aikuisille ovat 

rohkaisevia. Prospect ohjaajien kokemuksia ryhmämallin toteutuksesta nuorille omaisille löytyy liitteestä 

10. Ryhmän aloitus on melko intensiivinen, tapaamisia on kerran viikossa ja Prospectin ohella tarjotaan 

tarvittaessa avointa vertaisryhmätoimintaa sekä henkilökohtaisia tapaamisia työntekijän kanssa. 

 ”Ohjaajana on näyttänyt siltä, että osallistujat ovat ryhmän aikana voimaantuneet ja heidän 

hyvinvointinsa on parantunut. He saapuvat paikalle pää pystyssä, uskaltavat puhua asioista häpeilemättä 

ja ovat alkaneet elää enemmän omaa elämäänsä. He eivät ole enää avuttomia äärettömän raskaiden 

tilanteiden kanssa. He ovat myös löytäneet muita samojen tilanteiden ja tunteiden kanssa kamppailevia, 

eivätkä ole enää yksin. ”- Prospect ohjaajat Nelli ja Annika 

 

Prospect-osion päätyttyä ryhmälle järjestetään tapaamisia yhteisesti aloitustapaamisessa -ja päivässä 

sovitun mukaisesti, esimerkiksi kerran tai kaksi viikossa. Toimivaksi on koettu järjestää yksi 

keskustelevampi ryhmätapaaminen kerran viikossa ja noin kahden viikon välein jokin toiminnallinen 

tapahtuma, esimerkiksi liikuntaan liittyvä lajikokeilu tai kulttuuriin liittyvä toiminto.  

Hankkeessa on kokemusta myös Omakuva N.Y.T (FinFami Uusimaa, Space hanke) ryhmästä sekä 

intensiiviviikonloppuna että 10 tapaamiskerran ryhmänä. Ryhmää ohjaa koulutettu taiteilija työparinaan 

sote-alan ammattilainen.  Moip! hankkeessa Omakuva – ryhmää ohjasivat sosionomi Sara Taskinen 

työparinaan tanssitaiteilija Annastiina Saastamoinen ja intensiiviviikonlopun Space hankkeen työntekijä 

Ursula Hallas. Omakuva N.Y.T. -ryhmässä pohditaan omaa identiteettiä ja elämäntarinaa esimerkiksi 

sanataiteen, musiikin, teatterin ja liikkeen kautta. Osallistujan päässä voi pyöriä ajatus esim. ”En ole 

taiteellinen” tai ”En osaa piirtää”, mutta jokaisessa ihmisessä on synnynnäistä luovuutta ja sen herättely 

voi olla avain omien voimavarojen löytämiseen. Omakuva N.Y.T –ryhmäprosessissa on mukana tutkiva 

ja leikkivä asenne samalla kun pohditaan ihmisyyteen ja kasvuun liittyviä kysymyksiä: 
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Kuka minä olen? Mitä minä haluan? Minne olen menossa? 

Näiden lisäksi merkittävä osuus ryhmäprosessia ovat olleet hankkeen työntekijöiden ohjaamat Teemaillat. 

Teemailtojen sisältö on koottu osallistujien toiveista, niissä saattaa olla osioita toimintatarjottimen 

vaihtoehdoista kuten Oman elämän soundtrack (liite 23), joka on toteutettu niin että jokaisen ryhmäkerran 

alussa yksi ryhmäläinen saa esitellä muille itselleen tärkeitä kappaleita ja niistä keskustellaan yhdessä. 

Lisäksi teemailtojen aiheina ovat olleet esimerkiksi voimavarat, erilaiset tunteet kuten syyllisyys ja häpeä, 

voimavarat ja tulevaisuus, omat rajat ja rajaaminen, uni ja rentoutuminen ja unelmat. Ohjaajat ovat 

toivottujen teemojen mukaisesti suunnitelleet tapaamiset ja niiden sisällön. Raportin lopussa olevissa 

liitteissä 24-29 on esimerkkejä teemailloissa tehdyistä harjoitteista. Teemailtojen tapaamisia voidaan 

toteuttaa myös yhdessä mentoreiden kanssa tai hyödyntämällä alueen muita toimijoita ja yhteistyötahoja.  

 

KUVA 6.. Moip!-ryhmässä fläppitaululle kerättyjä nuorilla olevia voimavaroja. 

 

Lisäksi merkittävä osa ryhmätapaamisia on ollut yhdessä ryhmän ja mentoreiden kanssa toteutettuja 

liikuntakokeiluja ja kulttuurielämyksiä. Monelle ryhmäläiselle maksuttomat liikuntakokeilut ja 

kulttuurielämykset ovat olleet erityisen tärkeitä, sillä monen taloudellinen tilanne ei sallisi 
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omakustanteisesti niitä toteuttaa. Moni on myös kokenut teatterielämyksen ensimmäistä kertaa 

elämässään, ja voinut todeta kulttuurin hyvinvointivaikutukset itsessään. Useampi ryhmäläinen on 

todennut, että eihän se niin ihmeellistä ollutkaan, mielikuvat ylemmän tuloluokan ihmisistä 

juhlapuvuissaan osoittautuivat vain mielikuviksi, ja teatteriin voi tulla juuri sellaisena kuin on. Hankkeen 

aikana ryhmä onkin käynyt katsomassa teatteriesityksiä ja elokuvia, jotka jollain tapaa liittyvät 

mielenterveys- ja päihdeteemaan tai hyvinvointiin. Esimerkkinä mainittakoon Parasta elämässä – Martti 

Suosalon esittämä monologi, joka on liikuttava, toiveikas ja surullisen hauska kertomus kroonisesti 

masentuneen äidin pojasta, joka koettaa piristää äitiään listaamalla asioita, jotka tekevät elämästä elämisen 

arvoista. Liikuntakokeiluja on ryhmän aikana tehty monia – osa ryhmätapaamisten ja osa leirien aikana. 

Valinnat lajikokeiluista tehdään yhteisesti äänestämällä sekä käytännön asiat huomioiden, kuten aikataulu, 

hinnat ja osallistujamäärät. Mieleenpainuvia lajikokeiluja ovat olleet ainakin seinäkiipeily, boulderointi ja 

melonta. 

3.2.8 Päätösviikonloppu tai intensiiviviikonloppu 

Ryhmän keskivaiheen jälkeen ryhmän loppupuolella järjestetään päätösviikonloppu tai resurssien salliessa 

päätösmatka. Hankkeen aikana pilotoitiin ryhmän keskivaiheilla toteutettavaa intensiiviviikonloppua, 

jonka teemana kyseisen ryhmän kohdalla oli Omakuva N.Y.T-viikonloppu, ryhmän loppuun ajoittuvaa 

päätösmatkaa kohteenaan Tukholma ja ryhmän lopulle sijoittuvaa päätösviikonloppua paikallisessa 

leirikeskuksessa. Tärkeää on ajoittaa päätösviikonloppu tai matka niin, että ryhmällä on vielä ainakin kaksi 

tapaamista ennen ryhmän päättymistä. Kaksi viimeistä tapaamista voivat olla viimeinen ryhmätapaaminen 

ja erikseen järjestettävä päätösjuhla. Tällä tavoin ryhmän päättyminen pyritään tekemään osallistujille 

vaiheittaiseksi prosessiksi ja näin ollen helpottaa päättymiseen mahdollisesti liittyviä vaikeitakin tunteita 

ja ajatuksia. 

Päätösviikonlopun- tai matkan tarkoitus on tarjota ryhmälle hyvää mieltä ja oloa, arjen irtiottoa, uusia 

kokemuksia ja mahdollisuutta mukavaan yhdessäoloon. Päätösviikonloppua suunnitellaan yhdessä 

ryhmän kanssa ja resurssien puitteissa ryhmän toiveita pyritään toteuttamaan. Monen nuoren aikuisen 

taloustilanne tai oma jaksaminen voi rajata yleisiä mahdollisuuksia esimerkiksi matkustaa tai viettää 

viikonloppua rentouttavassa paikassa; hankkeen aikana kaksi ryhmistä toivoi lyhyttä päivän vierailua 

Tukholmaan. Tukholman matkaan yhdistettiin yhdistysvierailu paikalliseen Maskrosbarn-yhdistykseen, 

joka tekee lasten- ja nuorten kanssa omaistyötä Ruotsissa. Vierailu oli erittäin hedelmällinen ja matka 

merkitsi osallistujille todella paljon keräten ylistävää palautetta.  Toisaalta toisen ryhmän kohdalla pidetty 

yhteinen päätösviikonloppu eräässä seudun majatalossa luonnon keskellä sai myös kiitosta rentoutumista 

ja hyvää ruokaa tarjonneesta viikonlopusta. Viikonlopun tai matkan aikana ryhmä muistelee kulunutta 

yhteistä prosessia sekä viettää vapaa-aikaa yhdessä. Ohjaajat ja mentorit suunnittelevat ohjelman niin että 

vapaa-aikaa ja ohjattua toimintaa on sopivassa suhteessa. Kokemuksien mukaan päätösviikonlopussa tai 
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matkassa tulee olla enemmän vapaampaa yhdessäoloa kuin prosessin aloittavassa alkupäivässä tai 

viikonlopussa.  

Yhteinen viikonloppu voidaan toteuttaa myös prosessin keskivaiheilla, joilla viikonlopun tarkoitus on 

prosessin kannalta erityyppinen. Yhteisellä intensiiviviikonlopulla voidaan lisätä ryhmäytymistä ja 

mahdollistaa useampien Toimintatarjottimelta poimittujen toimintojen kokeilun tai hyödyntämisen, joihin 

aikataulut muuten eivät antaisi myöden. Hankkeen aikana järjestettiin yhden ryhmän kohdalla 

intensiiviviikonloppu ja päätösmatka kumpikin pilottimielessä ryhmäprosessin aikana. 

Intensiiviviikonloppu rakennettiin FinFami Uusimaa ry:n Space-hankkeen Omakuva N.Y.T – teeman 

ympärille, jonka ryhmä valikoi Toimintatarjottimelta, mutta jota ei kyetty aikataulullisesti järjestämään 

kymmenen kerran tapaamisena. Tällöin kahden päivän ja yhden yön viikonloppu tarjosi 

intensiivikokemuksen sekä lisäsi mukavasti ryhmän keskinäistä luottamusta ja yhteishenkeä. 
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Kuvat 6. ja 7. Tunnelmia leiriviikonlopuilta 

3.2.9 Ryhmän päättäminen  

Vertaisryhmäprosessin lopetus muodostuu viimeisestä ryhmätapaamisesta sekä erillisenä toteutettavasta 

päätösjuhlasta. Viimeisellä ryhmätapaamisella nivotaan yhteen kulunutta yhteistä prosessia, jaetaan 

ryhmän päättymiseen liittyviä tunteita ja suunnataan katsetta tulevaisuuteen; mitä ryhmän jälkeen. 

Työntekijät ja paikalla mahdollisesti olevat mentorit kertovat minkälaisia polkuja Moip!-toiminnalla tai 

toimintaa järjestävällä taholla on tarjota, jos nuori haluaa ryhmän jälkeen jatkaa toiminnassa mukana. 

Lisäksi on suositeltavaa järjestää kiinnostuneille infoilta mentortoiminnasta ja vapaaehtoistoiminnasta.  
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Kuva 8. Moip! osallistujan kooste ryhmästä 

Tapaamisella voidaan järjestää jokin mukava palautteen ja muistojen jakohetki esimerkiksi selkään 

teipattavan sydämen muodossa; jokainen ryhmäläinen kirjoittaa toisen selässä olevaan sydämeen terveiset 

tai jonkin kivan asian toisesta. Lopulta jokaiselle ryhmäläiselle jää muistoksi oma kartonkisydän täynnä 

lämpimiä sanoja.  

Hankkeen kaikki pilottiryhmät halusivat säilyttää jatkossakin ryhmän käytössä prosessin aikana olleen 

WhatsApp-ryhmän. Moip!-työntekijät poistuivat WhatsApp-ryhmästä sen päätyttyä mutta sähköinen 

alusta jäi näin palvelemaan ryhmän keskinäistä yhteydenpitoa ryhmän päätyttyäkin.  

Ryhmäprosessi päättyy juhlalliseen päätösjuhlaan, jossa jaetaan ansiota yhteisesti ryhmälle, 

vapaaehtoisille ja työntekijöille yhteisestä raskaan aiheen ympärille kootusta matkasta. Päätösjuhlan 

esimerkki ohjelma löytyy liitteenä (liite30). Juhla on usein järjestetty jossakin muussa kuin ryhmän 

tavallisessa toimintatilassa ja tarjoilut ovat olleet juhlallisemmat. Usein on päädytty kakkukahvi-

tarjoiluun. Juhlaan on kutsuttu ryhmäläisten, vapaaehtoisten ja työntekijöiden lisäksi mahdolliset muut 

tahot, kuten Prospec-ohjaajat tai muut toimintoja järjestäneet, juhlistamaan yhdessä prosessin päätöstä. 

Ryhmänohaajat ovat pitäneet ryhmäläisille puheen (liite 31 ja liite 32) Ryhmäläiset on kukitettu ja heille 
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on jaettu kehystetyt työntekijöiden työstämät diplomit. Diplomeissa on mainittu osallistumisesta 

prosessiin sekä annettu myönteistä palautetta. Diplomeihin on kerätty ryhmältä ja mentoreilta myös 

positiivista palautetta, joka on liitetty nimettömänä osaksi tekstiä. Esimerkki diplomista liitteenä (liite33). 

  

Kuvat 8 ja 9. Päätösjuhlan juhlallisia mutta haikeita tunnelmia 

3.3 Ryhmäprosessin toteutukseen liittyviä käytännön asioita 

Ryhmäprosessin toteutukseen liittyy useita käytännön asioita, joiden huomioiminen ja ennakoiminen 

auttaa prosessin sujuvuutta sekä resurssien kohdentamista. Prosessin aikataulutus ja hyödynnettävät tilat 

ovat riippuvaisia käytössä olevista resursseista.  

3.3.1 Aikataulutus 

Ryhmäprosessin aikataulutuksella on havaittu olevan merkitystä ryhmän eheyden sekä ryhmäläisten 

tavoittamisen kannalta. Moip!-hankkeen kokemuksen mukaan Turun seudulla ihanteelliseksi 

ryhmäaikatauluksi on todettu viisi kuukautta kestävän prosessin ajoittuminen elokuu-joulukuu ja 

tammikuu-toukokuu välille. Tässä toki on hyvä ottaa huomioon Turun asema opiskelijakaupunkina, joka 

vaikuttaa osaltaan siihen minkälaisissa elämäntilanteissa kaupungissa asuvat nuoret aikuiset työ- ja 

opiskeluaseman suhteen ovat. Kesäkuukausina ryhmän eheyden ylläpitäminen on todettu haastavaksi; 

nuorten aikuisten opintojen jäädessä tauolle kesätyöt ja muut työssäkäyvien kesälomamenot vaikeuttavat 

säännöllisten ryhmätapaamisten ylläpitämistä. Osa nuorista myös matkaa takaisin kotipaikkakunnalleen 

kauemmas kesän ajaksi. Jouluajan taas on puolestaan todettu ikävästi katkaisevan prosessimallia, jolloin 

syys- ja kevätlukukausia noudattelevat aikataulut ovat todettu toimivimmiksi.  

Työntekijäresursseihin ja nuorten tavoittamiseen peilaten päädyttiin mallintamaan ryhmäprosessi 

toteutettavaksi kaksi kertaa vuoden aikana ryhmäkoon ollessa noin 12-15 osallistujaa. Toisaalta on hyvä 
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huomioida, että hankkeen aikana toiminta oli vielä melko tuntematonta ja on oletettavaa, että tarve 

useammalle ryhmäprosessille vuodessa on olemassa suhteessa nuorten mielenterveys- ja päihdeomaisten 

arvioituun määrään. 

Aloituspäivän tai viikonlopun pituus ja intensiteetti on hyvä arvioida etukäteen ryhmän tarpeet ja toiveet 

huomioiden. Hankkeen kokemusten ja saadun palautteen kautta ryhmän aloitus on todettu toimivammaksi 

yhteisen päivän myötä. Hankkeessa pilotoitiin sekä kahden että yhden yön kestäviä aloitusviikonloppuja. 

Palautteen perusteella ne koetaan hyvin merkityksellisiksi ja antoisiksi, mutta toisaalta hyvin raskaiksi ja 

melko vaativiksi. Kaksi yötä kestävä viikonloppuleiri vieraiden ihmisten seurassa, henkilökohtaisen ja 

monella myös vaietun teeman ympärillä on koettu voimavaroja vieväksi. Kuitenkin yleiset kokemukset 

viikonlopuista niiden jälkeen kysyttäessä ovat olleet myönteisiä, mutta onnistuakseen ovat 

aloitusviikonloput vaatineet ryhmänohjaajilta huomattavaa panostusta ja resurssointia. Hankkeen aikana 

aloitusviikonlopuissa työskenteli mahdollisuuksien mukaan hanketyöntekijöiden lisäksi yhdistyksen 

työntekijä ja opiskelija. Toiminnassa on päädytty yhden päivän kestoiseen aloituspäivään, jonka aikana 

kuitenkin ryhmän aloitus on hyvin mahdollista toteuttaa.  

3.3.2 Tilat ja tarjoilut 

Ryhmäprosessin toteuttamisen kannalta oleellista on riittävän kokoinen esteetön kokoontumistila, jonka 

olisi hyvä sijaita helppojen sekä joukkoliikenteellä tavoitettavien kulkuyhteyksien päässä. Hankkeen 

kokemusten pohjalta tilojen viihtyvyydellä on merkitystä toimintaan ja sen houkuttelevuuteen. Tilojen 

viihtyvyyttä merkittävämmäksi tekijäksi on kuitenkin noussut tilan neutraali ja leimaamaton sijainti ja 

sijoittelu – ideaalitilanteessa ryhmätapaamisiin voi saapua rakennukseen, joka ei anna ulkopuolisille 

käsitystä siitä, mihin yksilö on menossa ovesta sisään astuessaan. Osallistujilta kerätyn kokemuksen 

mukaan tilan ei haluta olevan yhdistettävissä mielenterveyspalveluihin liittyvään toimintaa. Jos tilasta 

välittyy ulospäin tieto omaistyöstä, koetaan kynnys osallistua toimintaan korkeammaksi. Hankkeen aikana 

Salon toimipiste koettiin Turun toimipistettä paremmaksi ja matalamman kynnyksen tilaksi juuri 

yksityiseen toimistorakennukseen sijoitetun tilan vuoksi verraten Turun Moip!-tilaan, joka sijaitsi 

Perhetalo Heidekenin yhteydessä. Tilojen sijoittelussa on hyvä ottaa huomioon myös 

turvallisuusnäkökulma, jota on esitelty tarkemmin osiossa 4.3. 

Tilassa tulee olla mahdollisuus pitää yksilötapaamisia ja ideaalitilanteessa tila mahdollistaa 

Toimintatarjottimelta erilaisten toimintojen toteuttamisen, kuten esimerkiksi jooga- ja rentoutusryhmien 
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pitämisen. Tämä luonnollisesti asettaa tilalle kokovaatimuksia. Toisaalta on hyvä tiedustella alueen muilta 

toimijoilta tai esimerkiksi kaupungilta mahdollisuuksia hyödyntää heidän tilojaan maksutta tai edullisesti, 

jolloin Moip!-tilaksi riittää pienempikin tila. 

 Kuva 10. Moip!-ryhmätapaamisen tarjoilut ovat koettu tärkeäksi. 

Ryhmiin osallistujat ovat kokeneet tarjoilut tärkeäksi osaksi tapaamisia – tarjoilut kuitenkin nostavat 

budjettia nopeasti, eikä kokemuksen mukaan tarjoilujen niukkuus ole kuitenkaan vaikuttanut ryhmään 

osallistumiseen. Tarvetta eväsmäisille tarjoilulle on perusteltu sillä, että monet osallistujista saapuvat 

ryhmään suoraan töistä tai opinnoista, jolloin tarjolla olevat leivät tai hedelmät tulevat tarpeeseen. 

Toisaalta osa elää hyvin tiukassa taloustilanteessa, jolloin tarjolla olevat herkut tai pidemmillä 

tapaamiskerroilla tarjottu lounas on koettu suureksi eduksi.  

 

3.4 Yksilötapaamiset/yksilötuki 

”Maksuttomuus, yksilötuki ja yksilöohjaus madaltaa kynnystä osallistua ryhmään. Ryhmä ja vertaistuki 

ovat tosi tärkeitä, mutta yksilötuen kautta on ryhmään helpompi ohjautua.” -Moip!-nuori 

  
Moip!-yksilötuella tarkoitetaan Moip!-työntekijänä toimivan sosiaali- tai terveysammattilaisen 

toteuttamaa keskustelutukea sekä asiakkaan kanssa yhdessä hänen tilanteen ja tuen tarpeen kartoittamista. 

Hankkeessa luotiin yksilötapaamisten säännöt asiakkaille jaettavaksi (liite34). Yksilötuki vastaa 

sisällöltään Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami -järjestön tarjoamaa omaisneuvontaa; 

omaisneuvonta on maksutonta keskusteluapua psyykkisesti oireilevien, sairastuneiden ja 

päihderiippuvaisten omaisille ja läheisille. Keskustelussa työntekijän kanssa asiakas voi käydä läpi sen 

hetkistä elämäntilannettaan sairastuneen omaisena. Omaisneuvonnan tavoitteena on tukea omaisen 

selviytymistä ja löytää ratkaisuja arjen ongelmiin. Keskustelussa voidaan käsitellä esimerkiksi perheen 

vuorovaikutusta, omaa jaksamista ja sitä tukevia tekijöitä, lasten huomioimista, parisuhteen muuttumista, 
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rajojen asettamista sekä suunnitella toimintatapoja kriisitilanteiden varalle. Omaisneuvonnassa saa myös 

tietoa psyykkisistä sairauksista ja niiden vaikutuksista arkeen. Keskustelutukea voidaan tarjota asiakkaalle 

myös ammattilaisen ja koulutetun vertaisen työparityöskentelynä. (www.vsfinfami.fi) 

Hankkeessa tavoitettiin yksilötuen kautta yhteensä 181 nuorta aikuista. Heistä 42 asioi Salon ja 139 Turun 

toimipisteellä. Vuosina 2016-2018 (taulokko3) miehiä oli yhteensä 23 ja naisia 126, lisäksi tavattiin 1 

nuori, joka ilmoitti sukupuolekseen muu.  

 

TAULUKKO 3. Moip! hankkeen yksilötuen asiakasmäärä vuosina 2016-2018 

Nuorten omaisten kanssa työskenneltäessä yksilötuen sisällössä korostuu myös nuorten oman elämän 

haasteet, kuten opiskelu, parisuhteet, ystävyyssuhteet, työttömyys, mielenterveyden haasteet ja 

itsenäistymisen tarve. Tämän vuoksi työntekijöillä on oltava kattava kuva alueen muista toimijoista, sillä 

palveluohjauksen tarve on suurta. Nuorilla omaisilla ei välttämättä ole tietoa, keinoja tai uskallusta hakea 

apua erilaisia palveluista, jolloin työntekijän tarjoama tieto tai palveluihin saattaminen saattaa olla hyvin 

merkityksellistä.  Nuoren aikuisen kohtaamisessa tärkeää on osoittaa kiinnostusta, arvostusta ja 

myötätuntoa nuoren kokemuksia kohtaan. Vähättelyä tai arvostuksen puutetta asiakkaana olevan nuoren 

kokemuksia kohtaan tulisi luonnollisesti välttää. Nuorten puheissa epäonnistumiset kohtaamiset 

ammattilaisten kanssa ovat usein liittyneet näihin seikkoihin. Myös hyvin hienovaraiset elkeet, kuten 

kellon vilkuilu tai haukotus, tulkitaan kiinnostuksen puutteena, joka usein johtaa siihen, ettei nuori saavu 

seuraavalle tapaamiskerralle. Aidon kiinnostuksen, läsnäolon ja myötätunnon osoittaminen on 

työntekijälle toisinaan haastavaa, mutta avainasemassa nuorten, ja toki myös aikuistenkin kanssa 

työskenteltäessä.  
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Yksilötapaamisten sisällössä nuoret kokevat tärkeäksi myös sen, että työntekijä auttaa heitä oivaltamaan 

asioita itse, toisinaan hyvin konkreettisesti kuten fläppitaululle piirretyn kuvion avulla, sen sijaan että 

annettaisiin valmiita neuvoja tai toimintamalleja. Työntekijän tulee myös tarpeen mukaan auttaa nuorta 

ilmaisemaan itseään, omia ajatuksiaan ja tunteitaan. Sensitiivisyys on tärkeää, ja riittävän hidas 

eteneminen, sillä moni nuori puhuu vaikeista kokemuksistaan ensimmäistä kertaa ja hänen tarinalleen 

tulee työntekijän luoda riittävästi tilaa. Nuorta tulee myös auttaa löytämään sekä yksilötapaamisissa että 

ryhmässä hänelle sovelias tapa ilmaista omia kokemuksiaan ilman että se koetaan psyykkisesti 

haavoittavaksi itsen tai muiden kannalta. 

Yksilötukea voidaan tarjota myös yhdessä koulutetun vertaisen kanssa. Vertaistuki on tärkeää ja 

helpottavaa, ja kokemukset työparityöskentelystä ovat erittäin rohkaisevia. Työntekijän tulee kuitenkin 

vertaistapaamisia tarjotessaan muistaa, että nuorella tulee halutessaan olla mahdollisuus purkaa omaa 

tilannettaan ensin riittävästi, jolloin vertaistuen tarjoamisen ajankohtaan tulee kiinnittää huomiota. Toisin 

sanoen työntekijän tulee kiinnittää huomiota ja keskittyä asiakkaana olevan nuoren kokemuksiin, jotta hän 

voi kokea tulleensa kuulluksi ja nähdyksi ja arvostetuksi juuri sellaisena kuin on. On kuitenkin usein myös 

niin, että nuori toivoo ensisijaisesti nimenomaan vertaistukea ja tällöin sitä hänelle luonnollisesti pyritään 

tarjoamaan. 

Yksilötapaamisten merkitys on koettu suureksi. Ryhmäprosessiin osallistuville nuorille yksilötukea on 

tarjolla koko prosessin ajan. Moni kokee yksilötuen mahdollisuuden merkittäväksi vertaisprosessin 

rinnalla ja toivoo työntekijöiltä aktiivista otetta tuen tarjoamiseksi. Ryhmäprosessin rinnalla, prosessiin 

sisältyviä alku-, väli- ja päätöstapaamisia lukuun ottamatta, yksilötukea tarjoavan työntekijän tulisi 

mahdollisuuksien mukaan olla joku muu, kuin ryhmäprosessia ohjaava Moip!-työntekijän. Näin 

pystyttäisiin välttämään ryhmän sisäisten eriarvoisuuden kokemusten muodostuminen; toiset käyttävät 

yksilötukea huomattavasti enemmän muodostaen näin erilaisen suhteen työntekijään mitä he ryhmäläiset, 

jotka eivät koe yksilötukea omakseen. Ajoittain tämä saattaa näkyä ryhmätapaamisissa osallistujien 

suhtautumisessa työntekijään. Tämä vaikeuttaa myös ryhmän keskinäisen eheyden ja ryhmäytymisen 

parasta mahdollista toteutumista yksilötukea aktiivisesti hyödyntävien osallistujien kiinnittyessä 

työntekijään ryhmän sijaan.  

 

3.5 Avoin toiminta 

Avointa ryhmätoimintaa varten perustettiin Moip!-olkkarit Saloon ja Turkuun. Tiloissa toimivat 

työntekijöiden työhuoneiden lisäksi tilat, joissa nuorille järjestettävää avointa ryhmätoimintaa voidaan 

toteuttaa. Tilojen sisältöjen sekä sisustuksen suhteen on kuultu hankkeeseen osallistuneita nuoria aikuisia. 

Tiloissa on toteutettu matalan kynnyksen avointa olkkaritoimintaa sekä hanketyöntekijöiden että Moip!-
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mentoreiden toimesta. Toiminta on ollut avointa kaikille 16-29-vuotiaille nuorille, joilla on kokemusta 

siitä, kun läheinen sairastaa psyykkisesti tai käyttää päihteitä väärin. 

 

 

Kuva 11. Moip! avoimen toiminnan Halloween tunnelmia  

Avoimen toiminnan sisältö on ollut rentoa yhdessä oloa esimerkiksi lautapelien, kirjoittamisen, käsitöiden, 

elokuvailtojen tai avoimen keskustelun teemoilla. Syksystä 2017 alkaen Moip! mentorit ovat suunnitelleet 

ja toteuttaneet avointa toimintaa Turussa. Siihen saakka olkkaritoimintaa järjestettiin hanketyöntekijöiden 

toimesta joka toinen tiistai sekä Turun että Salon Moip!:in toimipisteellä. Salon toimipisteen avoin 

toiminta päätettiin lopettaa vähäisen kävijämäärän takia. Myös Turussa kävijöiden määrä on melko 

vähäinen. Hankkeessa toteutettiin opinnäytetyö Toimintamalli Moip!-hankkeen avoimiin ryhmiin (Piia 

Halla 2018) jonka tavoitteena oli avoimen toiminnan kehittäminen. Avoimen toiminnan erityispiirteisiin 

kuuluu se, että se on avointa kaikille kohderyhmään kuuluville.  

Opinnäytetyössä tuotettiin vapaaehtoisille Moip! mentoreille valmiit ryhmämallit ja sisällöt, joiden 

pohjalta mentorit voivat valita haluamansa ryhmäkerran ja ohjata sen. Sisältö ryhmäkerroille tuotettiin 

yhdessä Moip! mentoreiden ja ryhmäläisten kanssa erillisessä Ideapaja -illassa, jonka aikana osallistujat 

ideoivat runsaasti erilaisia ryhmäkertoja ja ilmoittautuivat innokkaasti niitä ohjaamaan. Syksyllä 2018 

toteutettiin kahdeksan Moip! mentoreiden ohjaamaa ryhmäkertaa, joihin todettiin kuitenkin olevan 

haastavaa löytää useampia osallistujia kuin 1-2. Muutama ryhmäkerta keräsi enemmän osallistujia, toinen 

niistä oli Sukupolvien kohtaaminen ja selviytyminen ilta, johon kutsuttiin yhdistyksen toiminnassa pitkään 

mukana olleita osallistujia mukaan. Toinen suosittu ilta järjestettiin Varsinais-Suomen 
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mielenterveysomaiset ry:n suojelijana toimivan artisti F:n kanssa, illan aikana F kertoi ”Hajoaa” -nimisen 

kappaleensa taustoja ja keskusteli ryhmäläisten kanssa. Toisin sanoen, illat joiden teemassa oli mukana 

ulkopuolisia osallistujia, olivat suositumpia.  

 

TAULUKKO 4. Avoimen toiminnan osallistujamäärät ja käynnit 2016-2018 

Moip! ryhmiin osallistujat sekä toiminnassa mukana olevat mentorit toivovat avointa toimintaa 

järjestettävän, mikä on käynyt ilmi lukuisissa tapaamisissa ja kyselyissä. Kuitenkin näyttää siltä, että kun 

avointa toimintaa järjestetään, sinne on vaikea saada osallistujia (taulukko 4). Haasteena voidaan myös 

todeta olevan sekä ohjaajien että ryhmäläisten kannalta se, ettei etukäteen tiedetä, kuinka monta 

osallistujaa on tulossa, ja tuntevatko osallistujat toisensa entuudestaan, mikä puolestaan tuo haastetta 

ryhmänohjaajille esimerkiksi ryhmän turvallisen ilmaiirin luomisessa. Tulisi myös pohtia, kenelle avointa 

toimintaa järjestetään. Onko se suunnattu jo ryhmäprosessin läpikäyneille, vai kenelle tahansa nuorelle 

aikuiselle? On koettu, että uuden osallistujan on haastavaa tulla mukaan avoimen toiminnan kautta muun 

muassa siksi, että työntekijä ei ole tuolloin paikalla. Onkin pohdittu iltojen suuntaamista jo mukana 

oleville nuorille, joiden joukko kasvaa jokaisen uuden ryhmäprosessin myötä. Keväällä 2019 avoin 

toiminta toteutui osana yhdistyksen yleistoimintaa ja oli kaiken ikäisille avointa. Kävijämäärät eivät 

kuitenkaan nousseet.  

 

3.6 Mentoritoiminta 

Moip!-hankkeessa kehitettiin hanketyöntekijöiden ja vertaisryhmäprosessin käyneiden nuorten toimesta 

vertaisuuteen perustuva Moip!-mentorointi -toimintamalli. Moip!-mentorit ovat vapaaehtoisia, 
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vertaisryhmäprosessin läpikäyneitä, yhdistyksen vapaaehtoiskoulutuksen suorittaneita nuoria aikuisia. 

Mentoreita on hankkeen aikana koulutettu 19. Vapaaehtoisen vastuu, sitoutuminen ja tukeminen 

noudattavat samoja periaatteita kuin yhdistyksen muilla vapaaehtoisilla. 

3.6.1 Toimintamuodot 

Moip!-mentori voi toteuttaa mentoritoimintaa hyvin monella eri tapaa oman kiinnostuksen ja omien 

voimavarojen puitteissa. Mentoreiden rooli on hyvin moninainen ja monipuolinen. Mentori voi toimia 

esimerkiksi Moip!-työntekijöiden rinnalla osallistuen vertaisryhmän ohjaamiseen sekä ryhmätapaamisten, 

leirien ja yhteisten päivien suunnitteluun ja toteutukseen, toimia osana viestintä- ja vaikuttamistyöryhmää, 

toteuttaa avointa Moip!-vertaisryhmätoimintaa sekä osallistua verkostoyhteistyöhön ja toiminnan 

kehittämiseen. Mentoreilla on merkittävä rooli ryhmäläisten rinnalla kulkijoina läpi 

vertaisryhmäprosessin. Mentorit voidaan nähdä myös vertaisryhmäläisten tuutoreina. Mentoreiden rooli 

korostuu myös oppilaitosvierailuissa, ammattilaisten koulutuksissa ja viestinnässä, jossa painottuvat 

kokemusääni.  

Ryhmänohjaajan tukena 

Mentori voi toimia ohjaajien tukena eri tavoin. Esimerkiksi aloituspäivään mentorit kutsutaan esittelemään 

toimintatarjotinta ja kertomaan omasta Moip! kokemuksestaan. Mikä tärkeintä, mentorit jakavat ryhmälle 

oman omaiskokemuksensa ja sen miten ryhmä on auttanut ja tukenut heitä, tuoden esiin saavuttamiaan 

oivalluksia ja oppeja voimavarojen vahvistamisen näkökulmasta. Mentori voi hyvin toimia myös 

teemaillan ohjaajana työntekijän kanssa. Mikäli aiheena olisi esimerkiksi erilaiset tunteet, kuten syyllisyys 

tai häpeä, jotka usein nousevat vahvasti ryhmässä esiin, voi mentori syventää aiheen alustusta omilla 

kokemuksillaan.  

Avoimen toiminnan ohjaajana 

Avoin toiminta on mentoreiden suunnittelemaa ja toteuttamaa. Osa mentoreista ei halua sitoutua 

pitkäkestoisesti vapaaehtoistoimintaan, mutta haluavat kuitenkin olla mukana toiminnassa jollakin tavoin. 

Silloin esimerkiksi yhden tai kahden avoimen illan ohjaaminen yhdessä toisen mentorin kanssa on hyvin 

arvostettavaa sekä oiva vaihtoehto pysyä mukana porukassa ja olla toteuttamassa nuorten aikuisten 

toimintaa.  

Oppilaitoksissa ja muissa tilaisuuksissa esiintyminen 

Oman tarinan jakaminen julkisesti, joko opiskelijaryhmälle tai ammattilaisille, on todettu olevan hyvin 

vaikuttava keino tuoda nuorten omaisten ääntä ja kokemuksia esiin. Oman tarinan jakamista tulee 

kuitenkin harjoitella ja pohtia millä tasolla ja kuinka paljon omasta elämästään haluaa muille jakaa. Omat 

kokemukset tulevat olla riittävällä tavalla käsiteltyjä, jotta niitä voi muille esittää. Hankkeen aikana moni 

mentori on ollut halukas jakamaan omaa tarinaa, ja erilaisia tapoja toteuttaa tätä on kehitetty. Toisinaan 
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mentorit ovat olleet mukana vierailuissa ja toimineet ainoastaan ohjaajien apukäsinä vaikkapa 

toiminnallisissa harjoitteissa. On ollut merkittävää tuoda itsensä esille ja näkyville Moip! ryhmän 

läpikäyneenä nuorena, vaikka ei omaa tarinaansa tilausuudessa jakaisikaan. Omaa tarina on jaettu muun 

muassa kirjeen avulla, jonka mentori on suunnannut omalle läheiselleen, ja joka on luettu ja johon oppilaat 

ovat saaneet kirjoittaa vastauksen. Mentorit ovat olleet myös työntekijän haastateltavina, jolloin mentori 

on etukäteen voinut miettiä vastaukset valmiiksi. Myös pitkiäkin puheenvuoroja ja omien kokemuksien 

jakamista on ollut useamman mentorin toimesta. Tärkeää onkin löytää jokaiselle halukkaalle oma tapa 

jakaa tarinaansa ja varmistua siitä, että mentorilla on riittävät valmiudet siihen. 

”Musta on ollut todella tärkeää, että oppilaitoksissa ja muissa tapahtumissa on ollut Moipin jo käyneitä 

nuoria kertomassa Moipista tai omasta kokemuksestaan, koska se on paljon vakuuttavampaa kuin joku 

työntekijä vaan. Itse olen ylittänyt itseni isosti, kun olen uskaltanut ylipäätään puhua monen ihmisen 

edessä, sellainen on ennen ollut todella stressaavaa ja olen sellaisia tilanteita vältellyt, joten tästä on ollut 

erittäin paljon itselle hyötyä. Ja se kun näkee ihmisten palautteita oppitunneista missä ollut mukana, niin 

joka kerta on nostettu positiivisena esille kokemusten avoin jakaminen. Se innosti itseä uskaltamaan 

uudestaankin puhumaan. Ja tuntuu, että nuoret ajattelevat enemmän omaa tilannettaan tai kaverin jos 

näkee jonkun, joka oikeasti jakaa omaa kokemusta. Jonkun suht oman ikäisen ja näkee ehkä tilanteessa 

jopa toivoa kuulemansa esimerkin kautta. ”.- 27v. mentori 

 

Keskustelutuki työntekijän kanssa 

Mentori voi toimia myös työntekijän työparina tavattaessa muita nuoria, mikäli asiakkaana oleva nuori 

niin toivoo. Toiminta perustuu yhdistysten kehittämään Auttava omainen -toimintamalliin. Kokemukset 

ovat rohkaisevia, erityisesti ne nuoret jotka eivät koe olevansa valmiita ryhmään, ovat hyötyneet 

tapaamisista suuresti. Mentorin rooli keskustelussa on toimia vertaisena, sopivissa hetkissä tuoden omaa 

kokemustaan esiin ja kannatella toivon ja lohdun näkökulmaa. 

Vertaiskaverina tai tukihenkilönä toimiminen 

Moni mentoreista kouluttautui myös tukihenkilöiksi. Muutama mentori toimii tukihenkilöinä, lisäksi 

mahdollisuus toimia vertaiskaverina eli hieman matalammalla kynnyksellä ja sitoutumisella nuoren 

tukena. Vertaiskaveritoiminta on tukihenkilötoimintaa vapaamuotoisempaa ja lyhytkestoisempaa. 
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Moip! työryhmä 

Hankkeen aikana perustettiin mentoreista koostuva Moip! työryhmä, jossa pohditaan nuoriin aikuisiin 

liittyviä asioita, edistetään nuorten aikuisten toimintaa järjestön sisäisesti että pyritään löytämään keinoja 

vaikuttaa myös yhteiskunnallisella tasolla. Käytännössä työryhmä käsittelee ajankohtaisia asioita ja 

meneillään olevaan ryhmään liittyviä aikataulutuksia ja tehtäviä. Ryhmää johtaa puoleksi vuodeksi 

valittava puheenjohtaja ja lisäksi valitaan sihteeri. Puheenjohtaja ja sihteeri valitaan mentoreista, 

työntekijän rooli on valmistella asialista kokoukseen. Ryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. 

 

3.6.2 Koulutukset 

Moip!-mentorina toimiakseen tulee suorittaa mentoritoimintaan valmiuksia antava vapaaehtoistoiminnan 

koulutuspolku. Koulutus koostuu Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry:n vapaaehtoisten 

koulutuskokonaisuudesta (liite35) sekä mentoritoimintaan Moip!-hankkeessa kehitetystä erikoistavasta 

koulutusosuudesta (liite36). 

Vapaaehtoisten koulutuskokonaisuus koostuu vapaaehtoisten peruskoulutuksesta, joka on kestoltaan 16 

tuntia, vertaisneuvojakoulutuksesta, joka on kestoltaan kahdeksan tuntia ja valinnaisesta kahdeksan tunnin 

tukihenkilökoulutuksesta. Peruskoulutus, eli niin sanottu starttikoulutus sisältää perustietoja 

vapaaehtoisena toimimisesta, yhdistyksen toiminnan esittelyn, tietoa mielenterveyden häiriöistä ja 

päihdeongelmista, tietoa kriiseistä ja niissä tukemisesta sekä tietoa omaisen kokemuksista, kun läheinen 

sairastuu. Tärkeä osuus koulutuksesta on myös vapaaehtoisena jaksaminen ja miten pitää huolta omasta 

hyvinvoinnista. (vsfinfami.fi). 

Mentorointiin erikoistava koulutusosuus on laajuudeltaan neljän tunnin mittainen kokonaisuus. 

Mentorointikoulutus sisältää näkökulmia kohderyhmän kohtaamiseen, mitä erityistä on nuorten aikuisten 

toiminnassa, millaisia tarpeita heillä on ja miten Moip!-toiminta eroaa esimerkiksi yhdistyksen muusta 

toiminnasta. Koulutuksessa käydään läpi myös käytännön järjestelyiden toteutukseen liittyviä seikkoja, 

kuten säännölliset työryhmän suunnittelutapaamiset, yhteydenpitomenetelmät, tiedotusväylät ja 

yhteyshenkilöt yhdistyksessä. Vapaaehtoisten jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyviä seikkoja kerrataan, 

kuten velvollisuus ja oikeus työnohjaukseen ja täydennyskoulutukseen. Toiminnan turvallisuuteen liittyen 

osallistujille esitellään turvallisuussuunnitelma, jonka pohjalta toteutetaan toiminnallisia harjoitteita 

simuloiden ryhmätilanteita. Osallistujat allekirjoittavat koulutuksen päätteeksi Moip! Mentorin 

luottamussopimuksen (liite37) ja saavat itselleen Mentori -diplomin (liite38), eli todistuksen käymästään 

koulutuksesta. 
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3.6.3 Työnohjaus ja virkistystoiminta 

Mentoreiden virkistystoimintaa järjestetään heidän toiveidensa pohjalta. Pääasiassa se on sisällytetty VS-

FinFamin vapaaehtoisten virkistys -ja kehittämistoimintaan. Lisäksi mentoreina toimiville on tarjottu 

lounas esimerkiksi yhteisen työskentelyn lomassa. Mentoreilla on myös mahdollisuus osallistua 

vertaisryhmien mukana erilaisiin kulttuuri- ja liikuntakokeiluihin. Hankkeen aikana kaksi mentoria 

osallistui syksyllä 2017 Berliinissä järjestettyyn ECMH –konferenssiin yhdessä työntekijöiden kanssa. 

Kaksi mentoria on kouluttautunut Prospect-ohjaajaksi hankkeen aikana. Heille on hankittu myös 

ulkopuolista työnohjausta Prospect-ryhmien aikana. Muutoin hankkeen työntekijät ovat vastanneet 

mentoreiden työnohjauksesta mahdollistamalla työnohjaukselliset tapaamiset sekä ryhmässä että 

yksilöllisesti.  

 

3.7 Vertaiskeskustelut, vertaiskaveritoiminta & tukihenkilötoiminta 

 

Moip!-toiminnassa järjestettiin vertaistuen mahdollisuuksia monessa eri muodossa. Ryhmätoiminnan 

lisäksi oli mahdollista toteuttaa vertaiskeskusteluja ammattilaisen ja koulutetun vertaisen kanssa, saada 

itselleen vertaiskaveri tai tukihenkilö.  

Vertaiskeskusteluja toteutettiin Varsinais-Suomen ja Salon seudun FinFamin Auttava omainen 

kumppanuushankkeessa luodun mallin mukaisesti, joissa nuorella on mahdollisuus tavata työntekijää sekä 

vertaista samanaikaisesti. Tämä mahdollistaa sekä ammatillisen tuen että vertaistuen saamisen 

samanaikaisesti. Erityisenä hyötynä voidaan kokea vertaisen tuoma toivon näkökulma – vertainen on elävä 

esimerkki siitä. kuinka kipeästä elämänkokemuksesta voi selvitä.  

”Olen saanut toivoa tulevaisuuteen, kun aikaisemmin en ole uskaltanut unelmoida niin nyt on vahvempi 

usko parempaan tulevaisuuteen. Vertaistapaamisissa saamani vertaistuki mentorilta on ollut älyttömän 

parasta ja mitä on käyty läpi, on auttanut ja tuonut ymmärrystä. Ahdistusta ei ole enää samalla tavalla, 

pystyy niin kun enemmän puhumaan niistä vaikeistakin asioista.” -Moip!-nuori 

Vertaisina keskusteluissa toimivat sekä taustayhdistysten koulutetut vapaaehtoiset että Moip!-mentorit. 

Voidakseen toimia vertaiskeskustelussa vertaisena, tulee vapaaehtoisen olla käynyt vapaaehtoisen 

peruskoulutus sekä vertaisneuvojakoulutus.  

Vertaistapaamisia voidaan toteuttaa myös ilman ammattilaisen läsnäoloa, jolloin Moip!-toiminnassa 

puhutaan vertaiskaveritoiminasta. Vertaiskaveritapaamiset ovat toteutuneet joko työntekijän avustuksella, 

jolloin hän sopii ja välittää tapaamisajankohdan ja paikan nuorille tai vertaiskaverina toimivan 

vapaaehtoisen aloitteesta, jolloin hän sopii asiasta suoraan vertaiskaveritoiminnasta kiinnostuneen nuoren 

kanssa. Toimintatapaa tiedustellaan aina molemmilta osallistujilta, miten he toivovat, että tapaamiset 

sovitaan. Monesti työntekijä on ollut paikalla ensimmäisellä yhteisellä tapaamisella. Työntekijä myös 
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tapaa joka tapauksessa aina ensin vertaiskaveritoiminnasta kiinnostuneen nuoren, ennen kuin 

vapaaehtoinen ja nuori tapaavat keskenään. Vertaiskaverina toimiva vapaaehtoinen on suorittanut 

yhdistyksen vapaaehtoiskoulutuksen, vertaisneuvojakoulutuksen ja Moip!-mentorikoulutuksen.  

Vertaiskaverit voivat tavata esimerkiksi kahvilla tai kävelyllä tai Moip!-toimitilassa. Vapaaehtoiset saavat 

toiminnasta kulukorvauksen sen mukaan mitä he ovat tehneet, esimerkiksi kahvin tai elokuvalipun 

summaa vastaavan korvauksen.  

Toiminnan piiriin tulleella nuorella on ollut myös mahdollisuus saada tukihenkilö itselleen yhdistyksen 

kautta. Tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua, ennaltaehkäisevää ja tavoitteellista 

vapaaehtoistyötä ja tuettavalle maksutonta. Tukihenkilö on läsnä oleva, empaattinen, tavallinen aikuinen, 

joka on yhdistyksen valitsema ja kouluttama vapaaehtoinen. Yhdistyksen työntekijä tekee arvion ja etsii 

tuettavalle sopivan tukihenkilön huomioiden tuettavan toiveet ja tarpeet sekä tukihenkilön toiveet ja 

valmiudet vastata tuettavan tarpeisiin.  

Yllämainituista vertaistoiminnoista suosituin (Taulukko 9) on ollut vertaiskeskustelu ammattilaisen ja 

koulutetun vertaisen kanssa. Myös vertaiskaveritoiminta on ollut vähäistä, tosin tulee huomioida, että 

hankkeen aikana on muodostunut lukuisia, luonnollisia ystävyyssuhteita nuorten oman aktiivisuuden 

seurauksena joista työntekijöillä ei ole seurantatietoa.  

 

TAULUKKO 5. Muu vertaistoiminta lukuina vuosina 2017-2018 

3.8 Vaikuttamistyö ja oppilaitosyhteistyö 

Osana Moip!-toimintaa on resurssien puitteissa tärkeää tehdä vaikuttamistyötä nuorten omaisten 

paremman tunnistamisen lisäämiseksi sekä omaisille suunnattujen tukipalveluiden aseman 

vakiinnuttamiseksi yhteiskunnallisella kentällä. 
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Moip!-hankkeessa vaikuttamistyötä on tehty sekä näkymällä sosiaalisen median kanavissa erilaisin 

kampanjoin ja kannanotoin kuten ”Kysy Nuorelta” – somekampanja että osallistumalla erilaisiin 

verkostoihin ja moninaisiin tapahtumiin tuoden nuorten omaisten ääntä ja tarvetta kuuluviin. Raportin 

liitteissä 5-7 on eritelty Moip!-hankkeen tekemää vaikuttamistyötä. Hanketyöntekijät ovat käyneet 

puhumassa eri alan ammattilaisille ja toimijoille omaistyön tärkeydestä sekä ylipäätään siitä, miten 

läheisen mielenterveyden- tai päihteiden käytön vaikutukset voivat heijastua lapsen ja nuoren 

hyvinvointiin. Hankkeen aikana on pyritty tehokkaasti jakamaan tietoa siitä, keitä ovat nuoret 

mielenterveys- ja päihdeomaiset. Mahdollisuuksien mukaan Moip!-mentorit ovat olleet tilaisuuksissa 

mukana. Yksi keskeinen väylä vaikuttaa on ollut hankkeessa toteutettu pilotointimalli mielenterveys- ja 

päihdeasioista puhumisen kynnyksen madaltamiseksi toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen 

oppilaitoksiin.  

Oppilaitoksissa vaikuttamistyötä on tehty oppilaitosten toiveiden pohjalta siitä tulokulmasta, että on 

pyritty madaltamaan kynnystä puhua mielenterveyshaasteisiin ja päihteiden väärinkäyttöön liittyvistä 

asioista. On myös pyritty murtamaan mielenterveysasioihin liittyviä myyttejä sekä vähentämään stigmaa. 

Oppilaitosvierailuiden avulla on tavoitettu laaja joukko kohderyhmää (taulukko 6). Liitteessä 39 on 

esitelty oppilaitosvierailuiden kohteet ja määrät vuosina 2016-2018 

 

TAULUKKO 6. Oppilaitosvierailut ja muu kohderyhmän suora tavoittaminen vuosina 2016-2018 

Toiminnassa on luotu erilaista materiaalia sekä hankkeen markkinointiin että nuorten mielenterveys- ja 

päihdeomaisten äänen kuuluviin tuomiseksi. Valtakunnallisesti Moip!-toiminta on keskittynyt Varsinais-

Suomen alueella, mutta myös Uusimaan alueella erilaisissa tapahtumissa on nuorten omaisten näkökulmaa 

käyty esittämässä Kysy Nuorelta - teemalla. Moip!-hanke osallistui näkyvästi vuonna 2017 Helsingissä 
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järjestettyyn Hullu Nuoruus-seminaariin työntekijän ja kahden mentorin panostuksella sekä Lape- 

hankkeen järjestämään eroauttamisen seminaariin vuonna 2018. 

”Oli ihanaa huomata, että yleisö oikeasti reagoi ja ehkä myös liikuttui meidän puheenvuorosta, sillä se 

puhtaasti kertoi meidän omasta elämästä ja vaikeista asioista, mitä olemme käyneet läpi.” -Moip!-mentori 

ECMH-konferenssissa pitämänsä puheenvuoron jälkeen 

 

  

KUVA 12. Pinja ja Moip! mentori Annika puhumassa Salon Steissillä työpajalaisille ja Sofia pitämässä Järjestömessujen tietoiskua 

 

Kansainvälisesti hanke on esiintynyt sekä Tukholmassa että Berliinissä. Ruotsissa hanke vieraili 

Maskrosbarn organisaatiossa vertaisryhmän kanssa ja Berliinissä hanke osallistui 

mielenterveyskonferenssiin. Konferenssiin (ECMH) laadittiin sekä esitysmateriaali englanniksi että 

kirjallinen tiivistelmä (liite 39). Esityksessä korostui mentoreiden osuus, jonka kaksi mentoria pitivät 

englanniksi kertomalla kokemuksistaan omaisina sekä Moip!-hankkeen vaikutuksista heidän elämäänsä. 

Työntekijät esittelivät hanketta yleisesti. Esitystä oli kuulemassa täysi sadan hengen luentosali ja Moip! 

sai erittäin paljon huomiota ja kansainvälistä kiinnostusta. Konferenssissa mukana olleet mentorit 

kirjoittivat matkan herättämiä ajatuksiaan matkakertomuksiin (liite 40). 
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Moip!-hankkeessa on tuotettu Prospect-ryhmää käsittelevä artikkeli ”Prospect-ryhmästä voimaa ja 

vertaistukea nuorten aikuisten arkeen” (liite 41) FinFami-järjestön yhteiseen Labyrintti-jäsenlehteen 

vuonna 2017. Teksti kirjoitettiin hanketyöntekijöiden toimesta ja materiaali kerättiin Moip!-prosessissa 

Prospect-ryhmään osallistuneilta nuorilta. Labyrintti lehdessä on myös julkaistu nuoren osallistujan 

kirjoittama kirje äidilleen, kirjettä on myös käytetty esimerkiksi oppilaitosvierailuissa (liite 42). 

Hankkeessa on tuotettu myös ”Kukaan ei tiedä – jos kukaan ei kysy” – teemalla blogikirjoitus (liite 43), 

joka julkaistiin Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n blogissa sekä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi 

hanke on saanut mediahuomioita Salon seudun Sanomien ja Salonjokilaakson artikkeleissa, joissa 

molemmissa haastateltiin toiminnassa mukana olevia nuoria (liite 44). Vertaisryhmäprosessiin 

osallistuneet nuoret ovat myös tuottaneet ryhmän aikana kirjallista materiaalia omista kokemuksistaan, 

joita on käytetty viestinnän tukena (liite 45). 

4. Toimintaan liittyvät erityishuomiot 

Onnistuneen ja laadukkaan Moip!-toiminnan toteutumisen kannalta on tärkeää ymmärtää sekä tiedostaa 

toimintaan ja sen toteuttamisedellytyksiin liittyviä erityishuomioita. Hankkeen aikana kohderyhmään 

liittyvät piirteet ja tarpeet ovat tarkentuneet. Kokemusten perusteella nuorten mielenterveys- ja 

päihdeomaisten tavoittaminen sekä toimintaan sitouttaminen voi olla erinäisistä syistä haastavaa. Nuorten 

tarpeeseen vastaava toiminta vaatii riittäviä resursseja – toki toiminnan laajuutta ja monipuolisuutta 

säätelemällä voidaan tähän vaikuttaa.  

Yksi toiminnan kannalta tärkeä näkökulma on turvallisuuteen liittyvät huomiot, jotta toiminnalla kyetään 

tarjoamaan toimintaan osallistuville psyykkisesti ja fyysisesti turvallinen ympäristö työstää 

omaiskokemusta ja työntekijöille sekä vapaaehtoisille turvallinen ympäristö toteuttaa toimenkuvaansa, on 

hyvä ennakoida ja kiinnittää huomiota turvallisuutta tukeviin käytännön toimiin. Turvallisuusnäkökulman 

kuljettaminen mukana myös mentorikoulutuksissa on koettu tarpeelliseksi. Turvallisuusteemaan sisältyvät 

salassapitoon ja esimerkiksi tietosuojaan liittyvät käytännön asiat.  

Moip!-toiminnassa korostuvat osallistujien vaikuttamismahdollisuudet toiminnan sisällön ja toteutuksen 

suhteen luovat osaltaan työntekijöille tarpeen arvioida sitä, miten kyetään ylläpitämään tasapuolisuus ja 

toisaalta mahdollistamaan ”kaikkea kaikille” kuitenkin resurssien tuomassa kehyksessä.  

4.1 Kohderyhmään liittyviä erityispiirteitä 

Nuoret mielenterveys- ja päihdeomaiset ovat toiminnan kohderyhmänä osoittautunut melko haastavaksi 

tavoittaa. Haastavuutta selittänee pitkälti se, miten heikosti erilaisissa sivistys-, sosiaali-, ja 

terveydenhuoltopalveluissa tiedostetaan ja tunnistetaan ne nuoret ja nuoret aikuiset, jotka voisivat hyötyä 

Moip!-toiminnan tarjoamista mahdollisuuksista. Tämän vuoksi psyykkisen sairauden tai päihteiden 

väärinkäytön vaikutukset läheisiin on teema, jota on tärkeää tuoda yhä paremmin tietoisuuteen. Viestintä- 

ja vaikuttamistyöllä on tärkeää saada jaettua tietoa siitä, miten kenenkään ei tarvitse jaksaa yksin ja miten 
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on ”ihan ok” hakea tukea jo varhaisessa vaiheessa, jos läheisen mielenterveyden- ja/tai päihteiden käytön 

haasteet mietityttävät.  

Kolmas sektori on tuen tarjoajana merkittävässä roolissa; palvelujen maksuttomuus, mahdollisuus tarjota 

tukea anonyymisti ja kohdata samankaltaisia asioita kokeneita vertaisia tarjoavat puitteet olla helposti 

lähestyttävä taho ja mahdollisesti julkisia palveluita matalamman kynnyksen hakea apua. Toimintaa 

markkinoivilta työntekijöiltä vaaditaan aktiivista otetta nuorten aikuisten kanssa työskentelevien 

ammattilaisten suuntaan; toiminnasta tulee tiedottaa säännöllisesti sekä mahdollisuuksien mukaan käydä 

kertomassa toiminnasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista suoraan ammattilaisille. Ammattilaisohjaus 

Moip!-toimintaan on tärkeässä roolissa – Turun seudun toiminnassa esimerkiksi yhden aktiivisen 

opiskelijaterveydenhuollossa toimineen henkilön panos toimintaan ohjautuneiden nuorten määrässä oli 

merkittävä. Toisaalta osa kohderyhmästä hakeutuu toiminnan pariin itsenäisesti ilman minkään tahon 

ohjausta. Toimintaan ohjautumisessa korostuu toiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen, jossa 

erinomaisena työkaluna toimivat erilaiset sosiaaliset mediat. Sosiaalisessa mediassa on hyvä näkyä laajasti 

ja sosiaalisen median käytön tulee olla aktiivista sekä erottua jollakin tapaa edukseen, jotta näkyvyyttä on 

mahdollista saavuttaa. Matalan kynnyksen toteuttaminen pitää sisällään nuorelle mahdollisimman 

helpoksi yhteyden oton tekemisen Moip!-toiminnasta vastaavaan työntekijään. Hankkeen kokemuksien 

mukaan tässä on hyvä hyödyntää esimerkiksi internetsivujen sähköisiä yhteydenottolomakkeita, 

sosiaalisen median profiileja (Facebook, Instagram, Snappchat) sekä WhatsApp-tyyppisiä 

viestintäsovelluksia perinteisten viesti- ja puhelinyhteyksien rinnalla.  

”Heti alussa oli hyvä, että pääsin juttelemaan toisen moippilaisen kanssa. Ja se, että työntekijä laittoi 

suoraan viestiä, että lähdenkö mukaan kun olin sopinut, että tulisinko ryhmätilanteeseen mukaan niin olin 

jo päättänyt etten tuu mut sitten kun työntekijä laittoi suoraan viestiä niin oli helppo vastata viestillä et 

tuun mukaan.” Moip-nuori 

Tuen ja toiminnan piiriin sitouttaminen on teema, jossa työntekijän aktiivisuus nuorta kohtaan on havaittu 

merkittäväksi. Moip!-hankkeen aikana yhteydenottoja tuli enimmäkseen ohjaavan tahon kautta, nuorelta 

suoraan itseltään WhatsApp:in välityksellä tai nuoren netissä oma-aloitteisesti täyttämän alkukartoituksen 

muodossa.  Monissa tilanteissa tuen piiriin kulkeutuminen tai esimerkiksi vertaisryhmäprosessiin 

osallistuminen onnistuvat todennäköisemmin, jos työntekijä pitää nuoreen aktiivisesti yhteyttä ja on 

tavoitettavissa joustavasti sekä lyhyelläkin varoitusajalla.  

”Työntekijöiden panostus tähän on ollut huomattavaa, meitäkin on aika monta ollut, paneudutaan 

kuitenkin jokaiseen nuoreen, työntekijät on olleet sitoutuneita. Kun itse olin läheisen kanssa oikeudessa, 

työntekijä tuli mukaani hakemaan lähestymiskieltoa. Työntekijät paljon läsnä tarvittaessa. Ei pelkästään 

keskusteluapua vaan kanssakulkijana, on saanut muutakin apua he ovat tulleet mukaan, kun on pitänyt 

hakea muita palveluita. Työntekijät välittää aidosti. Apu on myös saatavilla tätä kautta nopeasti, 

whatsapin välityksellä voi laittaa viestiä koska vain, ei ns virastoaikoja tai soittoaikoja. Se on tosi 

tärkeää. ” -Moip!-nuori 
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Nuoret ovat korostaneet sitä, miten tärkeää ja merkittävää on tuntea, että työntekijä on oikeasti 

kiinnostunut heidän tilanteestaan ja heistä. Tämän vuoksi jatkuvuus työntekijöissä on tärkeää; itsestään on 

raskasta kertoa aina uudestaan uudelle työntekijälle ja työntekijän vaihtuminen esimerkiksi 

yksilötapaamisten välillä saattaa johtaa nuoren putoamiseen pois toiminnasta. Luottamuksen 

rakentaminen voi viedä aikaa ja on tärkeää, että rinnalla kulkee tuttu tai tutut työntekijät. Toisaalta, vaikka 

työntekijä olisi aktiivinen ja yhteistyösuhteessa jatkuvuus olisi turvattu, tuo kohderyhmän ikähaarukka 16 

– 29 – vuotta jo itsessään kirjavan joukon vaihtelevia elämäntilanteita opiskelupaikkojen hakemisesta työn 

perässä paikkakunnalta muuttamiseen tai esimerkiksi lapsen saamiseen. Isot elämänmuutokset 

luonnollisesti saattavat vaikuttaa tuen piirissä tai esimerkiksi ryhmäprosessissa mukana pysymiseen. 

Hankkeen aikana pidetyissä kolmessa Moip!-prosessissa ryhmän keskeytykset liittyivät juuri nuoren 

henkilökohtaisiin tilanteisiin kuten vakavaan sairastumiseen, paikkakunnalta tai maasta pois 

muuttamiseen tai oman psyykkisen voinnin heikentymiseen kuormittavan elämäntilanteen vuoksi, jolloin 

voimavaroja ryhmätoimintaan ei ollut. Tilanteissa, joissa Moip!-toiminnan tuki osoittautuu jostakin syystä 

epäsopivaksi nuoren tilanteeseen, on tärkeää varmistaa palveluohjauksen keinoin, että nuori ei jää tyhjän 

päälle vaan pääsee paremmin tilanteeseen soveltuvan tuen piiriin. Palvelunohjauksellisesta näkökulmasta 

työntekijän monipuoliset verkostot ja yhteistyötahot alueen sosiaali- ja terveyspuolen palvelutarjoajiaan 

ja toimijoihin ovat avainasemassa. Usein saattaen – vaihtaen – toimintatapa on tärkeä; nuorelle ei vain 

anneta yhteystietoja mihin olla yhteydessä, vaan yhdessä tehdään suunnitelma toisen palvelun piiriin 

siirtymisestä ja tarvittaessa Moip!-työntekijä menee esimerkiksi ensimmäiselle käynnille mukaan, jolloin 

kynnys nuorelle siirtyä toisen tahon palvelujen piiriin on matalampi. Hankkeen aikana näin toimittiin 

esimerkiksi tilanteissa, joissa nuori oli kohdannut seksuaalista väkivaltaa, jolloin alueella toimiva Koski-

hanke pystyi tarjoamaan spesifiä tukea asian käsittelyyn ja eteenpäin viemiseen. Vastaavasti 

rikosoikeudellisissa asioissa Moip!-työntekijä varasi yhdessä nuoren kanssa ensimmäisen ajan 

Rikosuhripäivystykseen sekä nuoren tarpeesta meni ensimmäiselle käynnille mukaan. Muutamassa 

tilanteessa työntekijät tekivät yhdessä nuoren kanssa lastensuojeluilmoituksen varmistaen, että tuen tarve 

tulee viranomaistietoon.  

 

4.2 Resurssit 

Moip!-toiminnan toteuttaminen vaatii toiminnan laajuudesta riippuen resursseja. Oleellista on riittävät ja 

mahdollisimman pysyvät työntekijäresurssit, tarpeeseen sopivat toimintatilat sekä mahdollisuudet 

toteuttaa Toimintatarjottimelta ryhmän poimimia toimintamuotoja, joko omana tuotantona, 

yhteistyöverkostoja hyödyntämällä tai alihankkijoita käyttäen. Taloudelliset resurssit ohjaavat 

luonnollisesti toiminnan mahdollisuuksia ja laajuutta.  
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4.2.1 Ryhmäkoko 

Ryhmän koko on ollut koko hankkeen ajan pohdinnassa. Yhteistyötahoilta ja ryhmänohjaajilta on tullut 

viestiä siitä, että 8-10 osallistujaa olisi sopiva ryhmäkoko, toisaalta alkuperäisessä hankehakemuksessa 

puhuttiin jopa 20 hengen ryhmästä. Tällä hetkellä Moip! ryhmäkoko on 15 henkilöä. Toteutuessaan tuon 

kokoisena ryhmä olisi suuri, mutta kokemuksen mukaan osa ryhmäläisistä keskeyttää ryhmän esimerkiksi 

muuton tai oman jaksamisen heikentymisen vuoksi, jolloin ryhmäkoko on jäänyt noin 10-12 ryhmäläiseen. 

Noin kymmenen hengen ryhmä mahdollistaa monipuolisen vertaiskokemuksen sekä toimintamuotojen 

hyödyntämisen. Kaikki ryhmäläiset eivät välttämättä aikataulullisista tai muista syistä pääse kaikkiin 

ryhmätapaamisiin, jolloin ryhmäkoon ollessa riittävän suuri osallistujia riittää aina paikalle. Ryhmäkoon 

ollessa liian suuri, kärsii ryhmän turvallisuus, eheys ja intimiteetti. Ryhmän koko vaikuttaa myös 

resurssien tarvittavuuteen, esimerkiksi pienempi ryhmä vaatii pienemmän kokoontumistilan, pienemmät 

tarjoilut ja mahdollisesti pienemmät ohjaajaresurssit, kuitenkin on suositeltavaa, että ryhmässä on kaksi 

ohjaajaa.  

Alkuperäisestä 20 hengen ryhmäkoon tavoittelusta luovuttiin melko nopeaan, sillä osallistujien 

elämäntilanteet ja kokemukset osoittautuivat oletettua haastavammiksi. Riittävän turvallisen ja 

ryhmäkokemuksen mahdollistamiseksi ryhmän enimmäiskokoa pienennettiin. Kuitenkin 15 henkilön 

aloittava ryhmä on myös kooltaan hyvin suuri, joka tuo haasteita ryhmän alussa ryhmäytymiseen ja 

tutustumiseen. Hanke onkin esimerkiksi leireillä käyttänyt usein ulkopuolista osaamista, Kuten Kota ry:n 

seikkailukasvatustoimintaa osana ryhmäytymisen tukemista. 

 

4.2.2 Henkilöstöresurssit 

”On ollut tärkeää, että hankkeessa on ollut koko ajan samat työntekijät, muun avun piirissä tukeminen 

menee pompottamiseksi, koko ajan aika menee tilanteen selvittämiseen ja uuteen ihmiseen tutustumiseen. 

Nämä työntekijät tuntevat meidät, ei tarvitse aloittaa pohjalta aina.” Moip!-nuori 

 

Moip!-hankkeen kokemusten mukaan on tärkeää, että ryhmää ohjaa kaksi henkilöä. Suositeltavaa olisi, 

että molemmat ryhmän ohjaajat olisivat sosiaali- ja terveyspuolen ammattilaisia. Sovellutuksena voidaan 

kuitenkin käyttää työntekijä ja Mentori – ohjaajaparia, jolloin on hyvä ottaa tietyt rajoitukset ja haasteet 

huomioiden. Mentori on nuori vapaaehtoinen, joka on mukana toiminnassa antaakseen takaisin sitä hyvää 

mitä itse on saanut. Mentorilta ei voida edellyttää samanlaista osaamista tai tietotaitoa kuin sosiaali -tai 

terveysalan ammattilaiselta. Vaikka näennäisesti työntekijä ja mentori ovatkin samanarvoisessa asemassa 

ryhmänohjaajina, on työntekijän muistettava aina oma vastuunsa myös vapaaehtoisen hyvinvoinnin 

huomioimisessa ja ryhmäprosessin laadun varmistamisessa. Toisaalta työntekijä ei voi myöskään olettaa 

saavansa mentorilta vastaavaa palautetta ja reflektioita kuin toiselta työntekijältä. Mentori – työntekijä -
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työparityöskentelyssä voidaan nähdä paljon hyvää ja potentiaalia, mutta suositeltavaa on huomioida 

erilaiset haasteet, joita se toiminnalle tuo.  

Kahden tai useamman työntekijän myötä mahdollistuu hankkeessa erittäin tärkeäksi koettu 

työparityöskentely; osallistujien tilanteet voivat olla hyvin haastavia, jolloin mahdollisuus tehdä 

työskentelyä pareittain sekä toisaalta reflektoida omaa työtä työparin kanssa, on työn laadun ja työssä 

jaksamisen kannalta tärkeää. Turvallisuusnäkökulmasta katsottuna esimerkiksi leireillä mutta myös 

ryhmätapaamissa useamman työntekijän läsnäolo perustelua. Jos työntekijäpanosta ei kuitenkaan ole 

mahdollista saada kahdelle tai useammalle työntekijälle tulee käytännön järjestelyjä soveltaa niin, että 

sekä työntekijän, vapaaehtoisten että ryhmän turvallisuus ja toiminnan laatu pystytään huolimatta 

pienemmistä resursseista ylläpitämään.  

Työntekijöiden koulutus- ja työtaustan on tärkeää olla sellaista, joka antaa valmiudet kohdata erilaisissa – 

ja hyvin haastavissakin – tilanteissa olevia nuoria. Työntekijöillä tulee olla keinoja sekä valmiutta kysyä 

nuorilta myös esimerkiksi heihin kohdistuneesta mahdollisesta väkivallasta. Prosessin ohjaus vaatii 

vankkaa asiakastyön osaamista mutta myös ryhmän ohjaamiseen vaadittavaa osaamista sekä valmiutta 

hyödyntää verkostoja – kaikkea ei tarvitse osata itse vaan yhteistyötahojen konsultaatiota on hyvä 

rohkeasti hyödyntää.  

Työntekijöillä tulee olla käsitys ja ymmärrys siitä, minkälaisiin tarpeisiin Moip!-toiminta vastaa ja miten 

toiminta sijoittuu palvelujärjestelmässä. Työntekijällä tulee olla kykyä yhdessä nuoren kanssa pohtia ja 

arvioida onko Moip!-toiminta nuorelle oikea ja tarpeisiin parhaiten vastaava tukimuoto tai olisiko Moip!-

toiminnan rinnalle hyvä ohjata myös muita palveluita. Rajaaminen ja omasta työssäjaksamisesta 

huolehtiminen on tärkeää – työnohjaus nähdään hankkeen kokemusten pohjalta välttämättömäksi sekä 

työntekijöille että vapaaehtoisille.  

4.2.3 Tilat ja toimipisteet 

Hankkeessa Moip! toiminnalla on ollut omat toimitilat sekä Salossa että Turussa. Salossa toimitilat 

sijaitsivat keskusta-alueen toimitiloja vuokraavassa kerrostalossa, Turussa toimitilat sijaitsivat Perhetalo 

Heidekenillä, jossa toimii useita eri järjestötoimijoita. Molemmilla toimipisteillä oli omat etunsa ja 

haasteensa. Salon toimipiste oli sijainniltaan ja viihtyvyydeltään nuorten mieleen, toisaalta turvallisuuden 

kannalta tilat olivat haasteelliset, erityisesti ilta-aikaan talossa ei ollut läsnä muita toimijoita. Tilat riittivät 

vastaamaan Salossa tavoitettujen nuorten tarpeisiin, mutta ryhmäkoolle ne olisivat tuoneet rajoitteita. 

Turussa sijainti oli sinänsä ihanteellinen, mutta monelle nuorelle Perhetalo Heideken oli vieras ja monen 

eri toimijan sijoittuminen saman katon alle koottiin osallistujien näkökulmasta toisinaan hämmentäväksi.  

Työntekijälle kuitenkin mahdollistui liittyminen Perhetalo Heidekenin työyhteisöön ja monenlainen 

verkostoyhteistyö helpottui. Hanke joutui kuitenkin vuokraamaan useasti suurempia tiloja, sillä ryhmän 

kokoontumisiin hankkeen tila oli liian pieni. 
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Toiminnan kannalta tärkeää olisi siis riittävän suuret tilat, mikä toisaalta riippuu ryhmäkoosta. Tilojen 

tulisi mahdollistaa myös erilaisia toimintoja, kuten mahdollisuus liikkeeseen ja erilaisiin luoviin 

toimintoihin kuten askarteluun ja maalaamiseen. Tilojen sisutus tulisi olla ajanmukaista, mukavaa ja 

rentoa. Osallistujat ovat pitäneet tärkeinä sohvia ja säkkituoleja ja monipuolista värimaailmaa. 

4.2.4 Kaikille kaikkea? 

Moip!-toiminnassa keskeistä on tarjota nuorille osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Tärkeää on 

mahdollistaa kokemus siitä, että nuori nähdään ja häntä kuullaan; hänelle tarjotaan mahdollisuutta 

vaikuttaa siihen, minkälaisista tukimuodoista hän uskoo eniten omassa tilanteessaan hyötyvän. 

Toimintatarjotin ja toimintaan kohdennetut resurssit luovat raamit, joiden sisällä nuori voi valita ja 

vaikuttaa. Ajoittain työntekijät joutuvat tilanteisiin, joissa osallistujien toiveita tulee suhteuttaa toiminnan 

realistisiin mahdollisuuksiin. Esimerkkinä mainittakoon tapaamisiin ja leireihin tai päätösmatkaan liittyvät 

tarjoilut. Moip!-hankkeessa osallistujilta kerättiin toiveita tapaamisten tarjoiluista ja toiveita pyrittiin 

toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Osallistujavolyymin kasvaessa jouduttiin kuitenkin 

tilanteeseen, jossa tuli pohtia onko tarkoituksenmukaista pyrkiä vastaamaan kaikkiin tarjoilutoiveisiin tai 

ruokailutoiveisiin suhteessa siihen, miten paljon tarjoilutoiveiden toteuttaminen sitoo työntekijä- tai 

taloudellisia resursseja. Pohdintaa herätti erittäin vaativat ruoka-aine- ja ruokavaliorajaukset, sekä 

havainnot siitä, että on vaikeaa tarjota sellaista, mikä tyydyttäisi kaikkia. Vaatimustaso myös nousi 

tarjoiluvalikoiman laajetessa.  

Samaa rajausta on jouduttu osittain tekemään Toimintatarjottimen sisällön ja mahdollistettavien 

toimintojen suhteen. Ryhmä voidaan nähdä antoisana mahdollisuutena osallistujille harjoitella 

vuorovaikutusta ja kollektiivista päätöksentekoa. Harvoin on mahdollista toteuttaa kaikkea, vaan 

rajaamista ja neuvottelua tarvitaan. Työntekijöihin kohdistui myös paljon toiveita ja odotuksia aina 

myöhäisillan tapaamisista lastenhoitoon asti. Erityisesti tapaamisaikojen sopiminen koettiin ajoittain 

haastavaksi, sillä kohderyhmän nuorilla on elämässään monenlaista sisältöä, jolloin työntekijät joutuivat 

toisinaan pohtimaan mihin Moip -toiminta nuoren itsensä arvottamana sijoittui. Ilta-aikoja tapaamisiin 

tarjottiin, mikäli nuorelle päiväajat esimerkiksi työn vuoksi olivat haastavia. Kuitenkin, kuten 

kohderyhmälle on tyypillistä, niin päivä- kuin ilta-ajat jätettiin toisinaan käyttämättä ja peruuttamatta, 

mikä sitoo puolestaan työntekijäresursseja turhaan. 

4.3 Turvallisuusnäkökulma 

Tässä osiossa esitellään Moip!-hankkeen kokemuksia turvallisuusnäkökulman merkityksestä ja 

turvallisuusasioiden huomioimisesta nuorille aikuisille suunnattua toimintaa toteutettaessa. Raportin 

liitteenä (liite 46) on hankkeeseen laadittu turvallisuussuunnitelma.  
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4.3.1 Perehdyttäminen 

Toiminnasta vastaavien työntekijöiden sekä vapaaehtoisten perehdyttäminen turvallisuusnäkökulman 

huomioimiseen osana toimintaa on tärkeää. Moip-hankkeessa projektityöntekijöillä oli aikaisemman 

työtaustan puolesta ymmärrystä ja näkemystä turvallisuusnäkökulman kannalta oleellisista asioista. 

Lisäksi työntekijät konsultoivat asiaan perehtyneitä alueen toimijoita kuten Ensi- ja turvakotiliittoa ja 

Rikosuhripäivystystä turvallisuusasioihin liittyen. Vaativissa riskitilanteissa toimintaan osallistuneiden ja 

heidän läheistensä tilanteisiin saatiin konsultaatioapua myös viranomaisilta kuten sosiaalipäivystykseltä 

ja poliisilta.  

Mentoreille turvallisuusnäkökulmaa koulutettiin mentorikoulutuksen yhteydessä. 

Turvallisuusnäkökulmasta tärkeäksi nähtiin riittävät resurssit; ryhmien kokoontuessa tilassa oli paikalla 

pääsääntöisesti kaksi työntekijää tai avoimen toiminnan kohdalla kaksi vapaaehtoista. Tällä pyrittiin 

turvaamaan sekä ryhmäläisten, että ryhmän vetäjien turvallisuus mahdollisten uhkatilanteiden sekä 

esimerkiksi sairastapausten kohdalla.  

4.3.2 Ryhmätoiminta ja leiritoiminta 

Turvallisuusnäkökulmaa on hyvä pohtia ryhmä- ja leiritoiminnan käytännön järjestelyjen näkökulmasta. 

Moip!-hankkeen aikana ryhmät kokoontuivat toimitiloissa pääasiassa ilta-aikaan, jolloin talossa, jossa 

Moip!-hankkeen tila sijaitsi, ei välttämättä toiminut muita työntekijöitä.  Ennen ryhmätapaamisen alkua 

tapaamisen ohjaajat varmistivat, että ryhmätilan ovi ei ollut lukkoasennossa - tällä pyrittiin 

valmistautumaan mahdollisten uhkatilanteiden varalta. Ohjaajat pyrkivät istumaan ryhmätilassa niin, että 

heillä oli esteetön poistumisreitti tilasta vaaratilanteen varalta.    

Vertaisryhmäprosessin alkutapaamisissa luoduilla yhteisillä ryhmän pelisäännöillä pyrittiin rakentamaan 

turvallisuutta toiminnalle. Turvallisuusnäkökulmasta keskeisiä ryhmän tietoon saatettavia sääntöjä 

hankkeen kokemusten pohjalta olivat seuraavat: toiseen ei saa koskea ilman lupaa, tapaamiset ovat 

päihteettömiä, tilanteesta on aina lupa poistua, kaikenlainen uhkailu ja kiristäminen ovat kiellettyä, ja 

johtavat viranomaisille tehtävään ilmoitukseen, väkivallalle on nollatoleranssi – jo väkivallan uhka johtaa 

viranomaiselle tehtävään ilmoitukseen. 

 

Leirit ja niihin liittyvät erityispiirteet on hyvä huomioida toiminnan turvallisuussuunnitelmassa erikseen. 

Moip!-hankkeen kokemusten mukaan leiripaikkoja ei ole suotavaa julkaistu julkisina sosiaalisessa 

mediassa, markkinoinnissa tai muissa vastaavissa julkisissa yhteyksissä. Näin pyritään välttämään 

kutsumattomien vieraiden ilmestyminen leirille. Leirin työntekijät pohtivat leiritilan 

turvallisuusnäkökulmaa aina ennen leirin aloitusta. Leiriläisten kanssa käytiin leirien aluksi lyhyesti läpi 

leirialueen paloturvallisuus ja poistumissuunnitelma.   
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4.3.2 Yksilötapaamiset 

Moip!-toimintaan sisältyvän yksilötuen ja järjestettävien yksilötapaamisten kannalta 

turvallisuusnäkökulmasta on merkittävää työparityöskentely – erityisesti ensimmäisillä tapaamisilla. 

 

Hankkeen aikana, johtuen työntekijöiden työpisteiden sijoittumisesta eri kaupunkeihin, ei 

työparityöskentely ollut aina yksilötapaamisilla mahdollista. Ajoittain työpariresurssina oli mahdollista 

hyödyntää hankkeessa toiminutta opiskelijaa tai Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry:n 

työntekijää. Huomattava osa yksilötapaamisiin tulevista henkilöistä ohjautui hankkeeseen 

yhteistyötahojen kautta, jolloin yhteistyötaho oli usein jo osaltaan arvioinut henkilön soveltuvuutta Moip!-

toimintaan. Tilanteissa, joissa ennestään tuntematon asiakas otti itse yhteyttä ilman ohjaavaa tahoa, 

pyrittiin työturvallisuuden vuoksi tapaaminen järjestämään työparityöskentelynä. Ennen tapaamisen alkua 

työntekijä varmisti, että tilan ovi ei ole lukkoasennossa - tällä pyritään valmistautumaan mahdollisten 

uhkatilanteiden varalta ja mahdollistamaan avun pääseminen tilaan ulkopuolelta käsin. Työntekijät 

pyrkivät istumaan ryhmätilassa niin, että heillä on esteetön pakenemisreitti pois tilasta. Yksilötapaamisissa 

jaettiin asiakkaalle ohjeet/säännöt liittyen tapaamisiin (liite34). Ohjeilla pyrittiin selkeyttämään 

yksilötapaamisiin liittyviä käytännön asioita.  

 

Mentorilähtöisessä vertaiskaveritoiminnassa hanketyöntekijät tapasivat aina ensin 

vertaiskaveritoiminnasta kiinnostunutta nuorta aikuista, ennen kuin mentori ja asiakas viettävät aikaa 

kahdestaan. Vertaiskaveritoiminnan tapaamiset pyrittiin pääasiassa järjestämään julkisella paikalla tai 

Moip!-toimitiloissa tapaamisten käynnistyttyä.  

 

4.3.3 Salassapitovelvollisuus ja tietosuoja 

Moip!-toiminnassa työntekijöitä sitoo asiakkaille luvattu salassapitovelvollisuus niin yksilö-, kuin 

ryhmätoiminnankin piirissä. Työntekijät, ryhmiin osallistuvat henkilöt sekä mentorit allekirjoittavat 

salassapitosopimukset, jotka hankkeen aikana kulkivat “luottamussopimus” (liitteet 16 & 37) nimellä.  

Luottamuksella pyritään rakentamaan osallistujille turvallinen ympäristö jakaa omia kokemuksiaan ja 

toisaalta suojata yksilöitä sillä, ettei luottamuksellisesti jaetut asiat leviä eteenpäin. Hankkeen aikana 

työntekijöillä oli kuitenkin mahdollisuus jakaa tietoja keskenään - jos tämä koettiin tarpeelliseksi ryhmän 

tai osallistujan kannalta tarkasteltuna. Osallistuja informoitiin siitä, että hanketyöntekijät voivat keskenään 

osallistujan edun niin vaatiessa vaihtaa tietoja. Osallistujille kerrottiin myös se, että jos työntekijä tai 

mentori sai tietoonsa aikaisemmin tapahtuneen tai tekeillä olevan törkeän rikoksen tai hänelle herää 

lastensuojelullinen huoli, ilmoittaa hän asiasta viranomaisille salassapitovelvollisuudesta poiketen. 

Tilanteissa, joissa tuli ilmi jotakin sellaista, jonka katsottiin velvoittavan työntekijää viemään asiaa 

eteenpäin viranomaisten tietoon, pyrittiin kuitenkin aina keskustelemaan yhdessä asiakkaan kanssa, 
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miettimään toimintavaihtoehtoja tilanteessa sekä esimerkiksi lastensuojeluilmoitusta vaativassa 

tilanteessa, tekemään ilmoitus yhdessä asiakkaan kanssa.  

 

Salassapitovelvollisuus pitää sisällään luonnollisesti myös tiedon siitä, ketä toimintaan osallistuu. 

Työntekijöillä, ryhmäläisillä eikä vapaaehtoisilla ole lupaa kertoa hankkeen osallistujatietoja eteenpäin. 

Tämä oli erityisesti ryhmäläisille erittäin tärkeää, ettei tietoa heidän osallistumisestaan Moip!-toimintaan 

jaettu eteenpäin esimerkiksi muiden ryhmäläisten toimesta .Moip! hanke noudattaa tietosuoja-asetusta, 

josta käytetään myös nimitystä GDPR (liite 47). 

  

 

4.3.4 Uhka- ja väkivaltatilanteet, päihtynyt asiakas 

Moip!-toiminnassa kaikista työntekijöihin ja vapaaehtoisiin kohdistuvista uhkauksista ja uhkatilanteista 

ilmoitetaan poliisille. Moip!-hankkeen aikana työntekijöihin tai vapaaehtoisiin ei kohdistunut toiminnan 

sisällä tai toimintaan osallistuneiden tahoilta uhkauksia. Osaan vertaisryhmäprosessiin osallistuneista 

nuorista kohdistui väkivaltaa tai uhkauksia psyykkisesti sairastavan tai päihteitä käyttävän läheisen taholta 

myös prosessin aikana. Täysi-ikäisten toimintaan osallistuvien henkilöiden kohdalla henkilö itse päätti, 

haluaako viedä asiaa eteenpäin. Alaikäisen osallistujan kohdalla, työntekijä oli yhdessä nuoren kanssa tai 

huolimatta nuoren vastustuksesta yhteydessä viranomaistahoihin saadessaan tietoonsa alaikäiseen 

kohdistunutta rikollista tai lapsen edun vastaista toimintaa. Työntekijät tukivat nuorta ja tarpeen mukaan 

kävivät nuoren kanssa yhdessä esimerkiksi Turun Rikosuhripäivystyksessä.  

 

Moip!-toiminnan piirissä ei sallita minkäänlaista väkivaltaa. Kaikista väkivaltatilanteista ilmoitetaan 

viranomaisille. Hankkeen aikana rakennettiin toimintaohjeet uhkaavasti/väkivaltaisesti käyttäytyvän 

asiakkaan kohtaamiseen (liite 48). Myös mentorit koulutettiin kyseisten toimintaohjeiden mukaan. 

Tilanteessa, jossa paikalla on sekä työntekijä, että mentori, oli etukäteen sovittuna, että työntekijä on aina 

tilanteessa vetovastuussa. Myöskään päihtyneenä ei voi osallistua Moip!-toimintaan. Hankkeessa 

rakennettiin erikseen myös toimintaohjeet päihtyneen asiakkaan kohtaamiseen (liite 49). 

 

4.3.5 Turvallisuusnäkökulma toiminnan markkinoinnissa 

 

Työturvallisuus on hyvä pitää mielessä toimintaa suunniteltaessa ja markkinoitaessa, toisaalta tulee 

muistaa järjestön rooli kansalaistoiminnan tuottajana ja matalan kynnyksen palveluna. Jokaisen 

työntekijän tulisikin osallistua mahdollisten riskien arviointiin ja toimia yhdessä sovittujen sääntöjen 

mukaisesti. Hankkeen markkinointia pohdittiin myös työturvallisuuden näkökulmasta sekä työntekijät että 

vapaaehtoistoimijat huomioiden. 
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Työntekijöiden ja vapaaehtoisten työturvallisuudesta hankkeen aikana pyrittiin pitämään edellä esitettyjen 

varotoimien lisäksi huolta pohtimalla työntekijöiden henkilöllisyyden suojaa esimerkiksi sosiaalisessa 

mediassa/markkinoinnissa ja tarjoamalla työnohjausta. Toiminnan markkinoinnissa ja sosiaalisen median 

kanavoissa työntekijät ja mentorit esiintyivät etunimillään. Toisaalta taustayhdistyksen kotisivuilla 

esiteltiin työntekijät etu- ja sukunimellä. Hankkeen yhteystietoina toimivat hankkeeseen avatut 

sähköpostitilit (muotoa moip.turku@ ja moip.salo@) ja puhelinnumerot. Etu- ja sukunimestä koostuvia 

sähköpostiosoitteita ei käytetty julkisessa markkinoinnissa työntekijöiden henkilöllisyyden turvaamiseksi 

mutta yhteistyötahojen ja asiakkaiden kanssa toimiessaan työntekijät esiintyvät koko nimillään. Mentorit 

käyttivät oman valinnan mukaan joko etunimeä tai koko nimeä Moip!-toiminnan puitteissa toimiessaan.  

 

Valokuvaamisesta ja kuvien julkaisemisesta luovuttiin hankkeen aikana siten, että mahdollisissa kuvissa 

tai viestinnässä ei esiinny ryhmäläisiä, vaikka he olisivat antaneet siihen luvan. Päätökseen vaikutti 

pohdinta siitä, mitä ryhmään osallistuvien kuvaamisella tavoitellaan ja mahdollisten riskien ja haittojen 

kartoittaminen. Ryhmissä nousi joidenkin osallistujien esiintuomana vahvasti toive, että esimerkiksi 

julkisilla paikoilla liikuttaessa ja tuttavia kohdattaessa ei tuotaisi esiin sitä, millainen ryhmä on kyseessä. 

Eettinen näkökulma nousi myös esiin, voimmeko varmistaa, että osallistujat eivät esimerkiksi tunne 

velvollisuudekseen osallistua esimerkiksi yhdistyksen mainosmateriaalin tuottamiseen koska ovat saaneet 

toiminnasta itselleen tukea. 

 

4.3.6 Alaikäiset osallistujat, vakuutukset, opiskelijat 

Alaikäisten osallistuminen Moip!-toimintaan tai yhdistyksen toimintaan ilman vanhempiaan tuo erilaisia 

pohdittavia asioita toiminnan toteutuksen ja mahdollisten turvallisuusasioiden näkökulmasta. 

Suunniteltaessa leiritoimintaa tulee huomioon ottaa myös tapaturmien tai sairaskohtauksien mahdollisuus 

ja informoida osallistujia vakuutuskäytännöistä. Myös työharjoittelussa olevat opiskelijat tulee 

perehdyttää turvallisuusnäkökulmaan. 

Hankkeen kohderyhmään lukeutuivat myös alle 18-vuotiaat ikäluokissa 16-18-vuotta. Alaikäiset 

osallistuivat hankkeen leireille huoltajan vastuulla, jolloin alaikäisen osallistujan tuli toimittaa tätä varten 

hankkeessa rakennettu lupalomake (liite19) huoltajan allekirjoituksella varustettuna hanketyöntekijöille 

ennen leirin alkua. Tilanteessa, jossa hanketyöntekijä havaitsi tai sai tietää sellaisia seikkoja, joiden vuoksi 

alaikäisen osallistujan lastensuojelun tarve olisi syytä selvittää, tekivät työntekijät yhdessä 

lastensuojeluilmoituksen.  Merkittävä osa hankkeen toiminnasta perustuu vertaistoimintaan, jolloin 

vapaaehtoiset ovat joko keskenään tai työntekijän kanssa esimerkiksi ohjaamassa ryhmää. Hankkeen 

aikana pohdittiin muun muassa toimintamalleja siihen, kun lastensuojelullinen huoli ilmenee 
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vapaaehtoisilla ja työntekijät eivät ole olleet läsnä. Suositeltavaa on, että vertaisten ohjaamissa ryhmissä 

kaikki osallistujat ovat täysi-ikäisiä. 

 

Moip!-toimintaan osallistuneet eivät olleet vakuutettuina hankkeen toimesta. Tämä annetaan osallistujille 

tiedoksi sekä hankkeen internet-sivuilla, että ensimmäisessä yksilötapaamisessa jaettavassa 

ohjelomakkeessa. Myöskään hankkeessa toimineet opiskelijat eivät olleet vakuutettuina hankkeen 

toimesta. Työntekijät ja vapaaehtoiset sen sijaan olivat vakuutettuina yhdistyksen toimesta.  

 

Hankkeessa työskentelevät henkilöt sekä työharjoitteluja suorittaneet opiskelijat olivat velvollisia 

esittämään yhdistykselle rikosrekisteriotteen, joka vaaditaan alaikäisten kanssa työskenteleviltä.  Lisäksi 

opiskelijat perehdytettiin hankkeen turvallisuussuunnitelmaan. 

 

5. Pohdinta 

”Moipin myötä järjettömän absurdi elämäntilanne on normalisoitunut ja on löytynyt ihmisiä, joilla on 

myös absurdeja elämäntilanteita. Vertaistuki. Vähentää häpeää, kun tapaa muita, joilla samankaltainen 

tilanne ja tunteet. On löytynyt oikeus olla itsekin väsynyt ja tuntea ristiriitaisia tunteita. Olen tavannut 

ihmisiä, jotka kokeneet saman mutta ovat “pidemmällä” prosessissa, heiltä olen saanut esimerkkiä ja 

neuvoja tilanteeseeni. Voi ajatella, että tuo on kokenut saman ja vielä hengissä, ehkä minäkin selviän 

tästä.”-Moip-nuori 

Moip! -hankkeessa työskentely on ollut avartavaa ja opettavaista. Työntekijöiden silmin hanke on ollut 

erittäin onnistunut, kokemusta tukee myös osallistujilta ja yhteistyötahoilta kerätty palaute sekä 

vapaaehtoisten Moip! mentoreiden innostunut asenne toimintaa kohtaan.  

 

Hankkeessa kehitetty vertaistuellinen ryhmäprosessi on onnistunut vastaamaan kohderyhmän tarpeeseen 

saada käsiteltyä omaiskokemustaan ja lisännyt osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Nuorten 

aikuisten kohtaaminen asiakaslähtöisesti ja osallistujien mahdollisuus vaikuttaa saamansa tuen muotoihin 

on koettu heille mielekkääksi ja merkitykselliseksi.   Prosessimaisuus, vertaisryhmämallin kesto, 

osallistujien vaikutusmahdollisuudet sekä ammatillinen tuki ja ohjaus ovat luoneet turvallista ympäristöä 

omaiskokemuksen käsittelyyn. On havaittu, että on tärkeää olla matalalla kynnyksellä nuorille 

tavoitettavissa sekä hyödyntää heille ominaisia yhteydenpitotapoja (sosiaalinen media, 

WhatsApp).  Ryhmän rinnalla yksilötuen merkitys on korostunut.  

 

On koettu tärkeäksi tarjota osallistujille mahdollisuus riittävän turvalliseen, luottamukselliseen 

ympäristöön, jossa eheytymistä rankkojenkin elämänkokemusten osalta on mahdollista tapahtua. 

Vertaistuen kokemuksia ei tule vähätellä, lukemattomia tarinoita siitä, kuinka yksilö uskoo olevansa ainoa, 

jolle on tapahtunut näin, on hankkeen aikana kuultu. Ja uskomattomia helpotuksen tunteita on jaettu, kun 

on voitu yhdessä todeta, että ei, sinä et ole ainoa. Meitä on muitakin, ja tästäkin voi selviytyä.  
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Toisaalta työntekijöiden korkeakoulutausta sekä psykoterapeuttiset opinnot on koettu merkittäväksi 

voimavaraksi huomioiden kohderyhmän vaativat tilanteet ja erityistarpeet. Työparityöskentely on ollut 

edellytys toiminnan ylläpitämiselle. Ajoittain resurssien määrä on koettu riittämättömäksi ja niin 

työntekijät kuin vertaisetkin ovat joutuneet selviytymään riittämättömyyden tunteen kanssa, kaikkia emme 

voi auttaa.  

 

Voitaneen kuitenkin todeta, että vaikka toiminnan vaikuttavuutta on haasteellista mitata, niin tarjoamalla 

varhaista, vertaistuellisuuteen pohjautuvaa tukea nuorille mielenterveys- ja päihdeomaisille voidaan lisätä 

nuorten omaisten voimavaroja ja usein myös ennaltaehkäistä ongelmien siirtymistä ylisukupolvisesti.  

Moip! hankkeessa tulosten ja muutoksen havainnointia olisi parantaneet laadukkaat mittaristot ja niiden 

kehittäminen hankkeen aikana. Nyt käytössä olleet kartoitukset olivat osin toimivia mutta osin niitä tulisi 

jatkossa kehittää, mikäli niitä halutaan edelleen hyödyntää ja saada mitattavia tuloksia toiminnasta. 

Voidaankin todeta, että jo hankkeen alkuvaiheissa on todella tärkeää huomioida riittävä ja oikeanlainen 

aineistonkeruu, jotta tulokset ovat osoitettavissa. 

Hankkeen oli määrä toimia sekä Turun että Salon seudulla. Kuitenkaan hankkeen aikajänteellä 

ryhmäprosessin toteuttaminen ei onnistunut Salossa. Myös yksilötuen määrä oli Salossa vähäisempää, 

toisaalta oppilaitosyhteistyö oli virkeää ja innostunutta. Moip -toiminnan jatkuminen ja tunnettuuden 

lisääntyminen mahdollistaisi todennäköisesti myös Salossa ryhmäprosessin toteutumisen tulevaisuudessa. 

Kohderyhmän ja erityisesti alle täysi-ikäisten osallistujien kohdalla on jouduttu pohtimaan toiminnan 

periaatteita. Toiminnan luonteeseen kuuluu vahvasti vertaistuellinen toiminta, ja vaikka myös 

vertaistoiminta on ammatillisesti ohjattua, on vertaisilla suuri vastuu ja he ovat tärkeässä asemassa koko 

toiminnan kannalta. Voidaankin pohtia, onko missä määrin oletettavaa, että vertaisohjaajien tulisi ohjata 

ryhmiä, joissa on mukana alaikäisiä? Kohderyhmä huomioiden näissä tilanteissa tullaan usein tekemisiin 

lastensuojeluviranomaisten kanssa. Vertaiset tarvitsevatkin vahvan tuen itselleen, ja työntekijän on oltava 

valmiudessa kuulemaan vertaisten pohdintoja. Osallistujien tilanteet saattavat olla hyvinkin akuutteja ja 

muuttua nopeasti, ja vastaavan työntekijän tulee olla riittävän tietoinen tästä. Voidaan myös pohtia missä 

määrin vastuuta vapaaehtoisille voidaan antaa? Onko kyseessä asia, joka pohditaan jokaisen vapaaehtoisen 

kanssa erikseen, ja huomioidaan esimerkiksi vapaaehtoisen oma ammatillinen taustakoulutus? 

Hankkeen aikana on myös jouduttu pohtimaan käsitettä mielenterveysomainen. Käsite on kohderyhmän 

mielestä vaikea, sitä ei tunnisteta ja sitä ei ymmärretä. Onkin päädytty kiertämään käsite ja puhuttu 

kokemuksesta läheisen mielenterveyden haasteista tai päihteiden väärinkäytöstä. Toisaalta käsitteen 

kiertäminen voidaan myös nähdä stigmatisoimisen välttämisenä, sillä onko käsite mielenterveysomainen 

lopulta kovin erilainen kuin sana mielenterveyspotilas, joka voidaan kokea hyvinkin leimaavana? 



   

 

71 

  

Kuitenkin osa hankkeen osallistujista on kokenut helpotusta saadessaan omalle roolilleen jonkin nimen tai 

käsitteen, ja se on osaltaan auttanut heitä oman kokemuksensa työstämisessä.  

Prospect- vertaisryhmämallia nuorille olisi syytä jatkokehittää, vaikka se on saanut paljon positiivista 

palautetta. Toisaalta siihen liittyy myös paljon haasteita, joita on syytä pohtia. Keskusliitossa kehitetään 

parhaillaan paremmin nuorille soveltuvaa ohjeistusta Prospect- malliin, nykyisellään se ei vastaa nuorten 

aikuisten tarpeisiin vaan sitä on hankkeessa sovellettu. Malli saattaa kuitenkin hankkeen kokemusten 

perusteella olla liian haastava täysin vapaaehtoisten vetämänä nuorille aikuisille.  Mukana on moduuli, 

jonka jälkeen on tapahtunut ryhmän keskeytyksiä (moduuli 4). Haastavaa on ollut myös ryhmän 

käynnistyminen toiminnalla, jossa työntekijät eivät ole mukana. Syksyllä 2019 yleistoiminnassa onkin 

kokeiltu toisenlaista ratkaisua nuorten kanssa.  

Hankkeen aikana pilotoitiin myös oppilaitosvierailuja toisen asteen oppilaitoksiin, jotka muodostuivat 

merkittäväksi keinoksi jakaa kohderyhmälle tietoa mielenterveys- ja päihdeasioista. Tähän liittyen 

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry sai hankerahoituksen Kysy Nuorelta -hankkeeseen 

vuosille 2019-2020, idea hankkeeseen nousi nimenomaan Moip! hankkeen kokemuksista.  

 

Moip! toiminta sen sijaa ei saanut jatkorahoitusta. Hankkeessa toteutettiin pienemmillä resursseilla vielä 

neljäs ryhmä keväällä 2019. Syksyllä 2019 Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry toteutti 

viidennen vertaisryhmäprosessin ja haki lisärahoitusta yleistoimintaan. Hakijoita ryhmiin on ollut 

runsaasti ja yhteistyö lähettävien tahojen kanssa on toimivaa. Nuorten toiminnan jatkuvuus onkin todella 

tärkeää ja että heille kohdennetaan sopivia tukimuotoja. Vapaaehtoiset, työntekijät ja nuoret jakavat 

huolen toiminnan jatkuvuudesta ja onkin hienoa, että Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset ry:n 

hallitus pyrkii löytämään keinoja jatkaa nuorten toimintaa. 
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1. 46 % mielenterveysomaisista on vaarassa masentua itse. Lähde: Stengård, Eija (2015): 

Omaisten hyvinvointitutkimus. 

2. Yli 400 000 suomalaista hoivaa mielenterveysongelmista kärsivää läheistään. Lähde: Luku 

on laskennallinen arvio, joka perustuu laitoshoidossa olevien määrään kerrottuna kahdella 

(vuonna 2015 laitoshoidossa oli 370 000 henkeä). Lisäksi on arvioitu, että myös osasta 
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suomalaisista. Lähde: Väestötutkimus, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos. Luku tarkistettu 

tutkimusprofessori Timo Partoselta.  

5. Omaiset auttavat usein sairastunutta läheistään taloudellisesti. 34 % 

mielenterveysomaisista menojen kattaminen tuloilla on hankalaa. Lähde: Stengård, Eija 

(2015): Omaisten hyvinvointitutkimus. 

6. Omaisen jaksamista tukee… Lähde: Stengård, Eija (2015): Omaisten hyvinvointitutkimus. 

Infograafissa on lueteltu vastausten perusteella merkittävimmät tekijät.  

Joka neljäs lapsi on lapsiomainen  

1. Joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelma. 

Lähde: Solantaus & Paavonen: Vanhempien mielenterveyshäiriöt ja lasten psykiatriset ongelmat.  

2. Mielenterveydenongelmiin liittyvät ennakkoluulot aiheuttavat yksinäisyyttä ja 

syrjäytymistä. Nuoret aikuiset kokevat eniten yksinäisyyttä. Lähes 76 % itsensä 

yksinäisiksi koneista nuorista o 

3. n kärsinyt masennuksesta. Lähde: Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH). 

Julkaisija THL. 

4. 60 % masentuneiden vanhempien lapsista sairastuu alle 25-vuotiaana. Lähde: Solantaus & 

Paavonen: Vanhempien mielenterveyshäiriöt ja lasten psykiatriset ongelmat.  

5. Vanhemman itsemurha kolminkertaistaa lapsen itsemurhariskin. Lähde: Tieto perustuu 

ruotsalaiseen väestörekisteritutkimukseen. Satu Ojalan artikkeli Labyrintti 4/2013. 

6. 40 % pikkulapsiperheiden vanhemmista on huolissaan omasta jaksamisesta. Lähde: Minna 

Salmi & Johanna Lammi-Taskula: Työn ja perheen yhteensovittaminen hyvinvoinnin tekijänä, 

THL 2014 

 



   

 

73 

  

Liitteet. 

Liite1. Kysely oppilaitoksiin 

 

 
KYSELY  

  
1)Ikä    __________________  

  

2) Sukupuoli (vapaaehtoinen)  _________________  

  

3) Onko sinulla joku läheinen (kaveri, äiti, isä, sisarus, seurustelukumppani jne.) jolla on ollut 

mielenterveyden pulmia?  

  

KYLLÄ  EI  

 

  

4) Onko sinulla joku läheinen, joka on käyttänyt päihteitä väärin?  

  

KYLLÄ  EI  

 

  

5) Tiedätkö jonkun, ketä on mielenterveys- ja/tai päihdeomainen?  
(Mielenterveys- ja/tai päihdeomainen = henkilö, jolla on läheinen, joka sairastaa psyykkisesti tai käyttää päihteitä väärin)  
  

KYLLÄ   EN  

 
  
6.) Miten tärkeäksi koet, että Moip!-hankkeen kaltaista toimintaa järjestetään nuorille?  
( 1= en lainkaan tärkeäksi, 2=en koe tärkeäksi 3=en osaa sanoa 4=koen tärkeäksi 5=koen erittäin tärkeäksi)  
  
1 2 3 4 5  

 

  

7.) Voisiko Moip!-hankkeesta olla sinulle apua?  

   

            KYLLÄ  EI  

  

8) Jos olet kiinnostunut MOIP!-hankkeesta, ja haluat lisätietoja, jätä tähän yhteystietosi  

niin olemme sinuun yhteydessä  

  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

  

  

  

  

KIITOS!  
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Liite2. Alkukartoitus  

Moip!- alkukysely  

   

  

Ei ole helppoa kun läheinen sairastaa psyykkisesti tai käyttää päihteitä väärin.   

Joskus saattaa olla sellainen olo, että niiden asioiden kanssa jää ihan yksin eikä ketään oikein ymmärrä 

jos yrittää läheisen tilanteesta puhua. Oma jaksaminen saattaa olla koetuksella ja mielessä pyöriä jos 

jonkinlaisia kysymyksiä.  

  

Muista, et ole yksin.  

  

Meitä on muitakin, jotka tietävät minkälaista läheisen sairastaminen tai päihteiden käyttö voi olla ja 

miltä se saattaa tuntua.   

   

Moip!-projektissa tarkoituksena on koota nuoria aikuisia yhteen, joilla on kokemus juuri siitä kun 

läheinen sairastaa psyykkisesti tai käyttää päihteitä väärin. Projekti tarjoaa mahdollisuuden saada 

vertaistukea. Projektilaiset saavat itse pitkälti päättää millaisessa toiminnassa he haluavat jakaa 

kokemuksiaan just sen verran kun itsestä tuntuu hyvältä. Moip:ssa voit olla oma itsesi.  

   

Mikä parasta, Moip!-toiminta on maksutonta. Jos Moippaaminen vois olla sun juttu, vastaa kyselyyn ja 

hae mukaan!  

  

  
  

"Elämä"  
Sukupuoli *   

• mies   
• nainen   

• muu  
  

Ikä   

• 16-18   
• 19-24   

• 25- 29   
• muu  

  

Kotikunta *_______________________  

  

  

Mikä on elämäntilanteesi tällä hetkellä? *  

  

• Opiskelen   

• Työskentelen   

• En opiskele   

• En työskentele   

• Muu:   

 

"Yhteisö ja tarpeet"  
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Onko sinulla kokemusta siitä, millaista on kun läheinen sairastaa psyykkisesti tai käyttää päihteitä 

väärin? *  

  

• Kyllä, siitä kun läheinen sairastaa psyykkisesti   

• Kyllä, siitä kun läheinen käyttää päihteitä väärin   

• Kyllä, siitä kun läheisellä on mielenterveys- ja päihdeongelmia   

• Kyllä, lisäksi kokemus omasta päihdeongelmasta   

• Kyllä, lisäksi kokemus omista mielenterveyden haasteista   

• En osaa sanoa   

• Ei ole   

• Muu:  

  

Kenen läheisen mielenterveys tai päihteiden käyttö sinua mietityttää? *  

  

• Isä   

• Äiti   

• Sisarus   

• Kaveri   

• Kumppani   

• Muu:   

  

Onko sinulla hoito/tukikontakti liittyen omaan jaksamiseen? *  

  

• Kyllä on tällä hetkellä   

• On ollut aikaisemmin   

• Ei ole, en koe tarvetta   

• Ei ole, mutta uskon, että voisin hyötyä sellaisesta  

• Muu:   

  

Jos sinulla on hoito/tukitaho olemassa tai on ollut, niin missä/mikä?  

  

Onko sinulla joku jonka kanssa olet voinut puhua läheisen tilanteesta? *  

  

• Perhe   

• Kaverit   

• Terveydenhuollon ammattilainen   

• En ole puhunut kenenkään kanssa   

• Muu:  

  

  

  

Onko sinulle tarjottu aikaisemmin tukea omaisena? *  

  

• Kyllä   

• Ei   

  

Jos vastasit edelliseen kysymykseen "kyllä", missä sinulle on tarjottu tukea omaisen roolissa?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

  

Millä sanoilla kuvailisit fiilistäsi lähiaikoina? *  

  

• Väsynyt   
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• Huolestunut   

• Surullinen   

• Ihan ok   

• Pirteä   

• Hyvä fiilis   

• Muu:  

  

  

Vaikuttaako läheisen mielenterveys tai päihteiden käyttö johonkin näistä: *  

  

• Yöuniin   

• Syömiseen   

• Koulunkäyntiin   

• Työntekoon   

• Harrastuksiin   

• Ystäväsuhteisiin   

• Perhesuhteisiin   

• Arjen askareihin   

 

"Osallisuus"  
Kiinnostaako sinua kohdata samankaltaisessa tilanteessa olevia muita nuoria aikuisia? *  

  

• Kyllä   

• Ei   

• En osaa sanoa   

  

Millaisessa toiminnassa haluaisit olla mukana?  *  

  

• Keskusteluapu ammattilaisen kanssa   

• Keskusteluapu ammattilaisen ja vertaishenkilön kanssa   

• Vertaistuki   

• Vapaaehtoistoiminta   

• Olla tukihenkilö   

• Saada tukihenkilö   

• Kurssit ja koulutukset   

• Yhdessäolo -viikonloput   

• Ryhmätoiminta   

• Muu:   

  

Kenen kanssa haluaisit osallistua toimintaan? *  

  

• Yksin   

• Kaverin kanssa   

• Läheisen kanssa   

• Sairastuneen kaverin kanssa   

• Sairastuneen läheisen kanssa   

  

  

Mitä toivoisit Moip!:lta? *  

  
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  
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"Tulevaisuus"  

  
  

Millaisena näet tulevaisuutesi? *  

  

• Minulla on tulevaisuuden suunnitelmia   

• Tulevaisuus huolestuttaa   

• Minulla ei ole tulevaisuuden suunnitelmia   

• Muu:  

  

  

Mitä haaveita tai unelmia sinulla on? *  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

  

”Yhteystiedot”  
  

Nimi tai lempinimi__________________________________  

Sähköposti __________________________________  

Puhelinnumero__________________________________  

  

KIITOS 
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Liite3. Ohjausryhmän jäsenet 

OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO 

Moip!-hanke 2016 - 2018 
  

1. Anne Bragge, rehtori, Salon seudun koulutuskuntayhtymä  

2. Elina Heikkilä, toiminnanjohtaja, KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry  

3. Elisa Lehtonen, hallituksen puheenjohtaja, FinFami – Salon seudun mielenterveysomaiset ry  

4. Jaana Knaapi-Lehtonen, Omaistyön koordinaattori, FinFami-Salon seudun mielenterveysomaiset ry   

5. Johanna Paananen Nuorisopalvelujen esimies, Salon kaupunki   

6. Johanna Syrjänen, hallinto- ja kehittämispäällikkö Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry 

7. Juha-Markus Koistinen – rehtori, Salon lukio  

8. Jussi Rantalainen, erityisasiantuntija, Turku Ohjaamo – hanke  

9. Maisa Kuusela, terveyspalveluyksikön johtaja, yleisterveyden ylilääkäri, Ylioppilaiden 

terveydenhoitosäätiö  

10. Marita Päivärinne, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinaattori, Salon kaupunki  

11. Marjukka Maunuksela, sairaanhoitaja, Turun psykiatria akuuttipoliklinikka  

12. Meeri Rusi – Turku AMK, Koulutus- ja tutkimuspäällikkö  

13. Pinja Uutela, projektityöntekijä, Moip!-hanke, Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset ry – FinFami ry  

14. Raili Niemelä, hallituksen jäsen, Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset ry – FinFami ry  

15. Samuli Koskinen, Toiminnanjohtaja, Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry  

16. Sofia Virta, projektityöntekijä, Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset ry – FinFami ry  

 

Lisäksi ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuivat hankkeessa työharjoittelussa olleet opiskelijat.  

 
Ohjausryhmä kokoontui Moip!-hankkeen (2016-2018) aikana yhteensä 6 kertaa. 
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Liite4. Projektiryhmien jäsenet 

 

PROJEKTIRYHMIEN KOKOONPANOT  
Moip!-hanke 2016 – 2018   
  
Salon projektiryhmä  

Anna Manninen. omaistyöntekijä sijainen, Salon seudun FinFami ry  

Anne Mikkola, omaistyön koordinaattori Salon seudun FinFami ry  

Annika Inkivaara-Saare, terveydenhoitaja, Salon seudun koulutuskuntayhtymä  

Arja Alm, terveydenhoitaja, Salon lukio  

Maria Lammervo, etsivä nuorisotyöntekijä, Salon kaupunki  

Mari Kuittinen, terveydenhoitaja, SSKKY  

Pinja Uutela, projektityöntekijä, Moip!-hanke, Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry,  

Saija Hongisto, psykologian lehtori, Salon lukio  

Sanna Pohjola, etsivä nuorisotyöntekijä, Salon kaupunki  

  

Turun projektiryhmä  

Aija-Mari Maunula, psykologi, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö  

Anna Rantasuo, koordinaattori, Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry  

Anne Syvälahti, lehtori, opintopsykologi Turun ammattikorkeakoulu  

Jukka Läärä, kehittämispäällikkö, Liiku ry  

Päivi Rouvali, tukihenkilötoiminnan koordinaattori, Turun Kaupunkilähetys ry  

Samuli Koskinen, toiminnanjohtaja, Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry  

Sofia Virta, projektityöntekijä, Moip!-hanke, Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry  

Terhi Kanerva, vastaava kuntoutusvalmentaja, Tsemppari /Turun seudun mielenterveyspalveluyhdistys ry 

 

Lisäksi projektiryhmätyöskentelyyn osallistuivat hankkeessa työharjoittelussa olleet opiskelijat.  
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Liite5. Verkosto- ja yhteistyöpalaverit 

 
Päivämäärä  Kohde/yhteistyötaho  Muuta  Tavoitettu 

henkilömäärä  
Mukana 

Moip! 

nuori  
20.5.2016  Salon terveyspalvelut / Marita Päivärinne  Moip! – toiminnan esittely 

ja yhteistyön suunnittelu  
1    

22.6.2016  Salonjokilaakso haastattelu  Moip! nuoren haastattelu 

paikallislehteen  
  1  

22.9.2016  Salon seudun sanomat, lehtihaastattelu  Moip! nuorten haastattelu ja 

valokuvaus  
  4  

23.9.2016  Turun katkaisuklinikka  Tutustuminen, Moip-

esitteet  
3    

28.9.2016  Tsemppari Turku  Yhteistyön suunnittelu  2    
30.9.2016  Valtaajat-hanke & Space-hanke  Yhteistyön suunnittelu  2    

19.10.2016  Turun kaupungin osallisuuden 

erityisasiantuntija Anri Niskala  
Moip! – toiminnan esittely  1    

27.10.2016  Turku AMK opiskelija Akseli Kiertokarin 

ohjaavan opettajan tapaaminen  
Harjoittelujakson arviointi  1    

2.11.2016  Turku AMK / Katarina Rajala-Felixson  Yhteistyö harjoittelijoiden 

ja opinnäytetöiden suhteen  
1    

8.11.2016  Turku tukiasuntotoiminta / Orvokki 

Kolehmainen  
Moip! – toiminnan esittely 

& verkostoitumista  
2    

8.11.2016  Salon lukio  Yhteistyön suunnittelu  1    
14.11.2016  Päijät-Hämeen FinFami ry / Viivi ja Valtteri 

– hanke  
Kokemusten vaihtoa  3    

12.12.2016  Etelä-Pohjanmaan FinFami ry  Yhteistyön suunnittelu, 

vertaisarviointia  
3    

13.12.2016  Tsempparit  Yhteistyön suunnittelu  4    
19.12.2016  Turun kaupunki lastensuojelun sosiaalityö / 

stt. Emmi Niittyvaara  
Yhteistyön suunnittelu  1    

22.12.2016  Etelä-Pohjanmaan FinFami ry  Vertaisarviointia  4    
  

19.1.2017  Salon Klubitalo  Tutustuminen ja 

verkostoituminen  
5    

24.1.2017  Omasi hanke, Turun Yliopisto  Yhteistyön suunnittelu  4    
31.1.2017  Nuoret verkosto Salo  Yhteistyön suunnittelu ja 

verkostoituminen  
25    

2.3.2017  Turku amk yhteistyö  Yhteistyön suunnittelu ja 

verkostoituminen  
4    

3.3.2017  Rikosuhripäivystys Turku  Yhteistyön suunnittelu ja 

verkostoituminen  
3  1  

24.3.2017  Kota ry Turku  Yhteistyöpalaveri  3    
23.3.2017  FinFami Etelä-Pohjanmaa  Vertaisarviointi ja 

kokemusten vaihto  

2  

24.3.2017  Nupo Salo  Yhteistyöpalaveri  3    
3.4.2017  Ohjaamo Turku  Yhteistyöpalaveri  3    
4.4.2017  Kota ry Turku  Yhteistyöpalaveri  4    

27.4.2017  Hankemessujen suunnittelu Salon 

kaupunki  
Yhteistyön suunnittelu ja 

verkostoituminen  
12    

maalis-

toukokuu 2017  
Turku amk  Yhteistyö, kurssitehtävä  5  5  

2.5.2017  Space -hanke FinFami Uusimaa  Yhteistyöpalaveri  5    
3.5.2017  Salo FinFami  Yhteistyöpalaveri 

maahanmuuttajiin liittyen  
6    

5.6.2017  Etsivät nuorisotyöntekijät Salo  Yhteistyö -ja 

Suunnittelupalaveri  
6    
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29.8.2017  Etsivä nuorisotyö Salo  Yhteistyö -ja 

Suunnittelupalaveri  
6    

29.8.2017  Järjestömessujen suunnittelu,  
VS-lasten kanssa Turku  

Yhteistyö -ja 

Suunnittelupalaveri  
12    

30.8.2017  Skype-palaveri/SuomiAreena/Tilantekijät 

FinFami  
Yhteistyö -ja 

Suunnittelupalaveri  
5    

13.9 .2017  Nupo Salo  Yhteistyö -ja 

Suunnittelupalaveri  
4    

19.9.2017  Nuoret verkosto seurakunta Salo  Yhteistyön suunnittelu ja 

verkostoituminen  
20    

25.9.2017  Järjestömessupalaveri VS lapset Turku  Yhteistyö -ja 

Suunnittelupalaveri  
12    

28.9.2017  Yhteistyö Turku Amk  Yhteistyö -ja 

Suunnittelupalaveri  
3    

12.10.2017  Linkki tapaaminen Salo  Yhteistyö -ja 

Suunnittelupalaveri  
3    

26.10.2017  Nuoret verkosto Turku  Yhteistyö -ja 

Suunnittelupalaveri  
120    

6.11.2017  Järjestömessupalaveri VS lapset Turku  Yhteistyö -ja 

Suunnittelupalaveri  
12    

9.11.2017  Nupo Salo  Yhteistyö -ja 

Suunnittelupalaveri  
4    

14.12.2017  Joulupuuro -tapahtuma Salo FinFami ja 

Moip Salo  
Yhteistyön suunnittelu ja 

verkostoituminen  
20    

26.2.2018  Nuoret verkosto  Yhteistyön suunnittelu ja 

verkostoituminen  
100    

27.10.2018  Ohjauksen ja neuvonnan kehittämispäivä 

FinFami Uusimaa  
  

Yhteistyö ja 

verkostoituminen  
  

25    

21.8.2018  Tilantekijät verkosto Tampere  Yhteistyö ja 

verkostoituminen  
9    
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Liite 6. Messut ja yleisötapahtumat  

Päivämäärä  Kohde/yhteistyötaho  Muuta  Tavoitettu 

henkilömäärä  
Mukana 

Moip! 

nuori  
18.8.2016  Salon iltatori  Moip! toiminnan esittelyä 

yhdistysten iltatorilla  
100 (arvio)    

8.9.2016  Hansan vapaaehtoistyönmessut  Moip! toiminnan esittelyä 

messuilla  
80    

8.9.2016  Anna Tukesi messut  Moip! toiminnan esittelyä 

messuilla  
90    

9.10.2016  Ilonan päivän tapahtuma  Turu kaupunginkirjasto, 

yleisötapahtuma  
40    

15.11.2016  Kuka auttaa surevaa – seminaari 

Tyks:issä  
Somea koskeva esitys, Moip:in 

markkinointi  
50    

21.11.2016  Perhemessut Heideken/VS lapset  Moip nuorten tuotosten ja teosten 

näyttely Moip -olkkarissa  
200  1  

27.11.2016  Hyvänmielentori, Salo  Makkaranmyyntiä, Moip! 

toiminnan esittelyä ja hyvää 

mieltä  

240    

18.1.2017  Moip info Salon FinFamin luennolla  Moip! toiminnan esittelyä  35    
9-10.2.2017  Hullu Nuoruus seminaari Helsinki  Moip! toiminnan esittelyä  150  2  
13.2.2017  Omppupäivä YTHS  Moip! toiminnan esittelyä 

messuilla  
100    

17.5.2017  
  

Valinnoista voimaa -hankemessut 

Voimalassa  
Moip! toiminnan esittelyä 

messuilla  
70    

20.11.2017  Järjestömessut ICT talo  Moip! toiminnan esittelyä 

messuilla  
130    

15.2.2018  Hullu Nuoruus seminaari Helsinki  Moip! toiminnan esittelyä omalla 

toiminnallisella pisteellä  
200  2  

10.4.2018  Mielenterveys- ja päihdemessut Salo  Moip! toiminnan esittelyä 

messuilla  
100    

19.4.2018  Omppupäivä YTHS  Moip! toiminnan esittelyä  100  1  
31.1.-

1.2.2018  
Aikuissosiaalityöntekijäpäivät  Moip! toiminnan esittelyä  200    
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Liite7. Infot, luennot ammattilaisille ja Kysy Nuorelta tietoiskut  

 
Päivämäärä  Kohde/yhteistyötaho  Muuta  Tavoitettu 

henkilömäärä  
Mukana Moip! 

nuori  
26.4.2016  Asperger ilta vanhemmille, 

Salon nuorisopsykiatria  
FinFami Salon ja Moip! – 

toiminnan esittely  
10    

30.5.2016  Avoimet ovet Salo Moip  Tapahtuma Yhteistyötahoille  16    
29.8.2016  Kaarina nuorisopsykiatria 

työntekijät  
Moip! – toiminnan esittely 

työntekijöille  
6    

2.9.2016  Moip! esittely aikuispsykiatrian 

poliklinikka Salo  
Moip! – toiminnan esittely 

työntekijöille  
15    

5.9.2016  Turun turvatalo  Moip! – toiminnan esittely ja 

esitteiden toimittaminen  
2    

6.9.2016  
  

Turun kaupunki sosiaalitoimi / 

lastensuojelun sos.työntekijä 

Emmi Niittyvaara  

Moip! – toiminnan esittely 

työntekijöille  
1    

7.9.2016  Moip! esittely 

nuorisopsykiatrian poliklinikka 

Salo  

Moip! – toiminnan esittely 

työntekijöille  
10    

22.9.2016  Tuettu asuminen Turku  Moip! – toiminnan esittely 

työntekijöille  
3    

22.9.2016  YTHS  Moip! – toiminnan esittely 

työntekijöille  
10    

4.10.2016  Psykiatrian poliklinikka Salo  Moip! – toiminnan esittely 

työntekijöille  
15    

26.10.2016  SSKKY oppilashuoltoryhmä 

(ammattiopisto Salo)  
Moip! – toiminnan esittely 

työntekijöille, yhteistyön 

suunnittelu  

15    

1.11.2016  Fragile – näytöksen 

lehdistötilaisuus Logomossa  
Moip! – toiminnan 

esittely  esittely paikalla 

olleille sekä tiedostusvälineille  

15    

21.11.2016  Perhemessut Heideken/VS 

lapset  
Tietoisku Moipista ja 

kokemuspuheenvuoro  
40  1  

25.11.2016  Linkki verkostopäivä Moip!-

teemana /Heideken  
Tietoisku Moipista ja 

kokemuspuheenvuoro  
20  1  

25.11.2016  Turun kaupungin 

koulukuraattorit  
Moip! – toiminnan esittely  20    

29.11.2016  Salo lukio 

oppilashuoltopalaveri  
Moip! – toiminnan esittely  15    

9.12.2016  Joulupuuro ammattilaisille Salo 

FinFami  
Moip! – toiminnan 

esittely,  verkostoituminen  
15    

11.1.2017  YTHS yleisterveyden puoli  Moip! – toiminnan esittely  30    
17.1.2017  Tsemppari Turku  Moip! – toiminnan esittely  14  5  
27.2.2017  Mt yksikkö, Salon kaupunki  Moip! – toiminnan esittely ja 

verkostoituminen  
7    

8.3.2017  Waltti -valmennus Salo  Moip! – toiminnan esittely ja 

verkostoituminen  
30    

17.3.2017  Voitto hanke Salo  Moip! – toiminnan esittely ja 

verkostoituminen  
3    

21.3 .2017  Turku ohjaamo 

yhteistyöpalaveri  
Moip! – toiminnan esittely ja 

verkostoituminen  
4    

31.3.2017  Läntinen terveysasema Salo, 

hoitajien kokous, moip esittely  
Moip! – toiminnan esittely ja 

verkostoituminen  
20    

20.4.2017  Salon lukion aikuislinjan 

kehittämispäivä  
Moip! – toiminnan esittely ja 

verkostoituminen  
20    

24.4.2017  4H yhteistyö Salo  Moip! – toiminnan esittely ja 

verkostoituminen  
3    

18.5.2017  Masksrosbarn, Tukholma  Moip! – toiminnan esittely ja 

verkostoituminen  
2  6  
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23.5.2017  Nuorisoasema Turku,  Moip! – toiminnan esittely ja 

verkostoituminen  
3    

25.5.2017  Nuorten työllisyyspalvelut 

Turku  
Moip! – toiminnan esittely ja 

verkostoituminen  
5    

27.5.2017  Nuorten tukiasunnot Turku  Moip! – toiminnan esittely ja 

verkostoituminen  
4    

7.6.2017  Turun nuorisopalvelut  Moip! – toiminnan esittely ja 

verkostoituminen  
2    

19.9.2017  Nuoret verkosto seurakunta 

Salo  
Moip! – toiminnan esittely ja 

verkostoituminen  
20    

21.9.2017  Salon Lukion Opinto-ohjaajat  Moip! – toiminnan esittely ja 

verkostoituminen  
3    

25.9.2017  Diak aikuisopiskelijat Turku  Moip! – toiminnan esittely ja 

verkostoituminen  
6    

3.10.2017  ECMH konferenssi Berliini  Moip! nuorten ja 

työntekijöiden suullinen esitys  
100  2  

16.10.2017  Psykiatriset sairaanhoitajat 

Salo  
Moip! – toiminnan esittely ja 

verkostoituminen  
3    

20.11.2017  Järjestömessut ICT talo  Kysy nuorelta tietoisku  30    
30.1.2018  Tsempparit tutustumaan Moip!  Moip! – toiminnan esittely ja 

verkostoituminen  
4    

15.2.2018  Hullu Nuoruus  Kysy nuorelta tietoisku  60     
28.2.2018  Kellonsoittajakadun henkilöstö  Kysy nuorelta tietoisku  4     
28.3.2018  Sairaanhoitajaopiskelijat  Kysy nuorelta tietoisku  100   1  
18.4.2018  Opiskelijoiden osastotunti, 

Halikon sairaala  
Kysy nuorelta tietoisku  10  1  

26.4.2018  Lape eroauttamisen seminaari 

Espoo  
Kysy nuorelta tietoisku  100  1  

11.5.2018  SSKKY lähihoitajaopiskelijat  Kysy nuorelta tietoisku  20  1  
16.5.2018  Mäntymäen perhetukikeskus  Moip! – toiminnan esittely ja 

verkostoituminen  
25  1  

28.5.2018  VSSHP  Kysy nuorelta tietoisku  20   1  
27.10.2018  Turun AMK terveydenhoitajat  Kysy nuorelta tietoisku  100    
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Liite8. Loppukartoitus 

 

Moip! -loppukysely  

   

  

Toivoisimme, että ehtisit vastata vielä tähän loppukyselyyn, kiitos!  

Halutessasi voit täyttää tämän kyselyn täysin nimettömästi.   

  

  

"Elämä"  
  

Sukupuoli *   

• mies   
• nainen   
• muu  

  

Ikä   

• 16-18   

• 19-24   
• 25- 29   

• muu  
  

Kotikunta *_______________________  

  

  

Mikä on elämäntilanteesi tällä hetkellä? *  

  

• Opiskelen   

• Työskentelen   

• En opiskele   

• En työskentele   

  

 

"Yhteisö ja tarpeet"  
Onko läheisesi tilanne mielenterveysongelmien tai päihteiden käytön suhteen muuttunut Moip!:iin 

osallistumisesi aikana? *  

  

• Läheiseni tilanne on nyt parempi kuin aloittessani Moip!:issa  

• Läheiseni tilanne on nyt huonompi kuin aloittaessani Moip!:issa   

• Läheiseni tilanne on pysynyt samana  

  

  

Onko sinulla tällä hetkellä jokin hoito- tai tukikontakti Moip!:n lisäksi liittyen omaan 

jaksamiseen? *  

  

• Kyllä   

• Ei   

  

Jos sinulla on jokin kontakti, niin missä/mikä?  
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
  

  

Kenen/keiden kanssa voit nykyään puhua läheisesi tilanteesta tai tilanteen aiheuttamista 

vaikutuksista sinuun?? *  

  

• Perhe   

• Kaverit   

• Terveydenhuollon ammattilainen   

• Moippilaiset  

• Psykoterapeutti  

• Kumppani   

• Moip -työntekijä  

• En kenenkään  

  

  

Onko sinulle tarjottu Moip!:iin osallistumisesi aikana jostakin muualta tukea omaisena?? *  

  

• Kyllä   

• Ei   

  

Jos sinulle on tarjottu Moip!:iin osallistumisesi aikana jostakin muualta tukea omaisena, niin 

mistä?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

  

  

Millä sanoilla kuvailisit fiilistäsi lähiaikoina? *  

  

• Väsynyt   

• Huolestunut   

• Surullinen   

• Ihan ok   

• Pirteä   

• Hyvä fiilis   

  

  

Vaikuttaako läheisen mielenterveys tai päihteiden käyttö tällä hetkellä johonkin näistä: *  

  

• Yöuniin   

• Syömiseen   

• Koulunkäyntiin   

• Työntekoon   

• Harrastuksiin   

• Ystäväsuhteisiin   

• Perhesuhteisiin   

• Arjen askareihin   

  

"Osallisuus"  
Koetko saaneesi osallistua riittävästi päätöksentekoon Moip! -prosessin aikana? *  
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• Kyllä   

• En   

  

Oletko kokenut hyödylliseksi tavata muita samankaltaisia kokemuksia omaavia nuoria?  

  

• Kyllä   

• En   

  

Minkälaisessa toiminnassa olet ollut mukana Moip!:iin osallistumisesi aikana?*  

  

• Keskusteluapu Moip! työntekijän kanssa   

• Keskusteluapu Moip! työntekijän ja vertaisen kanssa   

• Vertaistuki   

• Minulla on ollut tukihenkilö   

• Olen kouluttanut tukihenkilöksi  

• Olen kouluttanut vapaaehtoiseksi  

• Olen kouluttanut vertaisneuvojaksi  

• Kurssit ja viikonloput   

• Prospect  

• Olen kouluttanut Prospect ohjaajaksi  

• Starttileiri  

• Päätösleiri  

• Omakuva NYT ryhmä tai viikonloppu   

• Moip! ryhmätoiminta  

• Yhdistyksen ryhmätoiminta   

• Keskusteluapu yhdistyksen työntekijöiden kanssa   

• Moip! teemaillat   

• Moip! avoin toiminta   

• Vertaiskaveritoiminta   

  

  

Kenen kanssa olet osallistunut toimintaan? *  

  

• Yksin   

• Kaverin kanssa   

• Perheenjäsenen kanssa   

• Sairastuneen tai päihteitä käyttävän läheisen kanssa   

  

  

Mistä olet pitänyt Moip!:issa? Mikä on tukenut sinua ja minkä olet kokenut hyväksi? *  

  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

Mikä on ollut parasta Moip!:issa?*  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

  

  

Oletko kokenut Moip!:in tärkeäksi oman jaksamisesi kannalta?  
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• Kyllä   

• En   

  

  

Mistä et ole pitänyt Moip!:issa? Mikä ei ole toiminut??*  

  

 

 

 

 

  

Minkälaista toimintaa tai tukea olisit toivonut saavasi, mitä ei Moip! sinulle tarjonnut?*  

  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

Oletko saanut Moip:in myötä lisää tietoa mielenterveys ja päihdeasioista?  

  

• Kyllä   

• En   

  

Onko käsityksesi mielenterveyden häiriöistä tai päihdeongelmista muuttunut Moip!:in aikana?  

  

• Kyllä   

• En   

  

Jos käsityksesi ovat muuttuneet niin miten?*  

  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

Onko kokemuksesi liittyen mielenterveys- ja päihdeasioihin usein yhdistyvästä häpeän tunteesta 

tai stigmasta muuttunut Moip!:in aikana?  

  

• Kyllä   

• Ei  

• En ole koskaan aikaisemminkaan tuntenut häpeää asiaan liittyen   

  

Jos kokemuksesi häpeään ja stigmaan liittyen ovat muuttuneet niin miten?*  

  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

  

"Tulevaisuus"  
Millaisena nyt näet tulevaisuutesi? *  
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• Minulla on tulevaisuuden suunnitelmia   

• Minua huolestuttaa tulevaisuus   

• Minua huolestuttaa tulevaisuus nyt vähemmän kuin silloin kun aloitin Moip!:n  

• Minua huolestuttaa tulevaisuus nyt enemmän kuin silloin kun aloitin Moip!:n  

• Minua ei huolestuta tulevaisuus   

• Minulla ei ole tulevaisuuden suunnitelmia   

• Minulla on positiivisia ajatuksia tulevaisuuden suhteen  

  

  

  

Minkälaisia haaveita tai unelmia sinulla on? Koetko Moip!:illa olleen vaikutusta niihin?  

  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

Mitä toivoisit jatkossa Moip!:in suhteen?  

  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

Terveiseni Moip!:in työntekijöille  

  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

”Yhteystiedot”  
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Liite9. Lausunto nuorille aikuisille suunnatun mielenterveys- ja päihdeomaistyön jatkamisen ja 

jatkokehittämisen puolesta   

 

LAUSUNTO NUORILLE AIKUISILLE SUUNNATUN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOMAISTYÖN 

JATKAMISEN JA JATKOKEHITTÄMISEN PUOLESTA   
   
  
Puollamme Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n Moip! hankkeen jatkorahoituksen 

myöntämistä, sillä…  
  
Nuorille päihde ja mielenterveysomaisille ei ole tarjolla muutakaan tukea ja tilanne on tosi rankka. Ja mulle 

toiminnasta on ollut hirveästi hyötyä, olen esimerkiksi ottanut yhteyttä äitiini, jonka kanssa jouduin aikaisemmin 

katkaisemaan välit ja oppinut rajaamaan yhteydenpitoa. Olen oppinut miten voin käsitellä asioita perheen kanssa. 

Ja kun mietti tosi rankkoja asioita, joita olen viime aikoina kohdannut, kuten läheisen juomisesta johtunut sairaus, 

niin ilman Moippia asiat olisivat olleet vielä rankempia mulle käsitellä.   
  
Moip! vähentää yhteiskunnan varojen käyttöä, sillä mulla on sellainen ajatus, että kun tulin Moippiin ja sain 

vertaistukea, se on ehkäissyt mulla osastojakson psykiatrialla. FinFamin lanseeraama lausahdus, Kun yksi sairastuu 

- monen maailma muuttuu, voisi olla myös, Kun yksi sairastuu - moni muukin sairastuu. Tällä hetkellä uutisoidaan 

nuorisopsykan polien jonoista ja ei olla riittävästi havahduttu siihen, että miten ongelmia voitaisiin ehkäistä sillä, 

että sairastuneiden omaiset saisivat tukea tarpeeksi.   
  
Mulla Moip! on muokannut omaa ajatusmaailmaa, en tunne enää niin paljon syyllisyyttä, kun en pysty tukemaan 

omaistani niin paljon kuin haluaisin. Se on auttanut jaksamaan.   
  
Moipissa olen oppinut terveen itsekkyyden, rajaamaan asioita ja ajattelemaan ja asettamaan itseni etusijalle; jos ei 

itse jaksa niin ei voi auttaa muita. Pitää siis olla itse kunnossa, että voi auttaa muita ja omaan hyvinvointiin pitää 

panostaa.  
  
Moipin myötä järjettömän absurdi elämäntilanne on normalisoitunut ja on löytynyt ihmisiä, joilla on myös absurdeja 

elämäntilanteita. Vertaistuki. Vähentää häpeää, kun tapaa muita, joilla samankaltainen tilanne ja tunteet. On 

löytynyt oikeus olla itsekin väsynyt ja tuntea ristiriitaisia tunteita. Olen tavannut ihmisiä, jotka kokeneet saman 

mutta “pidemmällä”prosessissa, heiltä olen saanut esimerkkiä ja neuvoja tilanteeseeni. Voi ajatella, että tuo on 

kokenut saman ja vielä hengissä, ehkä minäkin selviän tästä.  
  
Omaisena multa ei koskaan ole kysytty miten jaksan, Moippi on ainoa omaisille suunnattu paikka jossa purkaa tätä 

asiaa. Jos menee muualle, siellä tyrkytetään masennusdiagnooseja ja lääkkeitä. Moip on ainutlaatuinen ja huikea 

paikka. Täällä tajusin kuinka paljon omaisia laiminlyödään ja heidän jaksamiseen ei kiinnitetä huomiota. Psykiatrian 

kuormitus vähenisi, jos omaisia ohjattaisiin tuen piiriin ajoissa.  
  
Yhteiskunnallinen vaikutus, nuorilla omaisilla on samat tuntemukset ja taakat kuin vanhemmilla, viestiä koko 

Suomeen.   
  
Kehitettävä asia olisi työntekijöiden määrä, kahdella työntekijällä paljon työtä. Kolmelle tai neljälle työntekijälle 

olisi tehtävää. Useampi työntekijä mahdollistaisi toiminnan ilta-aikoihin paremmin myös. Työntekijöiden riittävä 

määrä myös siksi koska me omaiset ollaan usein huolissamme muista, jottei tarvitsisi miettiä työntekijän jaksamista. 

Voisimme olla paremmin terveesti itsekkäitä, jos voisi luottaa työntekijöiden riittävyyteen. Kehittämistä myös 

Moipin juurruttamisessa yhdistykseen.   
  
Mielestäni Moipin pohjimmainen hyöty on se, että kun saamme tuen nyt, emme seiso psykan jonossa muutaman 

vuoden kuluttua.  

 
Moip on matalan kynnyksen paikka, tarjottiin keskusteluapua heti. Moipin myötä on pystynyt hakemaan muunkin 

tuen piiriin, esim vertaistukineuvojan kanssa juttelemaan, olen saanut näistä apua. Kun elämässäni tuli uusi kriisi, 

niin koin että Moipin tuki ehkäisi omaa ajatusta ja toimintaa siitä, että tekisin itsemurhan. En ole näistä asioista 
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koskaan puhunut, olen Moipin myötä alkanut olemaan avoimempi, tiedän että en ole yksin ja ei tarvitse aina jaksaa. 

Vertaistuki on tosi tärkeää. On pystynyt hakemaan muuta tukea. Se on ollut helpompaa, kun on saanut työntekijöiltä 

tukea siihen.   
  
On ollut tärkeää, että hankkeessa on ollut koko ajan samat työntekijät, muun avun piirissä tukeminen menee 

pompottamiseksi, koko ajan aika menee tilanteen selvittämiseen ja uuteen ihmiseen tutustumiseen. Nämä työntekijät 

tuntevat meidät, ei tarvitse aloittaa pohjalta aina.   
  
Työntekijöiden panostus tähän on ollut huomattavaa, meitäkin on aika monta ollut, paneudutaan kuitenkin jokaiseen 

nuoreen, työntekijät on olleet sitoutuneita. Kun itse olin läheisen kanssa oikeudessa, työntekijä tuli mukaani 

hakemaan lähestymiskieltoa. Työntekijät paljon läsnä tarvittaessa. Ei pelkästään keskusteluapua vaan 

kanssakulkijana, on saanut muutakin apua he ovat tulleet mukaan, kun on pitänyt hakea muita palveluita. 

Työntekijät välittää aidosti. Apu on myös saatavilla tätä kautta nopeasti, whatsapin välityksellä voi laittaa viestiä 

koska vain, ei ns virastoaikoja tai soittoaikoja. Se on tosi tärkeää.  
  
Hienoa Moipissa on myös, ettei kukaan kauhistele asioita täällä, voi olla oma itsensä eikä tarvitse kaunistella 

asioita.   
  
Moip tarvitsee jatkoa, ettei ihmiset mene osastolle, psykiatrian avohoitoon, sillä omaisilla myös riski sairastua, Moip 

on ainoa paikka jossa omaisille tarjotaan apua ja vertaistukea ja jossa tuki on räätälöity nuorille aikuisille.  
  
Moipin myötä olen löytänyt keinoja omaan vanhemmuuteen, katkaisee kehää joka suvussa pyörinyt sukupolvesta 

toiselle.  
  
Maksuttomuus, yksilötuki ja yksilöohjaus madaltaa kynnystä osallistua ryhmään. Ryhmä ja vertaistuki ovat tosi 

tärkeitä, mutta yksilötuen kautta o ryhmään helpompi ohjautua.  
  
Moipin myötä ensimmäistä kertaa elämässä koin, että joku piti mua tärkeänä. Mun jaksamisella ja mielipiteillä on 

väliä. Ryhmän päätyttyä olisi tärkeää, että kontakti säilyy, kun elämässä tulee paskoja hetkiä, voi tulla tapaamaan 

työntekijää ja saada kokemus että on tärkeä.  
  
Se että kävi kerran viikossa Moip!:issa auttoi jaksamaan, oli mielekästä tekemistä.  
  
Prospect voisi olla kiinteä osa Moip!-prosessia, ei valittavissa vaan Moip!-prosessi alkaa sillä.  
  
  
Moip!-Mentoreiden Lauran, Lindan, Päivin, Maijan, Monan, Pinjan, Nellin, Mimmin, Annin, Amandan ja Heidin 

puolesta  
  
  
  
Annika Forth  
Puheenjohtaja, Moip! -työryhmä 
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Liite10. Prospectin vaikutukset nuoriin aikuisiin  

 

Prospectin vaikutukset nuoriin aikuisiin 

Olemme vuosien 2017-2018 aikana ohjanneet Prospect-ryhmiä 16-29 –vuotiaille nuorille aikuisille. 

Nuoret aikuiset saapuvat alussa ryhmään häpeillen, aristellen, varauksellisesti ja peläten ”paljastumista”. 

Monesti nuoret kokevat pettävänsä omaisensa osallistumalla ryhmään. He kertovat omaa 

omaiskokemustaan aristellen ja vähätellen. He kyseenalaistavat oman oikeutensa vertaistukeen, apuun ja 

väsymykseen. Usein he pelkäävät, että heidän tilanne paljastuu muille läheisilleen ja ryhmään 

osallistuminen omaiselle/omaisille. Osallistujat pälyilevät olkansa yli saapuessaan kokoontumispaikkaan, 

peläten jonkun näkevän.   

Suurin osa osallistujista tulee ryhmään tai hakee apua vasta, kun tilanteet ovat todella raskaita ja oma 

jaksaminen äärirajoilla. Alussa he eivät osaa ajatella itseään lainkaan, vaan keskittyvät omaisen 

jaksamiseen sekä kannattelemiseen. He kertovat viikkonsa kuulumisista omaisen kautta. Jos omaisella on 

ollut hyvä viikko, heillä on ollut hyvä viikko ja päinvastoin. Ryhmäläiset elävät vahvasti omaistensa 

elämänkäänteissä mukana. Tämä onkin syy siihen, miksi omaiset ovat usein hyvin uupuneita.   

Prospect-ryhmässä osallistujat oppivat ajattelemaan itseään ja he saavat oikeuden tuntea tunteita 

rakkaudesta vihaan. He oppivat, että myös negatiiviset tunteet, kuten katkeruus, pelko, väsymys ja ahdistus 

on sallittuja, vaikka omaistaan rakastaakin. Ryhmäprosessin edetessä omaiset pikkuhiljaa oppivat 

erottamaan omaisen elämän omasta elämästään. He löytävät oman arkeensa työkaluja jaksaa paremmin. 

Osa oppii rajaamaan omaisen läsnäoloa omassa elämässä, osa taas oppii elämään omaisen kanssa 

terveellisemmässä suhteessa.   

Ohjaajana on näyttänyt siltä, että osallistujat ovat ryhmän aikana voimaantuneet ja heidän hyvinvointinsa 

on parantunut. He saapuvat paikalle pää pystyssä, uskaltavat puhua asioista häpeilemättä ja ovat alkaneet 

elää enemmän omaa elämäänsä. He eivät ole enää avuttomia äärettömän raskaiden tilanteiden kanssa. He 

ovat myös löytäneet muita samojen tilanteiden ja tunteiden kanssa kamppailevia, eivätkä ole enää yksin.   

  

Prospect-ohjaajat  

Nelli ja Annika 
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Liite11. Palaute kysely oppilaitosvierailuille 

 

KYSELY  
  

1.) Miten hyödylliseksi koit Moip!-oppitunnin?  

  

en lainkaan hyödylliseksi    

  

vähän hyödylliseksi      

     

  en tiedä     

   

 hyödylliseksi    

  

 erittäin hyödylliseksi  

  

2.) Kuvaile muutamalla sanalla, minkälaisia tunteita oppitunti sinussa herätti?  

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

  

3.) Minkä koit oppitunnissa hyväksi?  

 ___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

  

4.) Entä mistä et oppitunnissa pitänyt? Mitä voisi kehittää?  

 ___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

  

5.) Muuta palautetta/terveiset oppitunnin pitäjille  

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

  

6.) Jos olet kiinnostunut Moip!-hankkeesta, ja haluat lisätietoja, jätä yhteystietosi tähän niin 

olemme yhteydessä sinuun       

 ___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

  

 KIITOS!  
 

#KOSKASÄOLETTÄRKEÄ  

  
WWW.MOIPFINFAMI.FI 
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Liite12. Esitemateriaali 
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Liite13. Viestintä- ja markkinointisuunnitelma 
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Liite14.  Avoimen toiminnan esite -esimerkki 
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Liite15. Aloitustapaamisen runko 

 

RYHMÄN ALOITUSTAPAAMISEN RUNKO  

 
 

Paikalla: Työntekijät, mahdollisuuksien mukaan myös mentorit Mikko Mallikas ja Maija Mehiläinen, 

uudet ryhmäläiset  

  

- Tarjottavia  
 

- Työntekijät & mentorit esittäytyvät  

 

- Moip! toiminnan yleinen esittely 

  

- Ryhmäläisten esittäytyminen korttien avulla   

o millä fiiliksillä tulee tapaamiseen, kerro itsestäsi sen verran kuin juuri nyt tuntuu hyvältä. 

(Omaiskokemusta ei ole pakko jakaa) 

 

- Käytävä läpi yhdessä 

o Vaitiolovelvollisuuslomakkeiden/luottamussopimusten allekirjoittaminen  
 

o Aloituspäivän ohjelman läpikäynti (mentoreiden esittely, ominen kokemusten jakaminen, 

toimintatarjottimen esittely, ryhmäprosessin sisällön kartoitus, ryhmän säännöt) 

 

o Mahdolliset toiveet aloituspäivään 

 

o WhatsApp-ryhmän perustaminen?  

 

o Yhteystiedot ja -henkilöt 

 

o Alkukartoituksen täyttäminen, mikäli jollain täyttämättä 

 

 

- Tapaamisen päättäminen 
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Liite16. Luottamussopimus  

  

Luottamussopimus  

  

  

Moip! ryhmän toiminta perustuu luottamukseen, mutta lisäksi ryhmäläisiä sitoo 

vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus takaa sen, että ryhmässä käsitellyt asiat ja 

ryhmään kuuluvien henkilöllisyys säilyy ryhmän sisäisenä tietona.  

Vaitiolovelvollisuus on elinikäinen.  

  

Moip!-toiminnassa jokaisella on oikeus puhua ja kertoa omista ajatuksistaan ja 

kokemuksistaan juuri sen verran mikä itselle tuntuu hyvältä.  

  

  

Allekirjoittamalla tämän sopimuksen, sitoudun vaitiolovelvollisuuteen   

  
  
  

_____________________________  
Allekirjoitus  

  
_______________________________  

Nimenselvennys  
  

_______________________________  
Aika ja paikka  

  



   

 

101 

  

 

Liite17. Valokuvauslupalomake  
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Liite18. Leirin infokirje – esimerkki 

 
Moip! Leirikirje  

 

Olet ilmoittautunut mukaan Moip!-starttiviikonloppuun 20-23.4.2017 – hienoa! 

 

Viikonlopun viettoon on ilmoittautunut kymmenen Moip!:ista kiinnostunutta nuorta aikuista, joiden 

lisäksi kanssanne viikonlopun viettävät Moip!-työntekijät Pinja ja Sofia ja Sara. Lisäksi leiri toteutetaan 

yhteistyössä Kota ry:n kanssa, josta mukana lauantaipäivän Elina (www.kota.fi). Lauantaina onkin Elinan 

johdolla mahdollisuus kokeilla jousiammuntaa. Lauantaina seuraksemme muutamaksi tunniksi saapuvat 

Moip! mentorit. Sunnuntaina mukana myös Anna, joka ohjaa viikonlopun rentouttavaan päätökseen.  

 

Tässä kirjeessä on infoa tulevasta viikonlopusta. Jos jää jotakin kysyttävää tai kommentoitavaa niin 

otathan rohkeasti yhteyttä Sofiaan tai Pinjaan!  

 

Missä  

 

Vietämme viikonloppua kauniissa Juvankosken leirikeskuksen maisemissa 

(www.salonseurakunta.fi/00010301-juvankosken-kesakoti).  

 

Juvankosken kesäkoti sijaitsee osoitteessa Juvankoskentie 212, 25180 Salo. Paikalle on mahdollista tulla 

yhteiskyydein niin Turusta kuin Salostakin, jos sinulla ei ole omaa autoa käytössä. Kysy kyydeistä lisää 

Pinjalta tai Sofialta! Mahdollista on myös tulla bussilla, ja jäädä Muurlan lasin pysäkillä pois, josta 

voimme noutaa teidät. (Vuorot noin tunnin välein, esim. Turku 15:58 – Muurlan th 17:10)  

 

Turusta päin tultaessa paikalle löytää parhainten ajamalla moottoritietä kohti Helsinkiä, ja nousee Muurlan 

rampista ylös. Käännytään vasemmalle ja ajetaan muutama kilometri, käännytään Juvankoskentielle. 

Juvankosken kesäkoti on merkitty kyltein. Olemme puhelimen äärellä, soita jos eksyt =)  

 

 

Mitä mukaan?  

 

Leirikeskus sijaitsee kosken rannalla metsäisissä maisemissa. Tarkoitus on viettää melko paljon aikaa 

myös ulkona, joten suosittelemme ottamaan lämmintä ja sateenkestävää vaatetta mukaan. Vaikka on jo 

kevät, ulkona saattaa tulla yllättävän kylmä! Villasukat lämmittävät kylmiä varpaita, ja kumisaappaissa ei 

pääse jalat kostealla nurmikolla kävellessä kastumaan. Illat ovat jo valoisampia, mutta jos sinulta löytyy 

tasku-, tai otsalamppua niin sille saattaa löytyä käyttöä. Majoittumista varten tulee mukaan ottaa omat 

petivaatteet ja pyyhe. Jos saunaan aikoo uskaltautua kannattaa uikkarit ja omat hygieniatarvikkeet pakata 

mukaan. Uintimahdollisuutta meillä ei ole. Moip!:in toimesta järjestyvät viikonlopun ruokailut, mutta 

omia herkkuja voi toki ottaa mukaan sekä suosikkilautapelin yhdessä pelattavaksi.  

 

Koska majoitumme yhteisissä tiloissa, toivomme, että vahvojen hajusteiden (parfyymit, hiuslakat, 

kynsilakat jne) käyttöä vältetään. Huomioithan myös, että leiri on päihteetön. Tupakointi on sallittua vain 

sille osoitetuilla tupakkapaikoilla.  
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Viikonlopun vietossa, kuten kaikessa Moip!-toiminnassa, vallitsee luottamuksellisuus, eli mitä kuulet 

muiden osallistujien tai ohjaajien henkilökohtaisista asioistaan kertovan on salassapidettävää. Tämä 

mahdollistaa kaikille turvallisen ympäristön puhua ja jakaa kokemuksiaan.  

 

Moip! leiriläiset eivät ole erikseen järjestäjien puolesta vakuutettuja, mutta jokainen voi halutessaan 

huolehtia sellaisesta itse. Toiminta on kuitenkin turvallista, järjestäjillä on ensiaputarvikkeet mukana ja 

ensiapukoulutus voimassa.  

 

Viikonlopun ohjelma & aikataulu 
 

Perjantai: 
 

16 --> 18  
Viikonlopun viettoon saapuminen ja 

majoittuminen 
 

18.00  
Ohjelma alkaa 

 
Tutustumista 

 
Iltapala 

 
Iltaohjelmaa klo. 22.00 saakka 

 
 

Lauantai: 
 

8 - 9  
Aamupala 

 
Yhteinen päivän aloitus 

 
Tutustumista Kotan Elinan johdolla 

 
Jousiammuntaa mahdollisuus halukkaille 

 
Lounas 

 
Ohjelma jatkuu 

 
Pannukahvihetki vaahtokarkeilla 

 
 

Lauantain ohjelma jatkuu: 
 

Moip!-mentorit saapuvat klo 15 
 

Tarinointia Moipista 
 

Toimintatarjottimeen tutustumista 
 

Päivällinen 
 

Sauna mahdollisuus halukkaille 
 

Iltanuotio ja iltaohjelmaa klo. 22 asti 
 

 
Sunnuntai: 

 
8-9  

Aamupala 
 

Toimintatarjotin työskentely ja 
tulevaisuuden suunnittelu 

 
Rentoutushetki /Anna 

 
Lounas 

 
12.00  

Viikonlopun yhteinen päätös



 

 

 

Lopuksi…  

 

Todella hienoa, että olet päättänyt lähteä mukaan viikonlopun viettoon kanssamme. Haluaisimme 

muistuttaa vielä, että kaikki viikonlopun ohjelma on vapaaehtoista ja jokainen osallistuu omien 

voimavarojensa ja mukavuusalueidensa mukaan.  

Nähdään!  

 

Moip!-terkuin,  

Sofia (0400 169 647) ja Pinja (0400 169 557) 

  



 

 

 

Liite 19 Alaikäisen lupalomake 

 

HUOLTAJAN SUOSTUMUS 

Huollettavasi haluaisi osallistua Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry:n Moip!-projektin 

järjestämään nuorten yhdessäoloviikonloppuun. 

Aika:________________________________ 

Paikka:______________________________ 

Leirin ohjelmassa on muun muassa yhdessäoloa, ryhmäytymistä, seikkailukasvatusta, uimista ja saunomista. Leiri 

alkaa _______________ja päättyy ______________. Leiri on osallistujalle maksuton sisältäen ohjelman, 

majoituksen ja ruokailut. Kyydit leirikeskukseen ovat omakustanteisia, mutta niiden järjestämisessä kannattaa olla 

yhteydessä projektityöntekijöihin. Osallistujat eivät ole vakuutettuja yhdistyksen puolesta ja osallistuvat 

viikonloppuun huoltajiensa vastuulla. 

Toivoisimme, että täyttäisit ja allekirjoittaisit alla olevat tiedot huollettavastanne ja välittäisit hyväksymiskirjeen 

projektityöntekijöille ennen leirin alkua, mikäli huolettavallanne on teidän suostumuksenne osallistua 

viikonloppuun. 

Osallistujan nimi: ______________________________________________ 

Osallistujan ikä: _______________________________________________ 

Allergiat/muuta huomioitavaa 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Huoltajan nimi: ________________________________________________ 

Puhelin: ______________________________________________________ 

Osoite: _______________________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus ja päivämäärä: 

_________________________________________________________________________ 

  Työntekijöiden yhteystiedot: __________________________________________________ 



 

 

 

Liite 20. Ryhmän säännöt esimerkki 

 

Selviytyjät -ryhmän säännöt: 

 

Annetaan toiselle rauha puhua 

Vaitiolovelvollisuus! Ei kerrota eteenpäin 

kunnioitetaan, ei vähätellä, ei vertailla 

Ei painosteta, puhumaan tai muutenkaan 

Kuunnellaan toisia, ei kännyköitä, voi poistua 

Hyväksytään toiset, ei paheksuta, pyritä muuttamaan 

Vaitiolovelvollisuus koskee myös somea, ei ryhmäkuvia 

Mahdolliset riidat sovitaan pinjan/Sofian kanssa 

Kun ollaan yhdessä, julkisella paikalla, ei mainita mikä porukka on kyseessä 

Väärinymmärrykset puheeksi joko heti tilanteessa tai jälkeen ohjaajille 

Ketään ei jätetä ulkopuolelle 

Tuetaan toisiamme 

Toive siitä, että vaikka ryhmä ei tuntuisi omalta, voisi pysyä positiivisena ja kunnioittavana ryhmää 

kohtaan 

Lupa poistua tilanteista 

  



 

 

 

Liite21. Palautekysely aloitus/päätösviikonlopusta 

 

PALAUTE VIIKONLOPUSTA  
  
  
Arvioi asteikolla 1 - 5..  

 
(1=en pitänyt lainkaan, 2=en juuri pitänyt 3=ihan ok 4=pidin paljon 5=pidin erittäin paljon) 

  
  
Viikonlopusta informointi:  
  
1 2 3 4 5  
  
Viikonlopun sijainti:  
  
1 2 3 4 5  
  
Viikonlopun majoitus ja ympäristö:  
  
1 2 3 4 5  
  
Viikonlopun ruokailut:  
  
1 2 3 4 5  
  
Perjantain ohjelma:  
  
1 2 3 4 5  
  
Lauantain ohjelma:  
  
1 2 3 4 5  
  
  
 Avoimet kysymyset: 
  

• Mistä erityisesti pidit viikonlopun ohjelmassa?  
  
  

• Mistä et pitänyt viikonlopun ohjelmassa?  
  
  

• Jäikö jotain puuttumaan viikonlopusta, jos niin mitä olisit toivonut lisää?  

 
   

• Muut terveiset työntekijöille tai mentoreille:  
  



 

 

 

Liite 22 Toimintatarjotin 

 

Liite23. Oman elämän soundtrack 

Oman elämän Soudtrack – harjoite  



 

 

 

  

Harjoitus voidaan antaa jo ryhmän alussa ja esimerkiksi jokaisen ryhmätapaamisen alussa yksi 

osallistuja esittelee oman soundtrackinsa. Mikäli ryhmäläisiä on paljon, voidaan aikaa lyhentää 20 

minuuttiin.  

Harjoitusta varten tarvitaan bluetooth kaiutin ja esim. matkapuhelin, josta kappaleet soitetaan. Älytv 

toimii hyvänä lisänä, jos halutaan katsoa myös video (esim. musiikkivideo) materiaalia.   

Harjoitteen jälkeen voidaan ryhmän niin toivoessa koota kappaleista soittolista jaettavaksi. Tällöin 

kuitenkin jätetään pois nimet, kuka on kappaleen ryhmään tuonut.  

  

Ohjeistus:  

Valitse sinulle elämäsi varrelta merkityksellisiä kappaleita. Kappaleita voi olla vain yksi, tai halutessasi 

useampi. Voita myös omaan Soundtrackiin koota enemmän kappaleita kuin mitä jaat ryhmälle.  

Pidä mielessäsi, että jokaisella on aikaa noin puoli tuntia esittää oman elämänsä Soundtrack. Jokaista 

kappaletta ei tarvitse soittaa kokonaan, voit käyttää tuon puoli tuntia haluamallasi tavalla.   

Kerro kuitenkin jotain, voit itse valita minkä verran, kappaleista, jotka olet valinnut ja miksi ne ovat 

sinulle tärkeitä. 

  



 

 

 

Liite24. Kirje itselle 

 

 

Kirje Sinulta Sinulle  

  

Mieti, minkälaisia tavoitteita, odotuksia, toiveita sinulla on Moip!-ryhmän suhteen?   
 

Missä haluat olla puolen vuoden kuluttua, millainen toivot elämäntilanteesi olevan?  

  

• Kuvittele että KAIKKI odotuksesi/toiveesi/tavoitteesi toteutuvat   
• Kirjoita kirje Moip!:n jälkeiselle itsellesi   

  

Sulje kirje ja laita se kuoreen / kirjeboxiin, jossa se on hyvässä tallessa ryhmän ajan!  
  



 

 

 

Liite25. Kirje läheiselle 

  

  

KIRJE LÄHEISELLE  

  

Varaa itsellesi hyvä ja rauhallinen hetki. Pohdi kuka sinun läheisistäsi on kamppaillut mielenterveys- tai 

päihdeongelmien kanssa. 

 

Mieti, miten tuon läheisen ihmisen pulmat ovat sinuun vaikuttaneet. 

Onko hän tehnyt tai sanonut asioita, jotka ovat satuttaneet sinua? Olisitko toivonut asioiden olleen/olevan toisin? 

Onko jotakin, mitä et ole hänelle voinut tai pystynyt sanoa? 

 

Nyt sinulla on mahdollisuus purkaa paperille niitä asioita, mitä sinua ovat ehkä jääneet vaivaamaan. Asioita, joita 

olisit halunnut tuolle läheiselle ihmiselle sanoa. Toiveita, joita olisi halunnut hänelle esittää. Ikäviä tunteita tai 

ajatuksia, mitä toisen käytös on sinussa mahdollisesti herättänyt. Toivoa ja kannustusta siitä miten toivoisit 

asioiden vielä jokin päivä olevan. Tunteita, joita sinulla tuota läheistä kohtaan on ollut ja on ehkä tälläkin 

hetkellä. 

 

Voit tehdä tämän kaiken nyt ilman, että sinun täytyisi miettiä loukkaatko toisen tunteita, suuttuko toinen, 

ymmärtääkö hän, miten hän reagoi sanomisiisi ja esiin tuomiin ajatuksiisi jne. 

Nyt sinulla on tilaisuus kirjoittaa kirje tuolle läheiselle. Kirje, jota ei koskaan toimiteta perille mutta joka saattaa 

keventää omaa oloasi tai herättää uusia ajatuksia. 

 

Voit kirjoittaa kirjeen tämän hetken näkökulmasta ja sen ikäiseltä itseltäsi mitä nyt olet. Tai voit palata ajassa 

taaksepäin ja valita menneisyydestä jonkin ajankohdan, ja kirjoittaa sen hetken näkökulmasta asioita mitä olisit 

tuolloin halunnut sanoa. 

 

Kirje voi olla yhtenäinen tai se voi olla yksittäisiä sanoja tai irrallisia lauseita. 

 

Muista, että kirjoitat kirjettä itseäsi varten. Sinun EI tule miettiä, miltä kirjoittamasi asiat tuntuisivat  

toisen mielestä.  

Sinulla on tila ja aika päästää vaikeimmatkin ajatukset paperille läheisellesi osoitettuina. 

Laita kirje itsellesi hyvään talteen. Jatkamme kirjeen työstöä myöhemmin.  

Kirjettä ei lue lukemaan kukaan muu kuin sinä. 

Jos kirjeen kirjoittaminen herättää vahvoja tunteita tai ajatuksia, muista, että voit aina ottaa yhteyttä Moip!-

työntekijöihin. Täällä me ollaan teitä varten! 



 

 

 

Liite26. Turvapaikkamielikuva / hengitysharjoitus 

 

Harjoite: Turvapaikkamielikuva 

 

 

Ohjaaja lukee hitaasti ja rauhallisesti, huolehditaan että tila on rauhallinen ja valot himmennetty. Voidaan toteuttaa 

istuen tai lattialla patjan päällä leväten. 

 

”Ota hyvä asento, laita silmät kiinni, jos se tuntuu sinulle hyvältä. Hengitä pari kertaa syvään sisään ja 

ulos. 

 

Haluaisin sinun nyt ajattelevan jotain paikkaa, jossa olet ollut tai kuvittelevan paikan, joka 

tuntuu hyvin rauhalliselta ja turvalliselta. Missä olet? 

 

Kun ajattelet nyt tuota rauhallista ja turvallista paikkaa, huomioi, mitä näet, 

kuulet ja tunnet siellä juuri nyt? Mitä huomaat? 

 

Keskity edelleen rauhalliseen paikkaasi ja siihen, miltä siellä näyttää, mitä ääniä kuulet 

siellä, mitä tunnet siellä juuri nyt. Huomaa se. 

 

Pidä mielessäsi mielikuva tuosta paikasta ja keskity siihen, missä kohdassa kehoasi tunnet sen 

herättämät 

miellyttävät aistimukset ja anna itsellesi hetki aikaa nauttia niistä. 

 

Mieti mielessäsi jokin sana, joka kuvaa kokemustasi/rauhallista paikkaa. Yhdistä sana 

mielikuvaan ja kehon tuntemuksen ajattelemalla niitä kaikkia yhtä aikaa. 

 

VAHVISTA YHDISTÄMISTÄ HENGITTÄMÄLLÄ RAUHALLISESTI SYVÄÄN SISÄÄN JA ULOS 

 

Kun olet valmis, voit avata silmäsi 

Turvapaikkaan voit hakeutua ajatuksissasi aina silloin kuin olo tuntuu vaikealta.” 

 

 

Harjoite: Hellittävä hengitys 

 

 

Ohjaaja lukee hitaasti ja rauhallisesti, huolehditaan että tila on rauhallinen ja valot himmennetty. Voidaan 

toteuttaa istuen tai seisten. 

 

 

Ota hyvä asento seisten tai istuen, laita silmät kiinni, jos se tuntuu sinulle hyvältä. 

 

Aloita ensin vain huomaamalla oma sisään - ja uloshengityksesi, miten se kulkee omaan tahtiinsa sisään ja ulos 

 

Kuvittele, että vatsa on se ”elin”, joka hengittää, unohda keuhkot ja pallea, päästä hartiat vapaiksi ja anna 

olkapäiden pudota 

 

Hengitä nenän kautta sisään ja anna vatsan pullistua. 

 

Hengitä suun kautta ulos, huokaise ja tunnista uloshengitysvaiheen päättyminen 

 

Pidä aivan pieni uloshengityksen jälkeinen tauko 

 



 

 

 

Löysää, rentouta vatsa ja hengitä samalla sisään nenän kautta 

 

Anna ilman tulla sisään nenän kautta ja anna vatsan pullistua 

 

Hengitä suun kautta ulos, HUOKAA, ja taas pieni uloshengityksen jälkeinen tauko 

 

Löysää, rentouta vatsa ja hengitä samalla sisään nenän kautta... 

 

Ajattele mielikuvissasi hengittäväsi sisäänhengityksen aikana alas vatsan pohjaan saakka ja uloshengityksen 

myötä hellittäväsi ja päästäväsi irti murheista ja huolista 

Aseta toinen kätesi vatsalle ja toinen kätesi sydämesi päälle 

 

Ikään kuin ”halaat itseäsi” 

 

Kahden pidemmän ulos –ja sisäänhengityksen myötä avaa silmät 

 

Lähde: muokattu Aino-Maija Rautkallion teettämästä harjoitteesta 



 

 

 

Liite27. Tunneharjoitus 

 

Tunneharjoitus  

Ohjaaja varaa ennen ryhmän alkua erivärisiä A4 – kokoisia papereita ja tusseja.   

Ryhmäläiset johdatellaan puhumaan tunteista harjoituksen avulla.   

Jokaista ryhmäläistä pyydetään valitsemaan paperi ja kirjoittamaan sille jokin tunne tai tunnetila.   

Kun osallistujat ovat kirjoittaneet sanan, pyydetään heitä viemään paperi lattialle valitsemaansa kohtaan. 

Näin saadaan yhtä monta ”pistettä” tilaan kuin on osallistujiakin.  

Tässä on hyvä olla käytössä runsaasti tilaa, esimerkiksi iso sali.   

Keräännytään yhteen ja ohjaaja antaa seuraavan ohjeen ryhmälle:  

Tämä harjoitus toteutetaan hiljaisuudessa. Aika puheelle ja kommenteille on hetken kuluttua. Hiljaisuuden 

vallitessa jokainen teistä kiertää jokaisen pisteen ja tunteen mikä niissä lukee. Pysähtykää tuon tunteen 

äärelle. Tunnustelkaa erityisesti minkälaisia tuntemuksia se teissä herättää. Mitä kehossanne tapahtuu 

missä kohtaa, tuntuuko tunne jonain värinä tai äänenä?   

Pyrkikää vain huomioimaan mitä tuntemuksia teissä herää. Tähän harjoitukseen voi käyttää aikaa, joten 

tehdään ihan rauhassa. Jos satutte jonkun kanssa samaan aikaan jonkun pisteen luokse, se ei haittaa. 

Tämä harjoitus tehdään kuitenkin yksilöinä.  

Kun kaikki ovat kiertäneet pisteet, keräännytään yhteen ja puretaan harjoitus. Ohjaajan on hyvä ohjeistaa 

osallistujia hieman ”ravistelemaan” kehoaan, ottamaan tuntumaa omaan itseen ja vaikka silittämään omia 

käsiä ja jalkoja, jotta keho ei jää kantamaan tunteita. Harjoitus puretaan antamalla jokaiselle puheenvuoro 

omista tuntemuksista. 



 

 

 

Liite28. Oma esine/valokuva 

Tutustumisharjoitus ensimmäisille ryhmäkerroille: Oma tärkeä esine tai asia  

Ryhmän osallistujia ohjeistetaan edellisellä tapaamisella ja/ tai viestin välityksellä ottamaan seuraavalle 

ryhmätapaamiselle mukaan jokin itselle merkityksellinen esine tai asia. Päivää ennen tapaamista on hyvä 

muistuttaa asiasta. Tuo mukaan otettava asia voi olla esimerkiksi esine, valokuva, tai pelkkä mielikuva. 

Varataan tilaan myös ohjaajien toimesta esineitä ja valokuvia, mikäli joku unohtaa ottaa oman esineen 

mukaan. Hän voi tällöin halutessaan valita niistä jonkin ja kertoa sen avulla itselle tärkeästä asiasta.  

Harjoitus aloitetaan ohjaajien toimesta, joilla on myös jokin oma esine mukana. Esimerkiksi itselle tärkeä 

koru, joka muistuttaa omista voimavaroista. Ohjaaja aloittaa harjoituksen ja antaa ryhmäläisille näin ollen 

esimerkkiä miten omaa esinettä voi esitellä. Ryhmäläisiä muistutetaan, että voi kertoa juuri sen verran 

kuin itse haluaa. Ohjaajien jälkeen on ryhmäläisten vuoro esitellä omat tärkeät esineensä.  

Muut voivat kommentoida toisen kertomasta herääviä itseen tai omaan kokemukseen liittyviä asioita, 

mutta ryhmäläisiä on hyvä ohjeistaa, ettei toisen kertomaa/kokemusta lähdetä arvostelemaan, arvottamaan 

tai kritisoimaan vaan jokainen kertoo itsensä ja itsessä heräävien ajatusten/tunteiden kautta. 

  



 

 

 

Liite29. Oman kodin pohjapiirros 

 

Harjoitus: Oman kodin pohjapiirros   

 

Tarvikkeet: Kynä ja paperia  

 

Sulje silmäsi. Ota sinulle hyvä ja mukava asento. Teemme pienen mielikuvamatkan menneisyyteen.    

 

Hengita syvään muutaman kerran. Kuvittele itsesi noin 12-18 -vuotiaana. Voit valita itse minkä ikäisen 

sinut kuvittelet. Nyt näe mielessäsi kotisi. Millaisessa asunnossa tai talossa asuit silloin? Muistele hetken 

aikaa kotiasi.  

 

Avaa silmäsi ja ota kynä ja paperia. Nyt ala hahmottelemaan kotisi pohjapiirrosta, mittasuhteet ja 

millintarkkuus ei ole tässä tehtävässä vaatimuksena ja niillä ei ole niin väliä. Piirrä juuri sellainen 

pohjapiirros joka tuntuu hyvältä juuri nyt.   

 

Kun osallistujat ovat piirtäneet tarpeeksi, noin 20 minuuttia, piirrokset esitellään parille  

Kerro kodistasi parillesi. Esittele kotisi huoneet. Missä teillä esimerkiksi syötiin, missä teillä levättiin, 

missä vietettiin aikaa jne.   

 

Mikä olisi sinulle erityisen tärkeä paikka kodissasi?  

 

Harjoituksen päätteeksi yhteinen purku ryhmässä: Miltä harjoitus tuntui, millaisia tuntemuksia heräsi? 

Harjoitus on hyvin voimallinen väline tutkailla mennyttä, ja riittävä aika purkukeskusteluun on 

suositeltavaa  

  

  



 

 

 

Liite30. Päätösjuhlan ohjelma – esimerkki 

Liite31. Päätösjuhlan puhe – esimerkki 1. 

  



 

 

 

Päätösjuhlan puhe (osallistujien nimet muutettu) 

Viime vuoden syyskuussa elettiin jännittäviä aikoja – ensimmäisen Moip-ryhmän käynnistäminen oli käsillä. Me ei 

Pinjan kanssa tiedetty saadaanko ryhmää kasaan tai minkälaiseksi ryhmä ja sen toiminta muodostuisi.   

 

Sateen kasteleman Kesä-Angelan pihalle kuitenkin tupsahteli autoja, kun oli aika starttileirin. Joillain oli pientä 

haastetta löytää paikalle ja muistan kun jo paikalle saapuneet kummastelivat pihassa, että kuka tuolla kiertelee ja 

kaartelee. Liisa se taisi olla veljeltään lainaamalla autollaan. Mikko ja muistaakseni Jaana sekä Anna valtasivat 

lentopallokentän. Joona oli vielä tuolloin kovin kovin pikkuinen. Minnan ilme oli pohtivat; tuleeko tästä mitään. 

Saarasta välittyi ryhmänvetäjän elkeet ja sosiaalialan ammattilaisuus – vaikka nyt oltiinkin ihan toisissa merkeissä 

liikkeellä. Sara naureskeli tuttuun tapaansa ja Pinja hääräsi keittiössä Anna ahkerasti apunaan. Elinan kanssa 

rannassa liikuttiin Suomen kartalla ja yritettiin hahmottaa toisten nimiä. Nauruakin jo kuului, vaikka tunnelma oli 

edelleen jännittynyt. Niina ei tuolloin vielä ollut mukana vaan tuli loistavana ryhmän täydennyksenä mukaan leirin 

jälkeen samoin kuin Paula. Hetken aikaa ryhmään kuului myös Suvi, joka valitettavasti henkilökohtaisista syistä 

joutui ryhmän keskeyttämään.   

 

Ryhmän alussa pihalla taisivat olla niin ryhmäläiset kuin ohjaajatkin. Projektin luonteelle tyypillisesti ryhmäläisille 

osoitettiin paljon ideointi ja toivevastuuta ryhmän sisällöstä – melko pian yhdessä kuitenkin havaitsimme, että 

ryhmä tarvitsee raamit joiden puitteissa toimia. Muistan, kuinka ensimmäisillä tapaamisilla Moipin tilassa istui 

elämän harmaat ja sitäkin synkemmät sävyt kohdanneita nuoria aikuisia. Katseet lattiaan suunnattuina, osa hyvin 

hiljaisina ehkä lannistuneinakin. Itku oli herkässä. Oli kokemusta siitä kun elämä tarjoilee raskaat olosuhteet 

kenties kasvaa tai keskittyä itseensä. Oli paljon huolta läheisistä. Myös itsestään. Jaksanko enää? Kuinka kauan? 

Miksi minusta tuntuu tältä? Ovatko nämä fiilikset sallittuja? Olenko huono ihminen? Kokeeko kukaan muu näin?  

 

Moipin tilassa on jaettu niin kyyneleet kuin myös ilon ja toivon pilkahdukset. Huumori on ryhmässänne ollut yksi 

kantavista voimista. Ajoittain huumori on ollut melko tummaakin ja osalla on saattanut mennä aikaa sopeutua 

siihen. Yhteinen sävel on kuitenkin löytynyt. Toisia on tuettu ja ryhmän kulmat ovat hioutuneet. On kannustettu. 

Rohkaistu. Sanottu sanoja, jotka toiset ovat tallettaneet sydämeensä. Lausahdus ”kukaan muu ei ole koskaan ennen 

sanonut mulle noin – noin kauniista” on kuulunut meidän ohjaajien suuntaan, kun olette puhuneet toisistanne ja 

ryhmähengestänne.   

Ryhmänne sai osansa pilotti-roolistaan. Monet asiat olivat sekavia ja jäivät kenties keskenkin. Aikaresurssit olivat 

rajallisia mutta itse koen, että porukastanne tuli kaikesta huolimatta tiivis. Outin ja Niilon vetämä Prospect tuntui 

jättäneen teihin ison jälkeen. Herättäneet katsomaan asioita ehkä toisesta näkökulmasta. Outista muodostui teille 

tärkeä henkilö – lämpö, jolla hänestä puhuitte, välittyi koko ryhmän ajan. Kiitos Outille panostuksestasi. Muutamat 

teistä kouluttautuivat Tampereella Prospect-ohjaajiksi ja ovatkin jo tähän mennessä olleet vetämässä yhden 

ryhmän. Upeaa, että kokemustaito laajenee ja leviää.  

 

Teemailloissa kuulimme teille tärkeitä kappaleita. Koskettavia tarinoita. Voimme omasta puolestamme kiittää 

avoimmudestanne – rohkeudestanne lähteä mukaan ja jakaa omasta elämästä juuri oikean verran – sen verran mikä 



 

 

 

on ollut teille hyvä. Olemme kaikki erilaisia yksilöitä ja omaamme erilaiset kokemukset siitä, minkä verran 

omastamme haluamme jakaa. Haluamme kuitenkin sanoa, että olemme teistä jokaisesta äärettömän ylpeitä. Olette 

kulkeneet upean, raskaan mutta kannattavan matkan. Muutos olemuksissanne huolimatta siitä, ettei elämä 

välttämättä olosuhteiltaan ole yhtään sen helpommaksi muuttunut on ollut huomattava. Moni teistä on askeleista 

elämässä. Niin opintojen, työn kuin ihmissuhteidenkin saralla. Olette voimistuneet, löytäneet itsestänne 

voimavaroja, joita ette ehkä tienneet olevankaan. Saaneet toisistanne ja toistenne kokemuksista voimaa. On ollut 

ihana nähdä naurua teissä – ainakin Irti Maasta – areenalla tätä näkyi. Olemme käyneet yhdessä elokuvateatterissa 

syömässä salaa Minnan tekemiä herkku mokkapaloja Annan läksiäisten päätteeksi. Liikuttuneet vanhemman 

alkoholismista kertovan teatteriesityksen yleisössä. Tanssineet sokeaintanssia Tuorlan majatalon liikuntasalissa. 

Saunoneet, pelanneet moraalikysymyksistä koostuvaa likapyykki-lautapeliä, nauraneet Halloween-asuja ja 

karjuvaa sipsikulhoa, viettäneet joulutunnelmaa, vierailleet Ruotsissa sekä viestitelleet ahkerasti yhteisessä Whats 

App-ryhmässä. Ja tästä listasta varmasti unohtui asioita, joita olemme yhdessä tämän matkan aikana kokeneet.  

 

On ollut kunnia saada tutustua teihin ja tukea teitä matkallanne. Teillä ei ole ollut helppoa – eikä välttämättä ole 

vieläkään – mutta muistakaa, miten vahvoja teistä jokainen on. Niin vahvoja, että teillä on ollut rohkeutta pyytää 

apua. Rohkeutta kertoa tarinaanne – ette ehkä edes ymmärrä miten tärkeässä roolissa olette olleet ja olette edelleen, 

kun olette käyneet puhumassa kokemuksistanne tai kirjoittaneet niitä. On upeaa, että teistä neljä on jatkanut 

mentoriksi. Jokainen on osallistunut oman elämänsä mahdollisuuksien puitteissa.  

Haluamme Pinjan kanssa toivottaa teille kaikkea hyvää matkallenne elämässä. Haluamme muistuttaa teitä siitä, 

että juuri te olette arvokkaita. Juuri te ansaitsette unelmia ja niiden toteutumista. Juuri teissä on potentiaalia vaikka 

ja mihin. Kiitos, että olitte mukana Moipissa. Ihan jokainen.  

 

-Moip!-työntekijät 

  



 

 

 

 

Liite 32. Päätösjuhlan puhe – esimerkki 2. 

 

Rakkaat ryhmäläiset, on ihana nähdä, että koko teidän ryhmänne pääsi tänään paikalle viettämään 

ryhmän päätösjuhlaa. Muodollinen prosessi ehkä päättyy tähän mutta sen ei suinkaan tarvitse tarkoittaa 

teidän yhteisen siteen katkeamista – ja uskallan väittää, että monen kohdalla ryhmän aikana käynnistyneet 

prosessit pyörivät mielessä, teoissa ja toiminnassa vielä pitkään tämän kevään jälkeenkin.  

 

Kuten usein tällaisissa tilaisuuksissa on tapana, on mukava kurkata vielä hetkeksi hieman taakse päin ja 

muistella yhdessä kevään aikana kulkemaamme matkaa.  

  

Viime tammikuussa elettiin jännittäviä aikoja – kolmannen Moip-ryhmän käynnistäminen oli käsillä. 

Meillä Pinjan (Tai Sofia kumpi lukee) kanssa oli hyvä ja vahva fiilis siitä, että kolmas ryhmä tulee olemaan 

kooltaan riittävän suuri toteuttamaan, sillä kyselyitä ryhmästä oli tullut jo loppuvuodesta 2017. Ryhmän 

koko ei tunnetusti kuitenkaan takaa ryhmän pysyvyyttä ja eheyttä ja meitä hieman jännittikin, miten 

sitoutuneita ryhmäläisiä kolmannen porukan kohdalle osuu. Nyt kun teitä katsoo – voi todeta, että upean 

sitoutuneita ja rohkeita nuoria aikuisia, joista jokainen – ihan jokainen – on omalla osallistumisellaan 

tuonut ryhmään oman palasensa. Palasen, jota ilman ryhmä ei olisi ollut sama. Ei kokonainen.  

  

Tapaisimme teistä lähes kaikkia kahden, tai tarkemmin ottaen kolmen tai jopa neljän kun paikalla olivat 

minä, Pinja ja Piia, kesken ennen ryhmään liittymistä. Useamman kuin yhden huulilla kävi epäilys siitä, 

mahtaako tää olla yhtään mun juttu. Useamman kuin yhden pää pudisteli todeten, ettei ryhmät oikeen sovi 

mulle. Useamman kuin yhden kuulimme toteavan, no kai sitä voisi kokeilla. Ja hei onneksi otitte sen 

äärettömän tärkeän, ja ennen kaikkea rohkean askeleen joka johdatti teidät läpi tämän kevään, tutustutti 

toisiinne ja toi tänään tähän tilaan. Nyt on hyvä hetki taputtaa itseään olkapäälle ja kiittää sisäisesti 

rohkeasta valinnasta.  

 

Tapasimme ensimmäisen yhteisen kerran täällä Heidekenillä – puheen sorinaa ei tuolloin juuri kuulunut 

mutta ainakin osan kohdalla jännitysaste hieman laski ja ajatus lähteä saman viikon perjantaina 

aloitusviikonloppuun ei ehkä tuntunut enää niin hurjalta. Viikonlopun laskeutuessa olikin aika pakata 

kimpsut ja kampsut ja suunnata Salon Perniöön viettämään yhteistä aloitusviikonloppua. Kirjakkalan 

Ruukkikylän miljöö olikin oiva paikka sille, sillä saimme upean alun ryhmäprosessille, kun taivaalta 

leijaili upea lumisade kaunistamaan maisemaa. Vanhat rakennukset henkivät turvallisuuden tunnetta, 

olivathan ne seisseet aloillaan jo hyvän tovin. Moni kuvasi jännittäneensä tilannetta, onhan se 

erikoislaatuinen tilanne, kun tulee viikonloppua viettämään ihan outojen ihmisten kanssa. Kuitenkin 



 

 

 

kaikilla oli tiedossa meitä yhdistävä tekijä – olemme kaikki mielenterveys- ja/tai päihdeomaisia ja tulleet 

mukaan aloittamaan puolen vuoden yhteistä matkaa. Kuitenkin jo tuona ensimmäisenä yhteisenä 

viikonloppuna syntyi upeita keskusteluja ja kohtaamisia, jotka ovat loppua kohden vain syventyneet.   

Kun nyt muistelee ensimmäisiä tapaamisia, tapaamisia, jolloin Heidekenin tiloissa istui erinäköisiä, eri-

ikäisiä nuoria, joita kaikkia yhdisti kokemukset heille läheisen ihmisen haasteista. Kokemukset siitä, kun 

tietää miltä tuntuu, kun elämä tarjoilee harmaita tai sitäkin synkempiä sävyjä. Yrittää ehkä musertaa, 

kuiskailee, ettet selviä, ehkä tämä on sinun vika. Kiinnittää painot nilkkoihin ja kehottaa juoksemaan. 

Teistä jokainen tietää, miltä tuntuu, kun asiat eivät mene toivotulla tavalla. Miltä tuntuu, kun kokee ettei 

kukaan voi tietää ja tuntea mitään vastaavaa. Kun elämä tarjoilee raskaat olosuhteet kenties kasvaa tai 

keskittyä itseensä – omaan hyvinvointiinsa. Kun on paljon huolta läheisen tilanteesta. Ehkä pelkoakin. 

Kysymyksiä jaksanko enää? Kuinka kauan? Miksi minusta tuntuu tältä? Ovatko nämä fiilikset sallittuja? 

Olenko huono ihminen? Kokeeko kukaan muu näin?  

 

Te ehkä tiedätte kaiken tuon, mutta te myös tiedätte, että jokainen teistä on Selviytyjä. Selviytyjät, kuten jo 

alkuviikonlopussa nimesitte oman ryhmänne. Selviytyjät, jotka menevät tarvittaessa vaikka läpi harmaan 

kiven. Selviytyjä – jotka uskaltavat pyytää apua. Selviytyjät, jotka ymmärtävät ettei yksin tarvitse – eikä 

pidä jaksaa. Ei tänään eikä huomenna – sillä te ette ole yksin. Katsokaa ympärillenne. Painakaan mieleen 

kasvot, jotka näette. Henkilöt, jotka ovat ottaneet kanssanne pienet ja isot askeleet tällä polulla. Polulla, 

joka on vasta alussa. Polulla, joita te kuljette selviytyjinä. Vahvoina, runsaan elämänkokemuksen 

omaavina ihmisinä, joilla on tälle maailmalle niin kovin paljon annettavaa.   

 

Moipin tilassa on jaettu niin kyyneleet kuin myös ilon ja toivon pilkahdukset. Huumori on ryhmässänne 

ollut yksi kantavista voimista. Ajoittain huumori on ollut melko tummaakin ja osalla on saattanut mennä 

aikaa sopeutua siihen. Yhteinen sävel on kuitenkin löytynyt. Toisia on tuettu ja ryhmän kulmat ovat 

hioutuneet. On kannustettu. Rohkaistu. Sanottu sanoja, jotka toiset ovat tallettaneet sydämeensä. 

Lausahdus ”kukaan muu ei ole koskaan ennen sanonut mulle noin – noin kauniisti” on kuulunut meidän 

ohjaajien suuntaan, kun olette puhuneet toisistanne ja ryhmähengestänne.   

 

Puolen vuoden aikana olemme ehtineet monenlaista. Mentoreiden ohjaama Prospect tuntui jättäneen 

teihin ison jälkeen. Herättäneet katsomaan asioita ehkä toisesta näkökulmasta.   

 

Teemailloissa kuulimme teille tärkeitä kappaleita. Koskettavia tarinoita. Voimme omasta puolestamme 

kiittää avoimuudestanne – rohkeudestanne lähteä mukaan ja jakaa omasta elämästä juuri oikean verran 

– sen verran mikä on ollut teille hyvä. Olemme kaikki erilaisia yksilöitä ja omaamme erilaiset kokemukset 

siitä, minkä verran omastamme haluamme jakaa. Haluan kuitenkin sanoa, että olemme teistä jokaisesta 



 

 

 

äärettömän ylpeitä. Olette kulkeneet upean, raskaan mutta kannattavan matkan. Muutos olemuksissanne 

huolimatta siitä, ettei elämä välttämättä olosuhteiltaan ole yhtään sen helpommaksi muuttunut on ollut 

huomattava. Jokainen teistä on ottanut isoja tai pieniä askeleita elämässä. Niin opintojen, työn kuin 

ihmissuhteidenkin saralla. Olette voimistuneet, löytäneet itsestänne voimavaroja, joita ette ehkä tienneet 

olevankaan. Saaneet toisistanne ja toistenne kokemuksista voimaa. On ollut ihana nähdä naurua teissä – 

ainakin päätösmatkalla Tukholmassa tätä näkyi. Olemme käyneet yhdessä elokuvateatterissa, liikuttuneet 

vanhemman mielenterveysongelmista kertovan teatteriesityksen yleisössä, kokeilleet eri liikuntalajeja, 

vierailleet Ruotsissa sekä viestitelleet ahkerasti yhteisessä WhatsApp-ryhmässä. Ja tästä listasta varmasti 

unohtui asioita, joita olemme yhdessä tämän matkan aikana kokeneet.  

 

Aikaresurssit olivat rajallisia, ja nyt tuntuu, että aika ikään kuin loppuu kesken. Kanssanne olisi ollut ilo 

ja kunnia jatkaa pidempäänkin. Paljon pidempään.  Koemme, että porukastanne tuli tiivis, ja iloitsemme 

kovasti loppua kohti tapahtuneesta ryhmäytymisestä ja aikeistanne tavata myös Moipin ulkopuolella. 

Toivomme, että teistä tulee osa toistenne elämiä pidemmälläkin aikajaksolla. Ei ole sattumaa, että juuri 

te olette olleet osa tätä ryhmää. Yksi hymy ja kohtaaminen voi muuttaa elämää ja jokainen teistä on 

varmasti jättänyt lämpimän jäljen toisiinne.   

 

On ollut kunnia saada tutustua teihin ja tukea teitä matkallanne. Teillä ei ole ollut helppoa – eikä 

välttämättä ole vieläkään – mutta muistakaa, miten vahvoja teistä jokainen on. Niin vahvoja, että teillä on 

ollut rohkeutta pyytää apua. Rohkeutta kertoa tarinaanne – ette ehkä edes ymmärrä miten tärkeässä 

roolissa olette olleet ja olette edelleen, kun olette jakaneet asioita toinen toisillenne. Jokainen on 

osallistunut oman elämänsä mahdollisuuksien puitteissa.  

 

Haluamme Pinjan kanssa toivottaa teille kaikkea hyvää matkallenne elämässä. Haluamme muistuttaa teitä 

siitä, että juuri te olette arvokkaita. Juuri te ansaitsette unelmia ja niiden toteutumista. Juuri teissä on 

potentiaalia vaikka ja mihin. Kiitos, että olitte mukana Moipissa. Ihan jokainen.   

 

- Moip!-työntekijät  

  



 

 

 

Liite 33. Moip!-diplomi 

 

DIPLOMI  

  

Mikko Mallikas 

on osallistunut vapaaehtoisena   

Moip!-ryhmäprosessiin keväällä 2018.  
  

Mikko on empaattinen persoona, joka välittää paljon häntä lähellä olevista ihmisistä.   

Hänellä on aurinkoiset kasvot ja lämmin sydän. Ryhmä toivoo kovin, että Mikko pääsisi opiskelemaan 

luokanopettajaksi, sillä Mikosta tulisi loistava opettaja.   

 

Mikko on ystävällinen ja hänen kanssaan on helppo ystävystyä. Hänen kanssaan käydyt keskustelut – 

kuten aloitusviikonlopun saunakeskustelut – jäävät positiivisella tavalla mieleen. Mikon seurassa on 

mukava olla ja hänen puheäänensä on ihanan rauhallinen ja miellyttävä kuunnella.  

 

Mikkoa kuvataan ihanan hymyn omaavaksi ihmiseksi, joka on myös sisäisesti kaunis. Aurinkoinen on 

termi, joka toistuu Mikkoa kuvailevissa sanoissa.  

  

Mikko on herättänyt ryhmässä arvostusta. Hän on aina oma itsensä ja valmis tsemppaamaan muita. Hän 

on sympaattinen ja sydämellinen. Venäjän kielessä Mikko on todella taitava ja hänen työmatkojen 

taittaminen polkupyörällä herättää myös ihailua.   

 

Mikko menee tarvittaessa vaikka läpi harmaan kiven eikä tee pahaa kärpäsellekään.  

 

Kiitos kun olit mukana.   

 

Turussa 22.5.2018  
 

_____________________________  _________________________ 

projektityöntekijä              projektityöntekijä 

  



 

 

 

Liite34. Yksilötapaamisten säännöt  

  
 YKSILÖTAPAAMISET  

  
  

• Voit osallistua tapaamisiin halutessasi anonyymisti. Emme ole viranomaistaho, eikä tietojasi tai 

kertomiasi asioita kirjata mihinkään viralliseen järjestelmään. Keräämme kuitenkin yleistä tilastoa 

Moip-projektiin osallistuneista iän, asuinkunnan, sukupuolen, omaissuhteen (sisko, isä, puoliso jne.) 

sekä ohjanneen tahon perusteella. Toiminta on maksutonta.  

  

• Ennen ryhmään liittymistä tapaat työntekijää vähintään kaksi kertaa yksilötapaamisten muodossa. 

Tapaamisissa voit yhdessä työntekijän kanssa pohtia, sopisiko Moip!-toiminta sinulle ja minkälainen 

Moip!-toiminta voisi tukea juuri sinua kaikkein parhainten.   

  

• Tapaamisiin ei voi osallistua päihteiden vaikutuksen alaisena.   

  

• Väkivallalle ja uhkauksille on Moip:issa nollatoleranssi. Jokaisesta työntekijään kohdistuvasta 

uhkauksesta tai väkivallasta ollaan yhteydessä viranomaisiin.   

  

• Sovitut tapaamisajat tulee perua hyvissä ajoin – mahdollisuuksien mukaan viimeistään edellisenä 

päivänä. Näin aika vapautuu toiselle sitä tarvitsevalle.  

  

• Tapaaminen vapautuu seuraavalle, jos olet yli 20 minuuttia myöhässä, eikä tästä ole tietoa 

työntekijällä  

  

• Työntekijän kanssa käytävät keskustelut ovat salassa pidettäviä. Alaikäisten kohdalla 

lastensuojelullisen huolen ilmetessä, työntekijät ovat kuitenkin velvollisia tekemään 

lastensuojeluilmoituksen. Jos keskusteluissa käy ilmi törkeän rikoksen täyttämät tunnusmerkit 

työntekijät ovat velvollisia poikkeamaan salassapitosopimuksesta.  

  

• Jos et ole halukas osallistumaan vertaisryhmään, sinulla on mahdollisuus hyödyntää viisi 

yksilötapaamista työntekijän kanssa. Tapaamisten päätteeksi voimme yhdessä pohtia, minkä muun 

palvelun tai toiminnan parista voisit hyötyä jatkossa ja olla halutessasi yhdessä yhteydessä kyseiseen 

tahoon.  

  

• Yhdistyksen työntekijät tukevat vertaisryhmäprosessiin osallistuvia nuoria aikuisia tarpeen 

mukaan yksilötapaamisin  

  

• Työntekijöihin voi olla yhteydessä tapaamisten välillä joko heidän työnumeroon soittamalla tai 

viestittämällä, laittamalla sähköpostia sekä Facebook-profiilien kautta. Työntekijät tavoittaa 

parhainten arkisin kello 8 – 16 välillä.   
  
  



 

 

 

 

Liite 35 Vapaaehtoistoiminnan koulutusrunko 

 

 



 

 

 

Liite36. Moip!-mentorkoulutusrunko 

 
  



 

 

 

Liite37. Mentoreiden luottamussopimus 

  

  

Moip Mentorin 

Luottamussopimus  

  

Kaikkia Moip!-mentoreita eli vapaaehtoisia sitoo vaitiolovelvollisuus, joka takaa sen, että 

ryhmissä käsitellyt asiat pysyvät ryhmän sisällä ja toimintaan osallistuneiden yksityisyys 

säilyy.  

  

Vaitiolovelvollisuus on elinikäinen. Toimintaan osallistujia koskevaa tietoa voidaan 

kuitenkin jakaa toiminnan koordinaattoreille sekä Varsinais-Suomen 

mielenterveysomaiset –FinFami ry:n järjestämässä työnohjauksessa tarpeen mukaan.  

  

Kenelläkään ei ole oikeutta jakaa tietoa ryhmän osallistujista ryhmän ulkopuolelle. Sama 

vaitiolovelvollisuus koskee myös ryhmien sisäisten Whatsapp-ryhmien käyttöä.  

  

Moip:issa jokaisella on oikeus puhua ja kertoa omista ajatuksistaan ja kokemuksistaan 

juuri sen verran mikä itselle tuntuu hyvältä. Kukaan ei painosta toista, vaan avoimuutensa 

määrän ryhmässä päättää kukin itse.  

  

Allekirjoittamalla tämän sopimuksen, sitoudun vaitiolovelvollisuuteen   

  
_____________________________  

Allekirjoitus  
  

_______________________________  
Nimenselvennys  

 

_______________________________  
Aika ja paikka 



 

 

 

Liite 38. Mentor-todistus 

   



 

 

 

Liite 39 Oppilaitosvierailut 

 
Oppilaitosvierailut ja muu toiminnan esittely kohderyhmälle  

Päivämäärä  Kohde/yhteistyötaho  Teema  Tavoitettu 

henkilömäärä  
Mukana 

Moip! nuori  
23.5.2016  Salon lukion psykologian tunti  Moip! – toiminnan esittely  25    
12.8.2016  Salon lukion 1.luokan 

ryhmäytymispäivä  
Toiminnallinen rasti  210  1  

17.8.2016  Salon lukio  2.luokan toimintatunti, Moip! – 

toiminnan esittely  
50    

30.8.2016  Salon lukio  Moip! – toiminnan esittely 

Aikuislinjan opiskelijoille  
20    

31.8.2016  Salon lukio  Moip! – toiminnan esittely 

Aikuislinjan opiskelijoille  
20    

2.11.2016  Lähihoitajaopiskelijat SSKKY  Moip! – toiminnan esittely ja Moip! 

nuoren kokemuspuheenvuoro  
20  1  

2.11.2016  Salon lukio  1.luokan toimintatunti Moip! – 

toiminnan esittely  
40  1  

24.11.2016  Lausteen nuoristalo Turku  Moip! – toiminnan esittely  15  1  
24.11.2016  Varissuon nuorisotalo Turku  Moip! – toiminnan esittely  20  1  
30.11.2016  Salo Aspa, omaisten ilta  Moip! – toiminnan  ja Finfami Salon 

esittelyä  
20    

3.12.2016  Ensitietopäivä Salo  Moip! – toiminnan esittely  15    
YHTEENSÄ2016       455    

17.1.2017  Salon ammattiopisto, 

mielenterveys ja 

päihdetutkinto  

Moip! – toiminnan esittely ja Moip! 

nuoren kokemuspuheenvuoro  
20  1  

6.2.2017  Salon lukio  Moip! – toiminnan esittely ja Moip! 

nuoren kokemuspuheenvuoro  
25  1  

16.2.2017  Esittely nuorille 4H ohjaajille  Moip! – toiminnan esittely ja Moip! 

nuoren kokemuspuheenvuoro  
5  2  

1.3.2017  Salon ammattiopisto, 

lähihoitajat  
Moip! – toiminnan esittely ja Moip! 

nuoren kokemuspuheenvuoro  
20  1  

15.3.2017  Salon lukio, psykologian 

ryhmä  
Moip! – toiminnan esittely ja Moip! 

nuoren kokemuspuheenvuoro  
20  1  

18.3.2017  Salon lukio, psykologian 

ryhmä  
Moip! – toiminnan esittely ja Moip! 

nuoren kokemuspuheenvuoro  
20  1  

31.3.2017  Naantalin ammattiopisto, 

lähihoitajat  
Oppilaitosvierailu mielenterveyden 

myytit teemalla ja nuoren 

kokemuspuheenvuoro  

30  1  

11.4.2017  Salon steissi työpajat  Vierailu mielenterveyden myytit 

teemalla ja nuoren 

kokemuspuheenvuoro  

25  1  

1.6.2017  Perniön lukio, retkipäivä, koko 

lukio  
Toiminnallinen rasti  50    

4.9.2017  Salon lukion psykologian tunti  Oppilaitosvierailu mielenterveyden 

myytit teemalla ja nuoren 

kokemuspuheenvuoro  

34  1  

4.9.2017  Salon lukion psykologian tunti  Oppilaitosvierailu mielenterveyden 

myytit teemalla ja nuoren 

kokemuspuheenvuoro  

34  1  

4.9.2017  Salon lukion psykologian tunti  Oppilaitosvierailu mielenterveyden 

myytit teemalla ja nuoren 

kokemuspuheenvuoro  

20  1  

15.9.2017  Klassikon lukio  Oppilaitosvierailu mielenterveyden 

myytit teemalla ja nuoren 

kokemuspuheenvuoro  

20  1  



 

 

 

15.9.2017  Klassikon lukio  Oppilaitosvierailu mielenterveyden 

myytit teemalla ja nuoren 

kokemuspuheenvuoro  

40  1  

29.9.2017  Turku amk, 

sosionomiopiskelijat  
Oppilaitosvierailu mielenterveyden 

myytit teemalla ja nuoren 

kokemuspuheenvuoro  

20  1  

1.11.2017  Raision lukio  Oppilaitosvierailu mielenterveyden 

myytit teemalla ja nuoren 

kokemuspuheenvuoro  

18  1  

1.11.2017  Raision lukio  Oppilaitosvierailu mielenterveyden 

myytit teemalla ja nuoren 

kokemuspuheenvuoro  

25  1  

16.11.2017  Klassikon lukio 2 ryhmää  Oppilaitosvierailu mielenterveyden 

myytit teemalla ja nuoren 

kokemuspuheenvuoro  

15  1  

  Klassikon lukio  Oppilaitosvierailu mielenterveyden 

myytit teemalla ja nuoren 

kokemuspuheenvuoro  

38  1  

21.11.2017  Salon lukio, psykologian 

ryhmä  
Oppilaitosvierailu mielenterveyden 

myytit teemalla ja nuoren 

kokemuspuheenvuoro  

34  1  

YHTEENSÄ 2017      513    
15.1.2018  Turun Suomalainen 

Yhteiskoulu  
Oppilaitosvierailu mielenterveyden 

myytit teemalla ja nuoren 

kokemuspuheenvuoro  

14  1  

18.1.2018  Turun Suomalainen 

Yhteiskoulu  
Oppilaitosvierailu mielenterveyden 

myytit teemalla ja nuoren 

kokemuspuheenvuoro  

20  1  

28.2.2018  Kellonsoittajakadun 

ammattikoulu Turku  
Oppilaitosvierailu mielenterveyden 

myytit teemalla ja nuoren 

kokemuspuheenvuoro  

20  1  

28.2.2018  Kellonsoittajakadun 

ammattikoulu Turku  
Oppilaitosvierailu mielenterveyden 

myytit teemalla ja nuoren 

kokemuspuheenvuoro  

40  1  

25.4.2018  Kellonsoittajakadun 

ammattikoulu Turku  
Oppilaitosvierailu mielenterveyden 

myytit teemalla ja nuoren 

kokemuspuheenvuoro  

100  1  

25.4.2018  Kellonsoittajakadun 

ammattikoulu Turku  
Oppilaitosvierailu mielenterveyden 

myytit teemalla ja nuoren 

kokemuspuheenvuoro  

40  1  

22.4.2018  Salon seudun 

koulutuskuntayhtymä  
Oppilaitosvierailu mielenterveyden 

myytit teemalla ja nuoren 

kokemuspuheenvuoro  

30  3  

22.4.2018  Salon seudun 

koulutuskuntayhtymä  
Oppilaitosvierailu mielenterveyden 

myytit teemalla ja nuoren 

kokemuspuheenvuoro  

30  3  

27.4.2018  Salon seudun 

koulutuskuntayhtymä  
Oppilaitosvierailu mielenterveyden 

myytit teemalla ja nuoren 

kokemuspuheenvuoro  

10  2  

YHTEENSÄ 2018      304    
YHTEENSÄ 

2016-2018  
    1272    

  



 

 

 

Liite 40. Abstract ECMH 2017  

ABSTRACT   

ECMH 2017 BERLIN  

  

Background  

According to studies, 25% of children live in a family with mental issues or substance abuse. Studies also 

show that 60% of those children are likely to have problems in later life.   

FinFami – Finnish Associations of Families of People with mental illness support families of people 

recovering from mental illness. Project workers develop “Moip!"-project during the years 2016 - 2018, 

and it is funded by the Ministry of Social Affairs and Health.   

Moip! is the first process based on peer support in Finland aimed for the 16–29 year-old immediate 

family of those with mental disorders or substance abuse. The word "Moip!" can be translated to "From 

experiences into human capital" and it aims to advance participants’ community and participation.    

Objective  

The main objective is to create opportunities for learning for young immediate family members and to 

develop suitable peer-to-peer practices to strengthen their sense of community and inclusion.   

The project also aims to raise awareness of mental health and substance abuse issues and remove the 

stigma, which makes them easier to discuss.  

This presentation aims 1) to describe a voluntary peer support model for young adults whose family 

members have or have had mental health problems or substance abuse 2) to describe the experiences of 

young participants   

Methods  

Moip! offers a unique opportunity to participate in a nine-month group process, get individual support 

from project workers, participate in open-ended activities and, if desired, train and volunteer as a "Moip 

Mentor".   

Young adults in the peer group process can choose from a variety of activities from the "Moip! action 

tray" that is compiled for the project. Moip mentors have participated in the group process and then 

trained as volunteers. Their purpose is to provide peer support for new participants in Moip! and share 

their experiences in different contexts.    

Results  

In the spring 2017 a total of 76 young adults had participated to project, and 22 of them attended to the 

nine-month group process. We also have 5 trained and active Moip mentors.    

Participants have benefitted a lot from peer support. It was described as a relief to realize that others 

have similar experiences and that one is not alone. Sharing helped to cope better and to get a clearer 

view of the demanding situation. Being able to influence to the process has proven to be important on 

the empowerment perspective.   

Conclusions  

To conclude, the situation of young adults has proven to be challenging. When coming to the project, 

many of them had already experienced challenges with their own mental health and the concern for the 

diagnosed family member has been substantial. It is extremely important to continue to develop peer-to-

peer activities for young adults and especially from immediate family's point of view so the prevention 

of these problems continuing for generations can be successful.   
  
  



 

 

 

Liite 40. Moip!-mentoreiden matkakertomukset ECMH 2017 

 

Matkakertomus 1. 

 

Pääsimme Moipin työntekijöiden kanssa matkalle Berliinin mielenterveyskonferenssiin. Olin innoissani 

jo alusta saakka, että projektin kautta pääsi mukaan tälle hienolle matkalle ja, että projekti halusi ottaa 

mukaan kaksi ryhmäläistä eikä työntekijöitä, niin olin siitäkin jo vaikuttunut. Ja no kenelle ei kelpaisi 

ilmainen matka :D, mutta ennen kaikkea olin innoissani siitä, että pääsee oikeasti kuulemaan ja näkemään 

tämän alan koulutuspäiviä ja ehkä jopa herättämään ajatuksia alan ammattilaisille myös meidän 

näkökulmista.  

  

Minä ja Annika olimme tehneet oman esityksen valmiiksi aikaisempina viikkoina. Meidän esiintymisaika 

oli heti ensimmäisenä torstai aamuna, mikä oli hyvä sillä kieltämättä hieman jännitti esiintyä salilliselle 

ihmisiä ja vielä englanniksi. Pidimme lyhyen esityksen kertoen meidän omat omaistarinat. Oli ihanaa 

huomata, että yleisö oikeasti reagoi ja ehkä myös liikuttui meidän puheenvuorosta, sillä se puhtaasti kertoi 

meidän omasta elämästä ja vaikeista asioista, mitä olemme käyneet läpi.  

 

Ainut asia, mikä jäi esityksessä harmittamaan oli se, että meidän esiintymisaika oli vain puolikas, sillä 

järjestävä taho vei meidän aikaa alusta, joten emme päässeet kertomaan kaikkea, mitä olimme harjoitelleet. 

Vaikka esitys oli lyhyt, saimme todella hyvän vastaanoton esityksestä. Meiltä tultiin paljon esittämään 

jatko kysymyksiä ja kiittämään rohkeudesta kertoa avoimesti omasta elämästä. Se tuntui hyvältä.  

  

Kävimme kuuntelemassa konferenssin puheenvuoroja ja itselleni kolahti hyvin paljon pääluento lasten ja 

nuorten yksinäisyydestä. Se on mielestäni yksi tärkeimmistä aiheista myös tällä hetkellä nuorten 

keskuudessa. Ja toivon todella, että jatkossa tulisi myös kouluihin vielä enemmän esille tämä aihe. Suurena 

toiveena olisi myös, että nuorille olisi enemmän vapaita ilmaisia psykologi tapaamisia, sillä luentoja 

kuunnellessa tuli hyvin selväksi, että masentumisella on edelleen niin suuri leima, joka estää varsinkin 

nuoria ihmisiä hakemasta apua. Luennot olivat silmiä avaavia, mutta samalla hyvin huolestuttavia.   

  

Kävimme matkalla myös kiertämässä nähtävyyksiä ja shoppailemassa, mikä oli ihanan rentouttavaa, kun 

itselläni ei ole paljon lomaa ollut viime aikoina.   

  

Torstai iltana oli myös hyvin rento loppujuhla paikallisessa baarissa, jonne oli varattu todella hyvää ruokaa 

ja musiikkia. Nautin suuresti, kun pääsi heittämään vielä enemmän vapaalle ja tanssimaan sekä syömään 

hyvin. Se oli mielestäni todella hyvä lopetus muuten niin rankkojen aiheiden konferenssille.   



 

 

 

  

Parasta reissussa oli oma puheenvuoro ja etenkin tunne siitä, että pääsi itse vaikuttaa myös omaisten 

tarpeiden kuuntelemiseen. Moni kuulijoista oli Suomesta myös ja he tulivat jälkeenpäin kertomaan, että 

heille on tulossa samantyyppinen hanke mielenterveysomaisille. Itselleni tuli huojentava tunne siitä, että 

asiat on pikkuhiljaa menossa oikeaan suuntaan meillä Suomessakin.  

  

Toiseksi parasta reissussa oli irtiotto, shoppailemassa, iltajuhlassa ja kaupungilla. Oli mukavaa, että välillä 

pääsi tuulettumaan konferenssista ja hieman lomailemaan.   

  

Kehitettävää olisin toivonut konferenssin järjestävältä taholta kellotuksiin. Ymmärrän, että puhujilla on 

hyvin tarkka aikataulu, että kaikki saa vuoronsa, mutta sen ei pitäisi olla niin tarkka, että osa 

puheenvuoroista vain keskeytetään, sillä se ei ole reilua puhujille, jotka ovat tulleet pitkän matkan takaa 

ja valmistaneet puheensa tätä varten. Meidän kohdalla oli vielä hyvin ikävää, että järjestävä taho otti oman 

puheenvuoron meidän puheen aikana.   

  

Muuten nautin matkasta paljon ja palasin kotiin hyvin väsyneenä, mutta tyytyväisenä.   

  

- Moip!-mentori 2017 

 

Matkakertomus 2. 

Euroopan mielenterveyskonferenssi, Berliini 4.-6.10.2017  

Kesällä arpaonni suosi minua ja pääsin osaksi Varsinais-Suomen Finfami ry:n ryhmää, joka lähtisi 

esittelemään Moip! -projektia Saksaan, Berliiniin, Euroopan mielenterveyskonferenssiin. Reissuun 

lähtevä ryhmä muodostui siis kahdesta FinFamin työntekijästä sekä kahdesta entisestä Moip! -

ryhmäläisestä, joista minä olin toinen.  

Ajatus konferenssiin puhumaan menemisestä oli jännittävä. Suunnitelma oli, että pidämme lyhyen 

esittelyn Moip! -ryhmästä, tietysti englanniksi. Itselleni reissuun toi lisäjännitystä se, että matkustin 

ensimmäistä kertaa lentokoneella.  

 

Matkamme alkoi 3.10.2017 klo 4 aamuyöstä Turun lentokentältä. Tapasimme hyvissä ajoin kentällä. En 

ollut ennen käynyt läpi turvatarkastusta, joten jouduin kyselemään hieman neuvoja matkaseuralaisiltani. 

Kaikki sujui ongelmitta kentällä ja pääsimme nousemaan lentokoneeseen. Mielestäni se oli ennemminkin 

bussi siivillä, kuin lentokone. Sen verran pieni ja ahdas purkki oli kyseessä. Hetken pohdin, että nostaako 

sykettäni ennemmin yllättäen puhjennut klaustrofobia vaiko jännitys tulevasta ensimmäisestä 

lentomatkasta. Luojan kiitos, koneen lähtiessä nousuun, unohdin orastavan ahtaan paikan kammon ja 



 

 

 

jännitys muuttui innostukseksi. Vihdoin olimme matkalla, vihdoinkin pääsin kokemaan lentokoneella 

matkustamisen! Harmikseni juuri ennen reissua olin sairastunut flunssaan ja kuumeillutkin hieman. Liekö 

tästä johtuen lennon nousun ja laskun aikana olin aivan varma, että otsalohkoni räjähtää ja vasen silmäni 

pullahtaa ulos päästä. Siitäkin huolimatta olin tyytyväinen lentämiseen.   

 

Lensimme Saksaan Puolan kautta. Saavuimme määränpäähämme aikaisin aamulla paikallista aikaa. 

Suuntasimme taksilla hotellillemme, joka sijaitsi Alexanderpaltzilla, konferenssitilan yhteydessä. 

Hämmästelimme miljoonakaupungin hiljaisuutta. Pian meille selvisikin, että olimme saapuneet maahan 

pyhäpäivänä, Saksan yhtenäisyyden päivänä. Kaupat olivat kiinni ja kaduilla näkyi vain harvakseltaan 

liikennettä. Meillä oli matkassa mukana vain käsimatkatavarat, jonka vuoksi alun perin olimme 

suunnitelleet hakevamme ensimmäisenä päivänä tarpeellisia tarvikkeita kaupungilta. Suunnitelmamme 

muuttui pyhäpäivän vuoksi. Päätimmekin päivän teeman mukaisesti vierailla Berliinin muurilla ja tutustua 

tarkemmin kaupungin ja maan historiaan.   

 

Vaikken itse ole koskaan ollut kovin kiinnostunut maailmansotien historiasta, oli kuitenkin häkellyttävää 

nähdä näitä historiallisia paikkoja ja tajuta, ettei Saksan yhdistymisestä lopulta edes ole niin paljon aikaa. 

Pohdin paljon myös hieman matkan teeman mukaisesti sitä, miten Berliinin historian tapahtumat ovat 

psyykkisesti vaikuttaneet maan kansalaisiin. Muurin äärellä nöyrtyi väkisinkin. Muurin jälkeen kävimme 

myös Brandenburgin portilla. Päivän aikana tuli otettua monen monta askelta ja illalla se jo tuntuikin 

jaloissa. Ennen yöpuulle vetäytymistä oli vielä vuorossa konferenssiin ilmoittautuminen, josta saimme 

ohjelmalehtiset ja muuta oheismateriaalia.   

Seuraavana päivänä olikin jo konferenssipäivä. Aamupäivän tosin ehdimme viettää kaupungilla kierrellen 

tarpeellisia asioita hankkien, koska konferenssin avajaiset olivat vasta iltapäivällä. Oma flunssani oli 

jälleen pahenemaan päin ja päivän mittaan ääneni huononi. Pieni huoli nousi mieleeni – mitä jos ääni 

lähteekin kokonaan. Niin ei ole käynyt kuin muutaman kerran elämäni aikana, joten pyyhin huolen 

mielestäni.   

 

Iltapäivällä kävimme kuuntelemassa muutaman pääpuhujan luentoja, jonka jälkeen alkoi konferenssin 

virallinen avajaisjuhla. Itse vetäydyin iltapalalle ja sen jälkeen hotellihuoneeseen lepuuttamaan niin 

ääntäni kuin silmiänikin. Pienen lapsen äitinä oli aivan luksusta päästä hyvissä ajoin nukkumaan tiedostaen 

saavansa nukkua koko yön kertaakaan heräämättä! Ja seuraavana päivänä olikin jo meidän vuoromme 

astua estradille, joten olikin parempi levätä hyvin.  

 

Torstaiaamuun heräsin äänettömänä. Kurkustani ei kuiskausta kovempaa ääntä saanut irti. Aamupalalla 

join varmasti kuusi kuppia teetä, yrittäen elvyttää ääntäni. Menestys ei ollut suuri. Välillä sain ääneni 



 

 

 

kuulumaan, mutta kuulostin epävireiseltä sorsalta. Yritin säästellä ääntäni, mutta esitysaikamme oli jo 

ennen puolta päivää, joten paljoa ei ollut tehtävissä.  

 

Aamupalan jälkeen vetäydyimme hotellihuoneeseen hiomaan viimeisiä käänteitä ja harjoittelemaan 

ajoitusta. Esityksillä oli todella tiukka aikaraja ja esityksen oli loputtava silloin kun aikaraja täyttyi. 

Siirryimme hyvissä ajoin esitystilaamme varmistelemaan esitysten toimivuutta ja asettautumaan fiilikseen. 

H-hetken lähestyessä tila täyttyi täyttymistään. Lopulta salissa oli niin paljon ihmisiä, ettei kaikki 

mahtuneet edes istumaan. Oli hieman pelottavaa, että niin moni tuli kuuntelemaan meitä. Jännitti puhua 

englanniksi vieläpä ilman kunnollista ääntä!  

 

Esitysaika meni nopeasti. Alkuun FinFamin Sara kertoi Moip! -projektin taustoja, jonka jälkeen me 

ryhmäläiset pääsimme ääneen. Kerroimme kummatkin omista taustoistamme mielenterveysomaisena sekä 

siitä, miten olimme saaneet apua Moip! -ryhmästä ja mitä olimme oppineet. Sain kuin sainkin itsestäni 

puristettua sen verran epävireistä ääntä, että ilmeisesti myös perimmäisellä rivillä kuultiin puheemme. 

Yleisö näytti vaikuttuneelta ja saimmekin paljon kiitosta rohkeudestamme tulla kertomaan 

kokemuksistamme. Esityksen jälkeen fiilis oli aivan mahtava!  

Loppu päivän kiertelin kuunnellen erilaisia esityksiä ja kävin vielä Alexanderplatzin kaupoissa 

pyörähtämässä. Esityksen jälkeen minusta oli tullut hetkellinen julkkis. Aina välillä kierrellessä 

konferenssialueella joku pysäytti ja kiitteli esityksestämme. Myös pienellä shoppailureissullani törmäsin 

muutamaan konferenssin osallistujaan, jotka ohimennen huikkasivat terveisiä ja hymyilivät kenties 

rohkaisevasti tai tietäväisesti. Siitä tuli hassu olo, moinen ei sovi lainkaan suomalaiseen pirtaan!  

 

Illalla oli luvassa vielä yhden pääpuhujan luento, jonka jälkeen oli aika ryhtyä valmistautumaan ”Get 

toghether” -juhliin. Konferenssiväelle oli varattu kokonainen baari, jossa oli tarjolla ruokaa, juomaa sekä 

musiikkia. Ruoka oli taivaallista ja oli mahtavaa huomata, miten lähes koko konferenssiväki oli pukenut 

ylleen tanssikengät ja tanssilattia täyttyi hyvästä fiiliksestä. Illan aikana pääsi keskustelemaan monien 

erilaisten ihmisten kanssa ja viettämään rentoa aikaa yhdessä.   

 

Perjantaiaamuun heräsin haikein mielin. Edessä oli viimeiset tunnit konferenssin parissa. Aamupäivä meni 

pakatessa, vielä viimeisen kerran konferenssialueella pyörähtäessä ja sen jälkeen olikin aika luovuttaa 

hotellihuone. Konferenssiseurueemme hajaantui eri suuntiin, sillä osa oli jäämässä Berliiniin 

viikonlopuksi lomailemaan ja osa taas suuntasi kotiin. Itse kävelin hotellilta ulos monta kokemusta 

rikkaampana, onnellisena ja haikeana.  

 

Kiitos matkaseurueelleni! 



 

 

 

 

-Moip!-mentori 2017 

  



 

 

 

 

Liite 41. Prospect-ryhmästä voimaa ja vertaistukea nuorten aikuisten arkeen 

Prospect-ryhmästä voimaa ja vertaistukea nuorten aikuisten arkeen  

   

“Tuntui hyvältä kuulla, etten oo ainoo joka kamppailee tällaisten asioiden kanssa” – ryhmäläinen  

   

“Mä aloin huomata mun omaisen sairastumisen edetessä, että minäkin tarvitsen aika kipeästi apua ja mä 

kaipasin sitä vertaistukea muilta niin sen takia se oli mulle kiinnostavaa että mä kuulen niinkun muidenkin 

fiilikset”-ryhmäläinen  

   

Monen nuoren elämään kuuluu tai on kuulunut läheinen, joka sairastaa psyykkisesti tai käyttää päihteitä 

väärin. Vertaistuesta voi saada tällaisessa tilanteessa valtavasti voimaa - näin ovat kokeneet Moip!-

hankkeen ryhmätoimintaan vuosina 2016 - 2017 osallistuneet 23 nuorta aikuista. Moip! -hanke tarjoaa 

Turun ja Salon seuduilla tukea nuorille 16 - 29 - vuotiaille mielenterveys- ja päihdeomaisille. 

Vertaisryhmään osallistujat saavat yhdessä koota yhdeksän kuukautta kestävän ryhmäprosessin sisällön 

Moip!-toimintatarjottimelta. Kumpikin hankkeessa toteutetuista vertaisryhmistä on poiminut tarjottimelta 

Prospect-ryhmän osaksi Moip!-prosessiaan.  

   

“Varmaan eniten Prospect:issa mua houkutti toivo siitä että sais vertaistukea ja löytäis jonkun keinon 

päästä yli tai oppis pärjäämään sen tilanteen kanssa” -ryhmäläinen  

   

Prospect -ryhmää ei tietääksemme ole aikaisemmin kokeiltu nuorten omaisten toiminnassa. Moippaajat 

lähtivät kuitenkin rohkeasti kokeilemaan kyseisen mallin soveltuvuutta nuorten omaiskokemuksen 

työstämiseen. Ensimmäisen ryhmän ohjasivat kokeneet Prospect-ohjaajat ja jälkimmäisessä ryhmässä 

ohjaajina toimivat lisäksi kaksi ensimmäisestä ryhmästä Prospect-ohjaajiksi kouluttautunutta nuorta 

aikuista. Ohjaajaksi kouluttautumisessa nuoria motivoi oma myönteinen kokemus Prospect:ista, sekä halu 

tarjota mahdollisuus kokea ryhmä niin, että ohjaaja olisi lähempänä omaa ikää sekä pyrkimys vahvistaa 

ohjaajana esimerkiksi lapsiomaisen huomiointia ryhmämallissa.   

   

Prospect-ryhmään osallistumiseen on motivoinut halu löytää keinoja ja vertaistukea vaikeisiin tilanteisiin. 

Eräs osallistujista kertoi lähteneensä mukaan ryhmään oppiakseen hyväksymään läheisen sairauden ja 

löytääkseen keinoja elää tilanteen kanssa. Toinen kuvasi odotuksiaan siitä, miten ryhmässä voisi löytää 

keinoja käsitellä mennyttä aikaa ja ymmärtää paremmin “mitä nyt on meneillään”.  

   

Palaute nuorilta aikuisilta on ollut Prospect:in suhteen hyvää. Prospect koettiin merkittävänä erityisesti 

sen vuoksi, että “tajus sen, että pitää elää sitä omaa elämää ja tajus ettei oo elänyt sitä vaan elänyt muitten 

elämää”. Ryhmän koettiin lisänneen käsitystä siitä, kuinka kokonaisvaltaisesti sairastuneen tai 

päihdeongelmaisen läheisen tilanne saattaa vaikuttaa omaan elämään ja miten helposti unohtaa itsensä. 

Lisäksi Prospect:in koettiin tarjonneen ryhmäläisille uusia ikkunoita tarkastella asioita, kuten eräs 

ryhmäläisistä kuvasi kokemustaan “vaiks siin kesti niinkun kauan et alkuun se tuntui ihan typerältä ja 

tuntu ettei siitä oo mitään hyötyy mut sit lopuks tajus et kuinka paljon sitä asiaa on käsitellyt ja tuli silleen 

oho et tästä on ihan sikana hyötyä ja saa paljon irti ja oppis uutta - oppi itsestä näkemään uusia asioita 

ja ymmärtämään paremmin läheisen sitä sairautta ja miten se vaikuttaa omaan elämään.”.  

   

Toisaalta Prospect:in arvokkaana antina koettiin omien voimavarojen löytäminen, sekä mahdollisuus 

puhua asioista niiden oikeilla nimillä joutumatta miettimään mitä muut kenties ajattelevat. Yksi 

ryhmäläisistä kuvaili Prospect:in hyötyjä seuraavasti: “sai puhuu vihdoinkin niinkun silleen et ei tartte 

miettii et miten se kuulija ottaa sen mitä sä sanot ja hyödyllistä oli just se että sai niitä voimavaroja ja 

vinkkejä et miten voi jatkossa huolehtia itsestään enemmän ja ottaa enemmän itseään huomioon.“ 

Kokemusten mukaan erittäin tärkeäksi koettiin myös ryhmän tarjoama mahdollisuus tutustua uusiin 

ihmisiin ja saada omiin ajatuksiin uudenlaisia näkökulmia.  

   



 

 

 

“Mul oli eniten ehkä se voimavarojen kartoittaminen oli tosi hyvä juttu et havahtui siihen et ei oo oikeesti 

yksin ja et havahtui siihen et kuinka paljon stressiä se elämäntilanne aiheutti”  

   

Ryhmäläiset ovat löytäneet myös kehitettävää Prospectista. Nuoret kokivat ryhmämallin olevan osittain 

suunniteltu vastaamaan sairastuneiden nuorten vanhempien tarpeisiin. Mallissa tulisikin enemmän ottaa 

huomioon nuorten aikuisten näkökulma, ja kehittää  esimerkiksi harjoituksia ja tehtäviä myös 

lapsiomaisen, sisaruksen ja päihdeomaisen näkökulmasta. Osa tehtäväkirjan materiaalista ja kielestä 

koettiin “vanhahtavana”. Esimerkiksi käsitteet “aika ennen ja jälkeen läheisen sairastumisen” on haastava, 

mikäli olet elänyt psyykkisesti sairastuneen vanhemman kanssa koko ikäsi.  

   

Kolmas ja tällä erää viimeinen Moip!-vertaisryhmä käynnistyy helmikuussa 2018. Ken tietää valikoituuko 

toimintatarjottimelta kolmannenkin ryhmän sisältöön juuri Prospect-ryhmä. Ainakin ryhmän jo käyneet 

suosittelevat sitä lämpimästi. Moni heistä kannustaa kokeilemaan rohkeasti voiko  Prospect:ista olla apua. 

“Ei siinä voi menettää yhtään mitään et siinä voi vaan saada et se on oikeesti oikein hyvä juttu”, toteaa 

yksi ryhmän käyneistä. Toinen kannustaa lähtemään mukaan varsinkin jos kokee olevansa “ihan hukassa 

ettei tiedä miten käsitellä omia tuntemuksia ja läheisen sairautta”. Kolmas muistuttaa Prospect:in 

tarjoamasta mahdollisuudesta aitoon vuorovaikutukseen ja kuulluksi tulemiseen: ” Jos kokee yhtään 

oloansa ahdistavaksi tai tarvitsee semmosta tukee ympärilleen niin et pistä ittes etusijalle ja hanki itsellesi 

myös apua niin sitten sä pääset ehkä yli tapahtuneesta ja jaksat paremmin siinä nykyisessä hetkessä ja 

Prospect auttaa siihen tosi paljon kun se ei oo mikään sellainen lääkärikäynti vaan sä puhut niinkun oikein 

ihmisten kanssa ketä kuulee sen asian ja ne on aitoja tunteita mitä siellä käsitellään et uskaltaa olla avoin 

niin siitä on hyötyä sulle itelles ja mahdollisesti muille ketä tapaat siinä ryhmässä”.  

   

Yksimielisiä Moip-hankkeessa mukana olleet nuoret ovat myös siitä, että yksin ei pidä jäädä. On hyvä 

muistaa, että meitä on muitakin. Muitakin, jotka tietävät minkälaista voi olla kun läheinen sairastaa 

psyykkisesti tai käyttää päihteitä väärin. Kuten eräs Moip!-nuorista on todennut “Juuri sinä itse olet tärkeä 

ja huomaamatta myös sinä saatat tarvita tukea. Ehkä enemmän kuin toinen. Älä ikinä unohda itseäsi.”  

   

Sofia Virta & Pinja Uutela 2017 

  



 

 

 

Liite 42. Kirje äidille 

Koko maailman äiti 

Mä tarviin sua. Mul on ikävä sua. En enää muista millon viimeks näin sut. Muutama viimistä vuotta oon 

nähny pelkästään sun sairauden. Muistan aikoja millon säkin tulit välillä käymään. Meil oli kivaa, 

puhuttiin kaikesta ja olit aina mun tukena. Yhtäkkii kaikki nää kivat muistot rupes kääntyy mua vastaan. 

Sun sairaus ei tykänny meijän hyvästä suhteesta. Musta tuntus et se kohdisti kaiken vihan ja katkeruuden 

muhun. Mua ahdisti. Luulin tosi kauan et oon syypää sun pahaan oloon ja et oon oikeesti pilannu sun 

elämän. Se tuntu kamalalta. En oo koskaan halunnu pahaa sulle, rakastan sua eniten täs maailmassa ja mun 

mielestä ansaitset parasta. Oon pahoillani et sussa on osa joka ei oo samaa mieltä. En tiiä kamalempaa 

tunnetta kuin et oma äiti on pettyny muhun. En tunne sun rakkautta enää. Sä et oo enää se joka kattoo mua. 

Se joka kattoo mua lasittuneiden silmien läpi ja sanoo et se vihaa mua, niin mä uskon sitä. Ennen uskoin 

jopa ansaitsevani sen. Koska sä et tuu enää takasin rakastamaan mua ja välittämään musta. Huomaan sen, 

että yrität kovin, mut en usko näkeväni sua enää. Oot antanu katkeruuden ja pahan olon, sairauden, vallata 

sut. Musta tuntuu kurjalta et oon uskonut etten sais olla onnellinen koska sä et oo. Äiti, mä löysin 

onnellisuutta, tästä tilanteesta ja elämästä huolimatta. Mä vihdoin tiedän mitä se on, kun on hyvä olla. Mut 

sun sairaus ei haluu mulle sitä, se piinaa mua. Puhun sairaudesta koska en haluu ajatella et sinä, äitini, 

haluisit mulle pahaa. Ajatus siitä jo musertaa mut. Se mitä mä oon kokenu ja tuntenu tässä 9 vuoden aikana, 

se on niin väärin. Niin paljon kipua. Tuskaa. Ahdistusta. Masennusta. Surua. Vihaa. Uupumusta. 

Toivottomuutta. Yksinäisyyttä. Katkeruutta. Syyllisyyttä. Niin paljon syyllisyyttä. Monen vuoden ajan, 

vain noita tunteita. Tuskin ketään haluaa lapsensa tuntevan niin, varsinkaan puolet elämästään. 

On mulla ollut ilojakin, esimerkiksi kun olit paikalla. Tukena. Pian sekin alkoi muuttumaan peloksi. 

Yhdessä kohtaa pelkäsin taukoamatta, sua, sun surua, sun sairautta. En voinu nauttia sun äitiydestä, odotin 

vaan millon se muuttuu, mitä sä sitten teet ja miten mä selviän siitä. Voin kertoa että en kovin hyvin. Oon 

ikääni nähden käyny liian usein pohjalla ja liian raskaat prosessit noustaakseni ylös. Sun takias mä nousin 

ylös. Nyt nousen itteni takia. Monesti on tehnyt mieli luovutta koska tuntuu et joka kerta kun saan itteni 

kasaan niin sun sairaus tulee hajottamaan mut. Tiedän, se hajottaa sutkin, se ei päästä sua enää näkyviin. 

Haluisin pelastaa sut, mutta se ei oo mun tehtävä. Mun tehtävä on tukea sua kun vihdoin päätät pelastaa 

ittes. Mä tiedän että sulla on rankkaa ja odotan vaan et pääset ulos sun sisäisestä vankilasta ja ymmärrät et 

oon halunnu sulle pelkkää hyvää. Toivon vaan et viel joku päivä näkisin sut. 

Tää kokemus on opettanut paljon ja ehkä liikaakin. Syy miks kirjotin tän on se et tänään kadotin sut 

kokonaan. En nähny susta jälkeäkään. Näin sut mutta sun sisällä oli joku muu ja sitä en kutsu äidiksi. Se 

jokin satutti mua henkisesti ja fyysisesti, ylitti rajan, eikä katunu sitä hetkeäkään. Mut muhun sattus, mun 

maailma hajos. Musta tuntuu et mulla ei oo äitiä enää. Mä pelkäsin tätä tunnetta, tätä tilannetta. Mä en 



 

 

 

haluu tätä enää. Mä en halua enää kuulla sun suusta ilkeitä sanoja. Mä en halua enää kuulla sun 

tuskanhuutoja. Mä en halua enää kokea sun vihaa henkisesti tai fyysisesti. Mä en halua enää tuntea ettei 

mulla ois äitiä vaikka oot täällä vielä. Mä tiedän ettet sä voi sille mitään, enkä syytä sua niistä pahoista 

asioista mitä sun sairaus on aiheuttanu. Mut jos sä et meinaa tulla enää näkyviin niin mä en voi olla sun 

lähellä. Mun on aika suojella itteäni. Uskon et säkin oikeesti toivot mulle parasta. Sillonku oot läsnä, niin 

oot parhain äiti mitä vois ikinä toivoa. Mul on ikävä sua. 

- Moip!-nuori 23v. jonka vanhemmalla vakava ja vuosia oireillut mielenterveyden sairaus.  

  



 

 

 

Liite 43. Kukaan ei tiedä – jos kukaan ei kysy – blogiteksti  

 

Kukaan ei tiedä – jos kukaan ei koskaan kysy  

 

” Kun isä kuoli, äiti vajosi syvään masennukseen. Lapsuudesta muistan parhaiten sen, miten äiti vaan istui 

olohuoneen sohvalla ja keinutteli itseään siinä. Usein hän sanoi, että jollei hänellä olisi lapsia, hyppäisi 

hän parvekkeelta alas naru kaulassa. Mua pelotti. En uskaltanut lähteä kotoota pitkäksi aikaa pois, muuta 

kuin koulussa käymään” – Moippaaja 29v.  

 

Arvioiden mukaan joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on hoitoa vaativa mielenterveys- 

tai päihdeongelma. Keitä nämä lapset ovat? Missä he ovat? Onko jokainen vanhempi hoidon piirissä? 

Onko jossakin tälläkin hetkellä lapsi tai nuori, joka huolehtii vanhemmastaan? Maksaa laskuja 

kymmenvuotiaana? Hoitaa perheen ruokaostokset koulumatkalla? Laittaa pikkusisarukset nukkumaan ja 

kysyy vanhemmalta, onko tämä muistanut ottaa tänään lääkkeensä? Vastaa reippaalla äänellä pinnistäen 

hymyn huulilleen ”kaikki on hyvin” kun kysytään ”Mitä kuuluu? Onko kotona kaikki hyvin?”.   

 

Kyllä. Kyllä jossakin on tälläkin hetkellä lapsi, jonka lapsuus ei ole ehjä. Nuori, joka kantaa harteillaan 

sinne kuulumatonta taakkaa. Aikuinen, joka hakeutuu terveyskeskukseen mielenterveysongelmien vuoksi 

ja lähtee työstämään lapsuutensa kokemuksia. Pohtii, olenko minä hyvä? Olenko arvokas? Oliko se minun 

syytäni?   

 

Moip-hankkeessa kohtaamme näitä nuoria aikuisia, jotka ovat eläneet lapsuudessaan perheessä, jossa 

vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelma. Monen kohdalla tämä vanhempi on ollut ainut 

elämässä läsnä ollut vanhempi. Moni näistä lapsista ja nuorista on tottunut suorittamaan, pärjäämään – 

toimimaan niin, ettei aiheuta vanhemmalleen ainakaan yhtään enempään murhetta. Moni heistä on 

suoriutunut koulusta erinomaisesti. Suorittanut tutkinnon. Tehnyt tunnollisesti töitä. Pintapuolisesti ollut 

”pärjäävä”, ”kiltti ja tunnollinen”. Osa heistä on käynyt kuraattorilla. Koulupsykologilla. Ehkä 

nuorisopsykiatrian piirissä. Käynyt, koska ”oireilee”. Saanut hoitoa omaan oirekuvaansa – vääristyneen 

lisän omaan minäkuvaansa siitä, että minussa todella on vikaa.   

 

Mutta onko kukaan kuitenkaan koskaan kysynyt tai tiennyt mikä kotona on tilanne? Hankkeeseemme 

hakeutuvien nuorten kohdalla useinkaan ei ole. He kertovat, ettei heille ole koskaan aikaisemmin tarjottu 

tukea omaisena. He ovat saattaneet lapsuudessaan kertoa jollekkin, miten kotona asiat menevät. Kun 

kukaan ei tartu, puutu tai kerro, ettei asioiden noin pitäisi mennä, mistä tietää mikä on oikein ja väärin? 



 

 

 

Kuka kertoisi, ettei hänen kuuluisi joutua huolehtimaan vanhemmastasi? Kannustaisi, ja kertoisi, että sinä 

olet lapsi ja sinun tehtäväsi on leikkiä ja tutustua tähän maailmaan vailla huolia vanhemman voinnista.  

 

Olimme hankkeen kanssa Ruotsissa tutustumassa Maskrosbarn – nimisessä organisaatiossa, joka tekee 

kolmannella sektorilla töitä 13-19-vuotiaiden lasten kanssa, jotka mieltävät itsensä ”voikukkalapsiksi” – 

lapsiksi, joiden vanhemmalla on mielenterveyden haasteita tai addiktoitunutta käytöstä (päihteet, 

pelaaminen tms.). Lapset ja nuoret ohjautuvat usein sosiaalitoimen kautta, mutta organisaation palveluiden 

piiriin on tervetullut kuka tahansa, joka kokee toiminnan omakseen ja kävelee ovista sisään. Toimintaa on 

ollut viimeisen 12 vuoden ajan ja tällä hetkellä organisaatio työllistää 25 henkeä ja toiminnassa on mukana 

100 täysi-ikäistä vapaaehtoista. Toiminnassa ei puhuta työntekijöistä, vaan ”aikuisista”. Jokaisella 

aikuisella on myös itsellään omakohtainen kokemus siitä, kun vanhempi sairastaa psyykkisesti tai 

esimerkiksi käyttää päihteitä väärin. Lapsista ja nuorista 50 prosenttia on ollut väkivallan tai seksuaalisen 

hyväksikäytön uhrina. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on itsellään erinäisiä oireita tai seurauksia perheessä 

vallinneesta tilanteesta. Organisaation toiminnan piirissä on vuosittain noin 400 lasta ja tukea tarjotaan 

sekä paikallisesti (Tukholmassa ja Göteborgissa) sekä kansallisesti mm. sähköisin palveluin verkossa. 

Organisaatio tarjoaa seitsemän eri tyyppistä tukea: leirit, henkilökohtainen ohjaus, nuorisokeskuksen 

toiminta, podcast, skypen välityksellä tapahtuva tuki, chat-palvelut sekä valmennusohjelmat. Lisäksi 

organisaation toiminnassa olennaista on lobbaaminen ja mielenterveysasioiden esiintuominen lasten ja 

nuorten näkökulmasta. Toiminnasta löytyy kattavasti lisätietoa osoitteesta www.maskrosbarn.com.  

 

Maskrosbarn:issa vierailulta mieleen jäi lausahdus ”if one don’t ask, one does not know”.  

Kannustaisinkin jokaista lasten ja nuorten kanssa työskentelevää rohkeasti kysymään. Kysymään ja 

kysymään vielä toisenkin kerran. Ja myös uskaltaa aidosti kuulla vastaus. 

 

2017 / Sofia Virta – Moip!-hanketyöntekijä  

  

http://www.maskrosbarn.com/


 

 

 

Liite 44. Lehtiartikkelit 

Salon seudun sanomat 3.10.2016 

 

 

 

 

Salonjokilaakso 6.7.2016 



 

 

 

 

  



 

 

 

Liite 45. Kokemustarinat 

 

Kokemus puolison mielenterveyden haasteista 

”Minä ja puolisoni olemme olleet yhdessä 7 vuotta. Aloimme seurustelemaan hyvin nuorina ja kasvoimme 

yhdessä. Kaikki oli normaalisti.  Nauroimme ja vietimme aikaa yhdessä.  

Muutimme yhteen ja hetken aikaa opettelimme pärjäämään omillamme. Se oli puolisolleni liikaa. Se vastuu ja 

epäonnistumisen pelko lamaannutti hänet ja hän masentui pahasti. Masennus kesti vain hyvin lyhyen ajan ja hän 

palasi normaaliksi.  

  

Meni vuosia eteenpäin ja me muutimme taas. Alkoi ilmaantumaan uusia harrastuksia. Nikkarointia, kielten 

opiskelua, kamppailuharrastuksia, lista sen kuin jatkui. Mutta mikään harrastus ei ollut pysyvää. Se oli 

enemmänkin max. viikko per aihe. Ajattelin että se on normaalia, hän etsii mielenkiinnonkohteita. Rahaa siinä 

kului vaan mutta en siinä vaiheessa ajatellut, että taustalla on muuta.  

  

Tilanne tasaantui ja meni taas vuosi. Me muutimme taas, tällä kertaa eri paikkakunnalle. Hän masentui, tällä 

kertaa vakavasti. Sen jälkeen ei ole ylös noustu. Siitä on nyt tasan vuosi. Haimme apua 9 kk vaikeaan 

masennukseen, kunnes oikea lääkäri kuuli. Diagnoosi kaksisuuntainen mielialahäiriö. Kaikki loksahti jotenkin 

paikalleen. Apua tuli mutta masennus ja mieliala vaihtelut jäivät. Kuulemma menee pahimmillaan vuosia ennen, 

kun tilanne rauhoittuu ja palaa normaaliksi.   

Olemme nyt 23 vuotiaita.  

  

Jos joku kysyy millaista minun elämä on vastaan mielessäni, loputonta vuoristorataa.   

Mikään päivä sinä et tiedä, kun ulko-oven avaat, tuoksuuko kämpässä puhdas pyykki ja pulla vai astutko suoraan 

hävitykseen ja loputtomien kirosanojen viidakkoon. Kyllä niitä perus päiviäkin löytyy mutta ne on, niitä minun 

arjen valonsäteitä jotka loistaa kaiken synkkyyden seasta. Suurin toiveeni on, että elämäni olisi tavallista, tylsää 

arkea. En muuta.  Eteenpäin minua vie toivo ja rakkaus.  

 

Ps: jos samaistut tarinaani, etsi itsellesi apua. Sinä olet yhtä tärkeä ja huomaamatta myös sinä itse tarvitset 

parannusta. Ehkä enemmän kuin toinen. Älä ikinä unohda itseäsi. ”  

 
- Moip-nuori 

 

 

 

 

 

 

MINUN TARINANI  

  



 

 

 

”Synnyin ompelijan ja sähkömiehen kolmanneksi lapseksi. Kun olin muutaman vuoden vanha, isällä todettiin 

kaksi syöpää. Hän meni nopeasti todella huonoon kuntoon. Äiti hoisi isää kotona kolmen lapsen ohella isän 

kuolemaansa asti.   

 

Kun isä kuoli, äiti vajosi syvään masennukseen. Lapsuudesta muistan parhaiten sen, miten äiti vaan istui 

olohuoneen sohvalla ja keinutteli itseään siinä. Usein hän sanoi, että jollei hänellä olisi lapsia, hyppäisi hän 

parvekkeelta alas naru kaulassa. Mua pelotti. En uskaltanut lähteä kotoota pitkäksi aikaa pois, muuta kuin 

koulussa käymään. 

   

Kun kolme vuotta vanhempi isosiskoni meni yläasteelle, ryhtyi hän kokeilemaan huumeita. Hän jäi niistä kiinni ja 

mua hävetti mennä samaan yläasteeseen opiskelemaan hänen jälkeensä. Kaikki tiesi, että olen juuri hänen 

pikkusiskonsa. Tuntui, että opettajat tarkkailivat mua erityisemmin, kuin muita.   

Onneksi yläasteen jälkeen sain itse päättää minne lähteä opiskelemaan. Ei tarvinnut enää kulkea hänen perässä. 

Kun saavutimme aikuisiän, siskolla todettiin kaksisuuntainen mielialahäiriö. Olihan sen jo arvannutkin, 

hypomanian aikaan meno oli hurjaa. Parhaimmillaan hän tuhlasi useita tuhansia muutamassa viikossa. Isoveli 

katko välit meihin, koska syytti äitiä omasta masennuksestaan.  

 Samoihin aikoihin lääkäri alkoi epäillä äidilläni harhaluuloisuushäiriötä. Hänet yritettiin lähettää pakkohoitoon, 

koska hän ei suostunut hoitamaan puhjennutta diabetestaan. Äiti ajatteli, että lääkärit valehteli ja yrittivät vain 

saada hänet syömään lääkkeitä. Mutta ei häntä saatu hoitoon, hän osasi esittää tervettä. Olin ihan poikki ja 

ahdistunut äidin ja siskon tilanteesta. Perheemme oli todella riitainen.   

 

Moippiin hakeuduin siinä vaiheessa, kun siskoni paljasti päihteidenkäyttönsä laajuuden ja kertoi ystäväpiiristään 

tarkemmin. Olin ajatellut, että hän on viihdekäyttäjä ja sen pystyin hyväksymään. Kun paljastui, että hän on täysi 

addikti ja hengailee vaarallisten rikollisten kanssa, päädyin katkaisemaan välimme. Tuntui, että elämäni yksi 

tukipilari oli murtunut mun alta. En voinut enää luottaa häneen. Tuntuu, ettei hän ole mun siskoni, se tuttu ja 

turvallinen, vaan joku ihan muu. Hän on muuttunut niin paljon viimeisen parin vuoden aikana.   

 

Hakeuduin Moippiin, jotta saisin ympärilleni ihmisiä, jotka ymmärtävät ajatuksiani ja miksi oon päätynyt omiin 

ratkaisuihini. Toivon löytäväni Moipin kautta voimavaroja hyväksyä siskoni ja äitini tilanteet ja keinoja elää 

heidän kanssaan. En voi muuttaa heitä, enkä kuitenkaan haluaisi elää ilman heitä. He ovat ainoa perheeni. 

Moipissa on muita samanikäisiä nuoria ja he ymmärtää, koska kaikilla on omat tilanteensa. Voidaan yhdessä 

purkaa näitä fiiliksiä tai unohtaa ne kokonaan ja tehdä jotain mukavaa. Saadaan ihan itse päättää. Tuu säki 

mukaan, jos läheisen tilanne painaa mieltä!”  

Vertaistuen merkitys  

  

  

"Moip!-projekti on auttanut minua käsittelemään tapahtuneita asioita paremmin ja saamaan uusia 

näkökulmia omaan tilanteeseen.  



 

 

 

  

On helpottavaa tietää, kun olet ihmisten ympäröimänä, jotka ovat kokeneet omia kokemuksia kyseisestä 

aiheesta, eivät tuomitse sinua sen perusteella kuka olet ja mitä olet kokenut. Ja jotka ymmärtävät 

millaista se on, kun perheessä/lähipiirissä on mielenterveys- ja päihdeongelmia.  

  

Ilman Moip!:ia en olisi tutustunut moneen ihmiseen, joilta saan vertaistukea ja joka on mielestäni tosi 

tärkeää, koska silloin tietää, ettei ole yksin omien ongelmien kanssa.  

Omalta kohdaltani, äidilläni oli alkoholiongelma ja kaksisuuntainen mielialahäiriö. Tällä hetkellä hän 

ei ole enää täällä. Eläminen asian kanssa on älyttömän vaikeaa, mutta toivoa tuo ryhmän jäsenet, joiden 

kanssa saan purkaa asioita ja mennä pikkuhiljaa elämässä eteenpäin, omaan tahtiin." 

 

-Moip!-nuori 

  



 

 

 

Liite 46. Turvallisuussuunnitelma 

 

MOIP! - TURVALLISUUSSUUNNITELMA  

  

Tekijät: Sofia Virta & Pinja Uutela  

  

Yleistä  

  

Moip!-projekti tarjoaa tukea, neuvontaa ja virkistystä nuorille 16-29-vuotiaille mielenterveys- ja 

päihdeomaisille. Vertaistuki on keskeisessä roolissa projektin toiminnassa ja projektin aikana toteutetaan 

myös Moip!-mentortoimintaa. Moip! on Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry:n ja Salon 

seudun FinFami ry:n yhteinen hanke, jossa työskentelee kaksi projektityöntekijää. Toiminta on keskittynyt 

sekä Turkuun (Sepänkatu 3) että Saloon (Turuntie 8) niin, että projektin toisen työntekiijän työpisteenät 

toimii Turku ja toisen Salo. Projektin esimiestyö toteutetaan Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset 

FinFami ry:n toiminnanjohtajan Samuli Koskisen toimesta.   

 

Työskentelytilat  

  

Turku  

Turun toimipiste sijaitsee Perhetalo Heidekenin alakerrassa tilassa nro. 114. Heidekenillä työskentelee 

useita ihmisiä eri järjestötoimijoiden tahoilta. Moip!:in tila on oma huoneensa, joka väliseinällä jakautuu 

niin sanottuu “olohuoneeseen” ja työhuoneeseen. Tila on lukittavissa sisältäpäin, lisäksi tilassa kaksi 

muuta ovea: käytäväovea seuraava ääntä eristävä ovi, sekä toimistotilaan johtava ovi, joka on myös 

lukittavissa sisältä päin. “Olohuonetta” ja toimistoa erottava ovellinen väliseinä on yläosasta auki. Tilassa 

toimii ilmanvaihto sekä palohälytysjärjestelmä. Heidekenillä on rakennusta koskeva 

turvallisuussuunnitelma rakennettuna Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestön toimesta.   

  

Turun työntekijä työskentelee pääasiassa yksin tilassa. Talon ulko-ovet lukittuvat klo. 16.00, jonka jälkeen 

ovista pääsee vain summeria soittamalla. Tilassa sijaitsee kolme parillista ikkunaa, kaksi “olohuoneen” 

puolella ja yksi toimiston puolella. Lasit eivät olet turvalasia. Tilat ovat kalustettuja.   

  

Salo  

Salon toimipiste sijaitsee huoneistossa rakennuksessa jossa toimii yrityksiä ja yhdistyksiä. FinFami -Salon 

seudun yhdistys sijaitsee naapurihuoneistossa. Moip! :in tila on erillinen kaksio, joka toimii sekä 

työntekijän toimistona että nuorten yksilö -ja ryhmätapaamisten tilana. Huoneistossa on keittiö, olohuone, 

eteinen ja wc. Työntekijän työpiste sijaitsee olohuoneessa. Moip! toimisto sijaitsee rakennuksen 

ylimmässä kerroksessa, jonne kulku on mahdollista sekä hissillä että rappusten kautta. Huoneistoon johtaa 

yksi ovi rappukäytävästä, ovisilmää tai turvaketjua ei ole. Rakennuksen ala-ovet ovat suljettuina ilta-

aikaan alkaen klo 20 sekä viikonloppuisin jolloin sisään pääsee vain avaimen kanssa.  

  

Projektityöntekijä työskentelee pääasiassa yksin tilassa.   

  

Ryhmätilanteet  

Ryhmät ovat kooltaan 3-12 henkeä. Ryhmät kokoontuvat tiloissa projektityöntekijöiden, erikseen 

palkattujen ryhmänvetäjien tai vapaaehtoisten ohjauksessa. Ryhmät voivat olla joko suljettuja, jolloin 

ryhmässä käyvät aina samat henkilöt tai avoimia, jolloin paikalle voi käytännössä tulla kuka tahansa. 

Avointa toimintaa toteuttavat mentorit. Avoimesta toiminnasta, ja ajoittain myös suljetuista 

ryhmätapaamisista, mainostetaan julkisesti. Ryhmissä on voimassa salassapitovelvollisuus.   

  

Ryhmien ohjaajia, sekä työntekijöitä, että vapaaehtoisia, on perehdytetty huomioimaan turvallisuusasiat 

ryhmien aikana. Ryhmien toimiessa tilassa on paikalla pääsääntöisesti kaksi työntekijää tai avoimen 

toiminnan kohdalla kaksi vapaaehtoista. Tilassa järjestettävät ryhmät ovat pääasiassa ilta-aikaan, jolloin 



 

 

 

Heidekenillä ei välttämättä toimi muiden järjestöjen työntekijöitä. Ennen ryhmätapaamisen alkua 

tapaamisen ohjaajat varmistavat, että ryhmätilan ovi ei ole lukkoasennossa - tällä pyritään 

valmistautumaan mahdollisten uhkatilanteiden varalta. Ohjaajat pyrkivät istumaan ryhmätilassa niin, että 

heillä on esteetön poistumisreitti tilasta.   

  

Suljettujen ryhmien kohdalla työntekijät usein tietävät ryhmäläiset ennestään. Työntekijät pyrkivät 

tapaamaan ryhmiin liittyvät henkilöt ensin yksilötapaamisten merkeissä voidakseen arvioida yksilön 

soveltuvuutta ryhmään. Henkilö, jonka kohdalla on työntekijöiden arvion pohjalta syytä epäillä riskiä olla 

vaaraksi työntekijöille tai muille ryhmäläisille, ei ole soveltuva osallistumaan ryhmään. Työntekijät 

pyrkivät  ohjaamaan asiakkaan toisen tuki/hoitotahon piiriin yhteistyöverkostoja hyödyntämällä. Samoin 

toimitaan henkilön psyykkisen voinnin tai päihteiden käytön ollessa työntekijöiden arvion pohjalta 

sellaista, ettei Moip!:in resurssit ja tarkoitus riitä tai ole oikea taho henkilön tilanteeseen nähden.  

  

Suljettujen ryhmien aloitustapaamisissa kootaan yhteiset pelisäännöt toiminnalle. 

Turvallisuusnäkökulmasta keskeisiä ryhmän tietoon saatettavia sääntöjä ovat seuraavat:  

  

• Toiseen ei saa koskea ilman lupaa  

• Tapaamiset ovat päihteettömiä  

• Tilanteesta on aina lupa poistua  

• Kaikenlainen uhkailu ja kiristäminen ovat kiellettyä, ja johtavat viranomaisille tehtävään 

ilmoitukseen  

• Väkivallalle on nollatoleranssi – jo väkivallan uhka johtaa viranomaiselle tehtävään ilmoitukseen  

  

Yksilötapaamiset  

Työntekijät tapaavat kohderyhmään kuuluvia henkilöitä kahden kesken tarpeen mukaan. Kaikki ryhmiin 

liittymisestä kiinnostunut tavataan aina vähintään kerran kahden kesken monissa tapauksissa 

useammankin kerran. Koska työntekijöiden työpisteet sijaitsevat eri kaupungeissa ei yksilötapaamisia ole 

aina mahdollista toteuttaa työparityöskentelynä. Suurin osa yksilötapaamisiin tulevista henkilöistä 

ohjautuu yhteistyötahon kautta, jolloin yhteistyötaho on usein jo osaltaan arvioinut henkilön soveltuvuutta 

Moip!:in toimintaan. Tilanteissa, joissa ennestään tuntematon asiakas ottaa itse yhteyttä ilman ohjaavaa 

tahoa, pyritään työntekijän työturvallisuuden vuoksi tapaaminen järjestämään työparityöskentelynä. 

Ennen tapaamisen alkua tapaamisen vetäjät varmistavat, että tilan ovi ei ole lukkoasennossa - tällä pyritään 

valmistautumaan mahdollisten uhkatilanteiden varalta. Ohjaajat pyrkivät istumaan ryhmätilassa niin, että 

heillä on esteetön pakenemisreitti pois tilasta.  

Yksilötapaamisiin kootut ohjeet/säännöt (ks.alla) löytyvät sekä hankkeen internetsivuilta, että jaetaan 

asiakkaille ensimmäisessä tapaamisessa.   

  

• Voit osallistua tapaamisiin halutessasi anonyymisti. Emme ole viranomaistaho, eikä tietojasi tai 

kertomiasi asioita kirjata mihinkään viralliseen järjestelmään. Keräämme kuitenkin yleistä tilastoa 

Moip-projektiin osallistuneista iän, asuinkunnan, sukupuolen, omaissuhteen (sisko, isä, puoliso jne.) 

sekä ohjanneen tahon perusteella. Toiminta on maksutonta.  

  

• Ennen ryhmään liittymistä tapaat työntekijää vähintään kaksi kertaa yksilötapaamisten muodossa. 

Tapaamisissa voit yhdessä työntekijän kanssa pohtia, sopisiko Moip!-toiminta sinulle ja minkälainen 

Moip!-toiminta voisi tukea juuri sinua kaikkein parhainten.  

  

• Tapaamisiin ei voi osallistua päihteiden vaikutuksen alaisena.  

   

• Väkivallalle ja uhkauksille on Moip:issa nollatoleranssi. Jokaisesta työntekijään kohdistuvasta 

uhkauksesta tai väkivallasta ollaan yhteydessä viranomaisiin.  

  

• Sovitut tapaamisajat tulee perua hyvissä ajoin – mahdollisuuksien mukaan viimeistään edellisenä 

päivänä. Näin aika vapautuu toiselle sitä tarvitsevalle.  



 

 

 

   

• Tapaaminen vapautuu seuraavalle, jos olet yli 20 minuuttia myöhässä, eikä tästä ole tietoa 

työntekijällä  

   

• Työntekijän kanssa käytävät keskustelut ovat salassa pidettäviä. Alaikäisten kohdalla 

lastensuojelullisen huolen ilmetessä, työntekijät ovat kuitenkin velvollisia tekemään 

lastensuojeluilmoituksen. Jos keskusteluissa käy ilmi törkeän rikoksen täyttämät tunnusmerkit 

työntekijät ovat velvollisia poikkeamaan salassapitosopimuksesta.  

   

• Jos et ole halukas osallistumaan vertaisryhmään, sinulla on mahdollisuus hyödyntää viisi 

yksilötapaamista työntekijän kanssa. Tapaamisten päätteeksi voimme yhdessä pohtia, minkä muun 

palvelun tai toiminnan parista voisit hyötyä jatkossa ja olla halutessasi yhdessä yhteydessä kyseiseen 

tahoon.  

  

• Projektityöntekijät tukevat vertaisryhmäprosessiin osallistuvia nuoria aikuisia tarpeen mukaan 

yksilötapaamisin  

   

• Työntekijöihin voi olla yhteydessä tapaamisten välillä joko heidän työnumeroon soittamalla tai 

viestittämällä, laittamalla sähköpostia sekä Facebook-profiilien kautta. Työntekijät tavoittaa parhaiten 

arkisin kello 8 – 16 välillä.   

  

Salassapitovelvollisuus  

Hankkeen toiminnassa työntekijöitä sitoo asiakkaille luvattu vaitiolovelvollisuus niin yksilö-, kuin 

ryhmätoiminnankin piirissä. Projektityöntekijät, ryhmiin osallistuvat henkilöt sekä mentorit 

allekirjoittavat salassapitosopimukset, jotka projektissa kulkevat “luottamussopimus” nimellä. Tällä 

pyritään rakentamaan osallistujille turvallinen ympäristö jakaa omia kokemuksiaan ja toisaalta suojata 

yksilöitä sillä, ettei luottamuksellisesti jaetut asiat leviä eteenpäin. Projektissa toimivat työntekijät voivat 

kuitenkin jakaa tietoja keskenään - jos tämä koetaan tarpeelliseksi ryhmän tai osallistujan kannalta 

tarkasteltuna. Myös tämän osallistujat saavat tiedokseen tullessaan mukaan projektiin. Jos työntekijä tai 

mentori saa tietoonsa aikaisemmin tapahtuneen tai tekeillä olevan törkeän rikoksen, ilmoittaa hän asiasta 

viranomaisille salassapitovelvollisuudesta poiketen. Samoin menetellään, jos työntekijälle tai mentorille 

herää huoli alaikäisen lastensuojelullisesta tarpeesta.  

  

Projektityöntekijät, ryhmäläiset eivätkä vapaaehtoiset saa kertoa kenellekkään osallistujatietoja, siitä ketä 

on toiminnan puitteissa mukana ollut tai ei ole.   

  

Uhkatilanteet   

Hankkeen toiminnassa kaikista uhkauksista ja uhkatilanteista ilmoitetaan viranomaisille. Tämä annetaan 

osallistujille tiedoksi alkulomakkeen yhteydessä. Uhkaukseksi katsotaan Suomen lain laittoman 

uhkauksen kriteerit täyttävä toiminta, jossa sanallisesti tai aseen välityksellä kohdistetaan toisen ihmisen 

henkeen tai terveyteen kohdistuva uhkaus, jonka perusteella uhatulla on syytä pelätä henkilökohtaisen 

turvallisuuden tai omaisuuden olevan vaarassa.  

  

Väkivaltatilanteet  

Hankkeen toiminnan piirissä ei sallita minkäänlaista väkivaltaa. Kaikista väkivaltatilanteista ilmoitetaan 

viranomaisille. Alla työntekijöiden toimintaohjeet uhkaavasti/väkivaltaisesti käyttäytyvän asiakkaan 

kohtaamiseen. Myös mentorit koulutetaan kyseisten toimintaohjeiden mukaan. Tilanteessa, jossa paikalla 

on sekä työntekijä, että mentori, ottaa työntekijä aina tilanteessa vetovastuun.   

  

• Mahdollisen uhkatilanteen saattaa tunnistaa ns. alkavan aggression merkeistä (tilanteet ovat hyvin 

erilaisia, alla yleisesti tunnistettuja merkkejä)  

o Henkilön äänenvoimakkuus ja puherytmi kiihtyvät.  

o Käsien nyrkkiin puristelu  



 

 

 

o Äkillinen istuma-asennosta seisomaan nouseminen  

o Katseen muuttuminen “tuijottavaksi”  

o Henkilö “kiihdyttää itse itseään” ei kuuntele perusteltujakaan vastauksia  

o Henkilön asenne muuttuu “millään ei mitään väliä” - tyyliseksi : “soita vaan poliisit, ihan 

sama vaikka lähtisin linnaan”  

o Puheen loppuminen  

o Lähietäisyydelle pyrkiminen  

  

• Pyri pysymään itse rauhallisena. Älä provosoidu äläkä korjaa kiihtyneen henkilön väitteitä vaan 

osoita kuuntelevasi häntä.  

  

• Varmista ensisijaisesti oma turvallisuuteesi.   

  

• Käy mielessäsi läpi mahdolliset pakoreitit ja varmistakaa, että joku kykenee soittamaan 

hätäkeskukseen - ensisijaisesti vastuun soittamisesta ottaa työntekijät/mentorit. Tilanteen salliessa 

puhelu kannattaa soittaa asiakkaan kuulumattomista, mutta tilanteesta riippuen.   

  

• Osoita, että ymmärrät aidosti henkilön kiihtymyksen ja ettet SINÄ ole hänelle vihollinen 

esimerkiksi toteamalla myötätuntoisesti “ymmärrän hyvin, että olet vihainen”.  

  

• Älä yritä väitellä itseäsi “voittajaksi” vaan anna asiakkaalle kunniallinen perääntymismahdollisuus 

esimerkiksi toteamalla “Voit hyvinkin olla oikeassa, katsotaan mitä voimme tehdä asialle.”  

  

• Jos uhkaava tilanne muodostuu esimerkiksi ryhmätilassa, pyydä henkilöä rauhallisesti poistumaan 

tilasta esimerkiksi käytävän puolelle. Voit ehdottaa, että jatketaan keskustelua pienemmällä porukalla 

ryhmätilan ulkopuolella - näin pyritään turvaamaan muiden läsnäolijoiden turvallisuus - älä kuitenkaan 

missään tilanteessa jää yksin kiihtyneen henkilön kanssa vaan varmista, että kanssasi on vähintään yksi 

henkilö ja että sinulla on mielessäsi pakoreitti valmiina ja vapaana.   

  

• Yritä saada henkilö puhumaan, jos hän puhuu hän tuskin samaan aikaan toimii aggressiivisesti 

sinua tai muita kohtaan  

  

• Uhkaavassa tilanteessa saatat havaita itsessäsi seuraavia fysiologisia muutoksia  

o hikoilun lisääntyminen  

o Vapina (kädet, koko keho tms.) → Voit esimerkiksi pitää kädet sylissäsi, jottei kiihtynyt 

henkilö havaitse tätä   

o Hengityksen tiheentyminen → pyri mahdollisuuksien mukaan hengittämään syvään ja 

tasaisesti  

o Putkinäkö → siirrä tiedostaen katsettasi putkinäön välttämiseksi  

o “Valikoiva” kuulo   

o Oman äänen hallinnan vaikeutuminen → jos huomaat ettet hallitse ääntäsi, voit esimerkiksi 

välttää puhumista ja osoittaa kuuntelevasi asiakasta  

  

• Jos päällekarkaus tapahtuu  

o Yritä suojata päätäsi käsilläsi/käsivarsillasi  

o Pyri pysymään jaloillasi, vältä maahan menemistä  

o Käytä ääntä, huuda  

o Älä peitä omaa näkökenttää käsilläsi  

o Jos lähelläsi on lyömiseen soveltuvia esineitä, voit käyttää niitä hätävarjeluun ja 

puolustautumiseen  

o Yritä käyttää lähellä olevia kalusteita apunasi:  

▪ nosta tuoli eteesi suojaksi  

▪ käytä ovea esteenä  



 

 

 

▪ jne  

• Pakene   

  

Päihtynyt asiakas  

Hankkeen toimintaan ei voi osallistua päihtyneenä. Alla työntekijöiden toimintaohjeet päihtyneen, 

rauhallisesti ja uhkaamattomasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaamiseen. Myös mentorit koulutetaan 

kyseisten toimintaohjeiden mukaan. Tilanteessa, jossa paikalla on sekä työntekijä, että mentori, ottaa 

työntekijä aina tilanteessa vetovastuun.   

  

• Jos epäilet asiakkaan olevan päihtynyt, kerro havainnostasi työparille sekä mentorille 

mahdollisuuksien mukaan huomiota herättämättä muissa asiakkaan roolissa paikalla olijoissa  

  

• Pyydä rauhallisesti päihtyneen oloista asiakasta siirtymään kanssasi käytävään (Heidekenillä 

Moip:in tilan ulkopuolelle / Salossa rappukäytävään). Jos mahdollista, pyydä työpari/mentori 

tilanteeseen mukaan. Havainnoi ympäristöä ja pidä mielessäsi poistumistiet ja oman turvallisuuden 

takaaminen.  

  

• Kerro asiakkaalle rauhallisesti, että epäilet hänen olevan päihtynyt ja muistuta, ettei hankkeen 

toimintaan voi osallistua päihteiden vaikutuksen alaisena. Kerro rauhallisesti, että voimme sopia 

tapaamisen ja keskustella kun hän on päihtymätön. Tiedustele asiakkaalta toivooko hän, että työntekijä 

hankkii hänelle apua päihtymystilaan liittyen (selviytymisasema, päivystys tms.) ja toimi tilanteen 

vaatimalla tavalla. Jos asiakas ei ole yhteistyöhaluinen tai koe tarvitsevansa muiden tahojen apua, 

pyydä häntä rauhallisesti poistumaan Heidekenin / Salon tiloista. Asiakkaan kanssa toimiessa varmista 

kokoajan ensisijaisesti oma sekä muiden paikalla olijoiden turvallisuus.  

  

Sairaskohtaus/Tapaturmat  

Sairaskohtauksen tai tapaturman sattuessa paikalla olevat työntekijät turvaavat hätäensiavun ja tilanteesta 

ollaan tarpeen mukaan yhteydessä yleiseen hätänumeroon 112.   

  

Kriisitilanteiden jälkikäsittely  

Tapahtuneen kriisitilanteen jälkeen, hankkeen työntekijät varmistavat, että kaikille läsnäolijoille 

mahdollistetaan riittävä debriefing siihen perehtyneiden tahojen toimesta.  

  

Sosiaalinen media   

Hankkeella on käytössä omat kotisivut, Facebook-sivu, työntekijöiden Facebook-profiilit (muotoa Moip 

Sofia Turku, Moip Pinja Salo), Instagram ja Twitter. Markkinoinnissa työntekijät esiintyvät etunimillään. 

Hankkeen yhteystiedot koostuvat työntekijöiden työnumeroista ja työsähköpostiosoitteista, joista 

sosiaalisessa mediassa ja hankkeen esitteissä käytetään gmail-osoitteita muodossa moip.turku@gmail.com 

ja moip.salo@gmail.com. Etu- ja sukunimestä koostuvia sähköpostiosoitteita ei käytetä julkisessa 

markkinoinnissa työntekijöiden henkilöllisyyden turvaamiseksi mutta työntekijät esiintyvät koko 

nimillään yhteistyötahojen kanssa toimiessaan.   

  

Mentorit  

Mentoreiden koulutus sisältää yhdistyksen vapaaehtois-, ja vertaisneuvojakoulutusten lisäksi erikoistavan 

Moip!Mentor-koulutusosuuden, jossa mentoreiden kanssa käydään läpi myös turvallisuussuunnitelma.   

  

Vertaiskaveritoiminta  

Vain mentorit toteuttavat vertaiskaveritoimintaa. Mentorit ovat perehtyneet hankkeen 

turvallisuusuunnitelmaan. Hankkeen työntekijät tapaavat aina ensin vertaiskaveritoiminnasta 

kiinnostunutta nuorta aikuista, ennen kuin mentori ja asiakas viettävät aikaa kahdestaan. 

Vertaiskaveritoiminta pyritään pääasiassa järjestämään julkisella paikalla.  

  

Alaikäiset osallistujat  

mailto:moip.turku@gmail.com
mailto:moip.salo@gmail.com


 

 

 

Hankkeen kohderyhmään lukeutuvat myös alle 18-vuotiaat ikäluokissa 16-18-vuotta. Alaikäiset 

osallistuvat hankkeen leireille huoltajan vastuulla, jolloin alaikäisen osallistujan tulee toimittaa tätä varten 

hankkeessa rakennettu lupalomake huoltajan allekirjoituksella varustettuna hanketyöntekijöille ennen 

leirin alkua. Jos hanketyöntekijä havaitsee tai saa tietää sellaisia seikkoja, joiden vuoksi alaikäisen 

osallistujan lastensuojelun tarve olisi syytä selvittää, tekee hanketyöntekijä lastensuojeluilmoituksen.   

  

Vakuutukset  

Osallistujia ei ole vakuutettu hankkeen toimesta. Tämä annetaan heille tiedoksi sekä hankkeen internet-

sivuilla, että ensimmäisessä yksilötapaamisessa jaettavassa ohjelomakkeessa. Opiskelijat eivät olet 

vakuutettuina hankkeen toimesta. Työntekijät ovat vakuutettuina yhdistyksen puolesta.  

  

Opiskelijat  

Hankkeessa työharjoitteluja suorittavat opiskelijat ovat velvollisia esittämään hanketyöntekijöille 

rikosrekisteriotteen, joka vaaditaa alaikäisten kanssa työskenteleviltä.  

Opiskelijat perehdytetään hankkeen turvallisuussuunnitelmaan. Opiskelijat eivät ole vakuutettuina 

hankkeen toimesta.   

  

Työntekijöiden työssä jaksaminen   

Hanketyöntekijät tapaavat työnohjaajaa noin 10 kertaa vuodessa. Työnohjaajana toimii Minna Riitahaara 

Turun Kriisikeskuksessa.   

  

Turvallisuus leireillä  

Hankkeen leireillä noudatetaan tätä turvallisuussuunnitelmaa. Leiripaikkoja ei julkaista julkisina somessa 

tai muissa vastaavissa yhteyksissä. Leirin työntekijät pohtivat leiritilan turvallisuusnäkökulmaa aina ennen 

leirin aloitusta. Leiriläisten kanssa käydään leirin aluksi lyhyesti läpi leirialueen paloturvallisuus ja 

poistumissuunnitelma.   

  

Erityishuomiot Turku  

  

Erityishuomiot Salo  

Vuokranantajalta tiedusteltava mahdollisuutta saada huoneiston ulko-oveen ovisilmä ja/tai turvaketju. 

  



 

 

 

Liite 47. Tietosuojaseoste 

TIETOSUOJASELOSTE, 25.05.2018  

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n tietosuojaseloste on tehty vastaamaan EU:n 

yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia määräyksiä, jotka liittyvät rekisterinpitäjien velvoitteisiin 

informoida rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojaseloste on tehty kaikista yhdistyksemme 

henkilötietorekistereistä ja ne ovat kaikkien rekisteröityjen saatavilla.  

Tietosuoja-asetuksen, josta käytetään myös nimitystä GDPR eli General Data Protection Regulation, 

tarkoituksena on saattaa tietosuojaan liittyvä säätely digiaikaan. Asetuksen tavoitteena on turvata 

kansalaisten tietosuojaoikeudet paremmin, ja se säätelee kaikkea henkilötietojen käsittelyä sekä siihen 

liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia.  

Henkilötietolaki (523/99) 10. ja 24. § 

Rekisterin pitäjä: 

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry, Itäinen Pitkäkatu 11 a, 20520 Turku, p. 044 793 

0580, omtls@vsfinfami.fi   

Rekistereistä löytyvät seuraavat tiedot: 

1. Rekisterin pitäjä ja vastuuhenkilö  

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

3. Rekisterin nimi/tietosuojaseloste 

4. Rekisteröidyt 

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käyttötarkoitus 

6. Käsiteltävät henkilötiedot 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen 

9. Tietojen suojaus; manuaalinen ja sähköinen  

10. Tietojen käsittelyn kesto  

11. Tietojen käsittelijät  

12. Rekisteröityjen oikeudet 

13. Yhteydenotot 

14. Muutokset tietosuojaselosteessa 

Tietosuoja löytyy seuraavista rekistereistä: 

1. Jäsenrekisteri, Nekkari 

2. Vapaaehtoisten rekisteri 

3. Tukihenkilötoiminnan rekisteri  

4. Asiakasrekisteri  

5. Ilmoittautumis- ja hakemisrekisteri/ Lyyti, sisältäen koulutukset, tapahtumat, rretket, juhlat, 

ryhmät, kurssit, leirit, ensitieto- ja hyvinvointipäivät 

6. Auttava Omainen – rekisteri (sisältää vapaaehtoiset ja yhteistyötahot)  

7. Yhteistyörekisteri (sähköpostiryhmät), Tahtogroup 

mailto:omtls@vsfinfami.fi
https://www.vsfinfami.fi/wp-content/uploads/Tietosuojaseloste-jäsenrekisteri-2018.pdf
http://www.membook.fi/yhdistyksen-tietoturva/
https://www.vsfinfami.fi/wp-content/uploads/Tietosuojaseloste-vapaaehtoisten-rekisteri.pdf
https://www.lyyti.com/fi/tietosuoja-ja-gdpr-yhteensopivuus
https://tahtogroup.fi/gdpr-hyva-kannustin-henkilotietojen-kevatsiivoukseen/?utm_source=Tahto+Groupin+asiakkaat&utm_campaign=613f14e13d-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_20&utm_medium=email&utm_term=0_9613e85109-613f14e13d-264854117


 

 

 

8. Henkilöstörekisteri (työntekijät) 

9. Kirjanpidon rekisteri, Procountor /Finago 

10. Moip!-hankkeen asiakasrekisteri   

  

https://finago.com/fi/tietosuojaseloste/


 

 

 

Liite 48. Toimintaohjeet uhka- ja väkivaltatilanteeseen 

• Mahdollisen uhkatilanteen saattaa tunnistaa ns. alkavan aggression merkeistä (tilanteet ovat hyvin 

erilaisia, alla yleisesti tunnistettuja merkkejä)  

o Henkilön äänenvoimakkuus ja puherytmi kiihtyvät.  

o Käsien nyrkkiin puristelu  

o Äkillinen istuma-asennosta seisomaan nouseminen  

o Katseen muuttuminen “tuijottavaksi”  

o Henkilö “kiihdyttää itse itseään” ei kuuntele perusteltujakaan vastauksia  

o Henkilön asenne muuttuu “millään ei mitään väliä” - tyyliseksi : “soita vaan poliisit, ihan 

sama vaikka lähtisin linnaan”  

o Puheen loppuminen  

o Lähietäisyydelle pyrkiminen  

  

• Pyri pysymään itse rauhallisena. Älä provosoidu äläkä korjaa kiihtyneen henkilön väitteitä vaan 

osoita kuuntelevasi häntä.  

  

• Varmista ensisijaisesti oma turvallisuuteesi.   

  

• Käy mielessäsi läpi mahdolliset pakoreitit ja varmistakaa, että joku kykenee soittamaan 

hätäkeskukseen - ensisijaisesti vastuun soittamisesta ottaa työntekijät/mentorit. Tilanteen salliessa 

puhelu kannattaa soittaa asiakkaan kuulumattomista, mutta tilanteesta riippuen.   

  

• Osoita, että ymmärrät aidosti henkilön kiihtymyksen ja ettet SINÄ ole hänelle vihollinen 

esimerkiksi toteamalla myötätuntoisesti “ymmärrän hyvin, että olet vihainen”.  

  

• Älä yritä väitellä itseäsi “voittajaksi” vaan anna asiakkaalle kunniallinen perääntymismahdollisuus 

esimerkiksi toteamalla “Voit hyvinkin olla oikeassa, katsotaan mitä voimme tehdä asialle.”  

  

• Jos uhkaava tilanne muodostuu esimerkiksi ryhmätilassa, pyydä henkilöä rauhallisesti poistumaan 

tilasta esimerkiksi käytävän puolelle. Voit ehdottaa, että jatketaan keskustelua pienemmällä porukalla 

ryhmätilan ulkopuolella - näin pyritään turvaamaan muiden läsnäolijoiden turvallisuus - älä kuitenkaan 

missään tilanteessa jää yksin kiihtyneen henkilön kanssa vaan varmista, että kanssasi on vähintään yksi 

henkilö ja että sinulla on mielessäsi pakoreitti valmiina ja vapaana.   

  

• Yritä saada henkilö puhumaan, jos hän puhuu hän tuskin samaan aikaan toimii aggressiivisesti 

sinua tai muita kohtaan  

  

• Uhkaavassa tilanteessa saatat havaita itsessäsi seuraavia fysiologisia muutoksia  

o hikoilun lisääntyminen  

o Vapina (kädet, koko keho tms.) → Voit esimerkiksi pitää kädet sylissäsi, jottei kiihtynyt 

henkilö havaitse tätä   

o Hengityksen tiheentyminen → pyri mahdollisuuksien mukaan hengittämään syvään ja 

tasaisesti  

o Putkinäkö → siirrä tiedostaen katsettasi putkinäön välttämiseksi  

o “Valikoiva” kuulo   

o Oman äänen hallinnan vaikeutuminen → jos huomaat ettet hallitse ääntäsi, voit esimerkiksi 

välttää puhumista ja osoittaa kuuntelevasi asiakasta  

  

• Jos päällekarkaus tapahtuu  

o Yritä suojata päätäsi käsilläsi/käsivarsillasi  

o Pyri pysymään jaloillasi, vältä maahan menemistä  

o Käytä ääntä, huuda  



 

 

 

o Älä peitä omaa näkökenttää käsilläsi  

o Jos lähelläsi on lyömiseen soveltuvia esineitä, voit käyttää niitä hätävarjeluun ja 

puolustautumiseen  

o Yritä käyttää lähellä olevia kalusteita apunasi:  

▪ nosta tuoli eteesi suojaksi  

▪ käytä ovea esteenä  

▪ jne  

• Pakene   

 

  



 

 

 

Liite 49. Toimintaohjeet päihtyneen, rauhallisesti ja uhkaamattomasti käyttäytyvän asiakkaan 

kohtaamiseen 

  

• Jos epäilet asiakkaan olevan päihtynyt, kerro havainnostasi työparille sekä mentorille 

mahdollisuuksien mukaan huomiota herättämättä muissa asiakkaan roolissa paikalla olijoissa  

  

• Pyydä rauhallisesti päihtyneen oloista asiakasta siirtymään kanssasi käytävään (Heidekenillä 

Moip:in tilan ulkopuolelle / Salossa rappukäytävään). Jos mahdollista, pyydä työpari/mentori 

tilanteeseen mukaan. Havainnoi ympäristöä ja pidä mielessäsi poistumistiet ja oman turvallisuuden 

takaaminen.  

  

• Kerro asiakkaalle rauhallisesti, että epäilet hänen olevan päihtynyt ja muistuta, ettei hankkeen 

toimintaan voi osallistua päihteiden vaikutuksen alaisena. Kerro rauhallisesti, että voimme sopia 

tapaamisen ja keskustella kun hän on päihtymätön. Tiedustele asiakkaalta toivooko hän, että työntekijä 

hankkii hänelle apua päihtymystilaan liittyen (selviytymisasema, päivystys tms.) ja toimi tilanteen 

vaatimalla tavalla. Jos asiakas ei ole yhteistyöhaluinen tai koe tarvitsevansa muiden tahojen apua, 

pyydä häntä rauhallisesti poistumaan Heidekenin / Salon tiloista. Asiakkaan kanssa toimiessa varmista 

koko ajan ensisijaisesti oma sekä muiden paikalla olijoiden turvallisuus.  

 

 


