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1 VARSINAIS-SUOMEN MIELENTERVEYSOMAISET - FINFAMI RY 

1.1Toiminnantarkoitus ja omaistyön tarve 
Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry (15.6.2015 - ). Sen kotipaikka on 

Turku ja toimialueena on Varsinais-Suomi, lukuun ottamatta Salon seutua. Mielenterveysomainen on 

henkilö, jonka läheisellä on psyykkinen sairaus tai jolla on huoli läheisen psyykkisestä oireilusta. Hän voi olla 

tai kokea olevansa mielenterveysomaisena omaishoitaja. Yhdistyksen tarkoituksena on järjestölähtöisesti 

tukea mielenterveys- ja päihdeomaisten ja -läheisten hyvinvointia ja kehittää mielenterveys- ja päihdetyötä.  

Sen yleishyödyllistä tehtävää toteuttavat ammattilaiset ja koulutetut vertaiskokemusasiantuntijat ja 

vapaaehtoiset yhdessä. Yhdistys on Suomen vanhin mielenterveysomaisten järjestö, perustettu vuonna 

1984.  

Eri tason psyykkiset sairaudet ja päihdeongelmat ovat melko yleisiä. 20 % väestöstä kärsii mielenterveyteen 

liittyvistä ongelmista jossain elämänvaiheessa. Psykoositason sairastamista on noin 3,5 % väestöstä. 

Mielenterveysomaisten vastuu ja kuormittuneisuus läheisen sairastuessa on tunnistettu ja tunnustettu. 

Heidän tyytyväisyys elämään on alentunut suhteessa muuhun väestöön ja riskinsä sairastua masennukseen 

on selkeästi kohonnut. Psyykkisesti sairastuneen omaishoitajat kokevat fyysisen terveytensä heikentyneen. 

Mielenterveysomaiset kokevat edelleen kohtaamattomuutta ja kuulluksi tulemisen ongelmia palveluita 

käyttäessään. 

Noin 25 % alaikäisistä lapsista asuu perheessä, jossa vanhemmalla on hoitoa vaativa mielenterveys- tai 

päihdeongelma. Vaikka mielenterveysongelmat ovat yleisiä, niihin liittyvä stigma on vahva. Stigma aiheuttaa 

yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Ennaltaehkäisevän mielenterveystyön tavoite on stigman poistaminen ja 

lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen. Sairastuneen vanhemman lapsella on tutkimusten mukaan 

merkittävästi suurentunut riski sairastua myös itse. Kynnystä avun hakemiseen on madallettava ja uskoa 

riittävän hyvään vanhemmuuteen vahvistettava. Lapsella täytyy olla mahdollisuus hyvään kasvuun 

vanhemman sairaudesta huolimatta. 

Yhdistyksen teettämien selvitysten mukaan yhdistyksen näkyvyyttä on vahvistettava viestinnällisin keinoin. 

Mielenterveysomaiset, ammattilaiset ja muut sidosryhmät tarvitsevat tietoa yhdistyksen tarjoamasta tuesta. 

Yhdistyksen tarjoaman tuen asiakastyytyväisyys on kiitettävää luokkaa.  

 

1.2 Yhdistyksen voimavarat ja mahdollisuudet 

1.2.1 Vapaaehtoistoiminta ja luottamushenkilöt 

Yhdistyksellä on pitkät perinteet vapaaehtoistyössä. Ensimmäisen vuosikymmenen yhdistys toimi lähes 

täysin vapaaehtoisvoimin. Yhdistys on vapaaehtoisten perustama, ja he ovat toiminnan arvo ja mahdollisuus. 

Mielenterveysomaiset itse ovat toiminnan selkäranka toimien kokemustoimijoina ja luottamushenkilöinä. 

Vapaaehtoisena voi toimia monissa eri tehtävissä, kuten tukihenkilönä, ryhmäohjaajana, vertaistukijana ja -

ohjaajana, kokemuskouluttajana ja -asiantuntijana, luottamushenkilönä tai talkootyöläisenä. Yhdistyksessä 

on yli 80 vapaaehtoista. 



 Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset -  
 FinFami ry 

toimintasuunnitelma 2019 
 

3 
 

1.2.2 Henkilöstö 

Omaistyön, vapaaehtoisen auttamistyön koordinointi ja toimeenpano edellyttää yhdistykseltä suurta roolia. 

Vapaaehtoistoiminta vaatii rinnalleen motivoitunutta, sitoutunutta ja ammatillista henkilökuntaa.   

Yhdistyksen työntekijät ovat hyvinvointialan ammattilaisia.  

Toiminnanjohtaja toimii henkilöstön esimiehenä, vastaa yhdistyksen yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnosta, 

vaikuttamis-, viestintä- ja yhteistyöstä sekä toiminnan seurannasta ja arvioinnista. Toiminnanjohtaja 

osallistuu vapaaehtoisten koulutus-, valmennus- ja virkistystapahtumien järjestämiseen ja toteuttamiseen 

sekä mielenterveysomaisten tukemiseen. 

Omaistyön koordinaattorit (2 hlö) vastaavat alueellisen omaistyön (Ak) koordinoinnista ja toteuttamisesta 

mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Toteuttavat verkosto- ja hankeyhteistyötä, ovat yhteyshenkilöitä 

yhteistyötahojen ja yhdistyksen välillä. Suunnittelevat, järjestävät ja toteuttavat alueellista omaistyötä. 

Heidän vastuullaan ovat vertaistuellinen omaisneuvonta ja suljetut ryhmät, päivä- ja viikonloppukurssit, 

yleisöluennot ja tietoillat, ammattilaiskoulutus- ja kokemuskoulutus, yhdistysinfot sekä näiden tiedotuksen, 

markkinoinnin ja viestinnän sisältö. Omaistyön koordinaattorit toimivat toistensa varahenkilöinä. Toinen 

omaistyön koordinaattoreista toimii asiantuntijana mielenterveys- ja päihdeomaisten lapsi- ja perhetyössä; 

toisen vastuulla on työikäiset ja maahanmuuttajat. 

Vapaaehtoisen omaistyön koordinaattori (1 hlö) vastaa vapaaehtoistoiminnan ja avoimen toiminnan 

koordinoinnista ja toteuttamisesta. Tähän kuuluu avoin toiminta, tukihenkilötoiminta ja vapaaehtoisten 

koulutus, valmennus ja virkistys. Hän toimii hyvinvointityöryhmän sihteerinä ja osallistuu 

vapaaehtoistoiminnan verkostoihin. Toimii asiantuntijana 65 + vuotiaiden mielenterveys- ja päihdeomaisten 

koskevissa asioissa yhdessä omaistyöntekijän kanssa.  

Omaistyöntekijä (1 hlö) avustaa koordinaattoreita omaistyön ja vapaaehtoisen omaistyön toteuttamisessa. 

Päivystää omaisneuvonnassa, toimii tarvittaessa ohjaajana ryhmissä, päivä- ja viikonloppukursseilla sekä 

tukihenkilönä. On tarvittaessa kokemusasiantuntijana koulutus-, rekrytointi- ja yhdistysesittelytilaisuuksissa. 

Osallistuu vapaaehtoistoiminnan verkostoyhteistyöhön ja toimii vapaaehtoisen omaistyön koordinaattorin 

sijaisena. Omaistyöntekijä tehtäviin kuuluu myös toimistotehtäviä, kuten asiakaspalvelu (ilmoittautumiset, 

jäsenneuvonta, tilavaraukset, jäsenrekisteri, postitus). Toimii asiantuntijana 65 + vuotiaiden mielenterveys- 

ja päihdeomaisten koskevissa asioissa yhdessä vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin kanssa. 

Mun omaiskokemuksesta inhimilliseksi pääomaksi - Moip! hankkeen projektityöntekijät (2 hlö) vastaavat 

hankkeen tavoitteiden ja toiminnan toteuttamisesta ja tiedottamisesta. Hankkeen hallinnosta, seurannasta 

ja arvioinnista vastaa toiminnanjohtaja yhdessä projektityöntekijöiden työntekijän kanssa. Projetityäntekijät 

toimivat asiantuntijoina 16 – 29-vuotiaiden mielenterveys- ja päihdeomaisia koskevissa asioissa. 

Viestintäsihteeri (uusi, osa-aikainen): Toteuttaa ulkoista ja sisäistä viestintää yhteistyössä omaisten, 

työntekijöiden, toiminnanjohtajan ja hallituksen kanssa. Päivittää viestintäsuunnitelmaa. Toimii viestinnän 

vastuuhenkilönä. Laatii jäsentiedotteet, sähköiset uutiskirjeet ja hallituksen tiedotteet. Ulkoinen viestintä: 

Koordinoi yhdistyksen toimintojen näkyvyyttä verkkopalveluissa (esim. mielenterveystalo.fi, hakulaari.fi, 

kaupunkien ja kuntien kotisivut, oppilaitosten kotisivut, palvelutahojenkotisivut, google). Ylläpitää ulkoisen 

tiedotuksen osoitteistoa. Some- ja vaikuttamisviestintä: suunnittelee ja toteuttaa, neuvoo ja opastaa 

sosiaalisen median kautta tapahtuvassa viestinnässä. Fb, twitter, insta ym. Sosiaalisen mediaviestinnän 
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ammattilainen. Tukee artikkeleiden, blogien, tiedotteiden kirjoittamisessa. Laatii itse näitä ja edistää 

yhdistyksen vaikuttamistiedotusta  

Kysy Nuorelta -hanke projektisuunnittelijat (2 hlö): tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa hanketta 

suunnitelmien mukaisesti. Suunnittelijat toimivat tiiminä tiiviissä yhteistyössä keskenään ja 

yhteistyötahojen kanssa. Toisella projektisuunnittelijalla painottuu vastuuta enemmän raportointiin ja 

kokemustoimijoiden koulutuksen suunnitteluun, kun taas toisella viestintää ja ammattilaisten koulutuksen 

suunnitteluun. Kaikkiaan tehtäviä ovat muun muassa: Ammattilaisten koulutus ja sen suunnittelu, 

kokemustoimijoiden koordinointi, koulutus ja sen suunnittelu, materiaalien suunnittelu ja toteutus, 

verkosto -ja ammatillinen yhteistyö, raportointi, seuranta, monikanavainen viestintä sekä osallistuminen 

arviointiin. Projektisuunnittelijoiden esimiehenä toimii toiminnanjohtaja, joka vastaa hankkeen 

taloushallinnosta ja henkilöstöhallinnosta. 

1.2.3 Yhteistyö 

Yhdistyksen toiminta-alueena on Varsinais-Suomi, jonka asukasmäärä oli 477 677 vuonna 2017. Turun 

asukasmäärä oli 189 669.  Turku, Raisio, Loimaa ja Uusikaupunki sekä Tyks psykiatria ovat antaneet toimintaa 

ja yhteistyötä puoltavan lausunnon (2018). Kaarinan kaupungin kanssa on tehty aiesopimus (2016), jonka 

perustalta yhteistyötä jatketaan. Raisio ja Rusko muodostavat Sote -yhteistoiminta-alueen. Tyks psykiatrian 

kanssa tehdään monipuolista yhteistyötä, jolloin myös Liedon asukkaat ovat erityisesti kohderyhmässä 

huomioitavina. Naantalin kaupunki on tukenut yhdistyksen toimintaa usean vuoden ajan. Edellä mainittujen 

kuntien asukasmäärän osuus Varsinais-Suomesta oli 67,8 % Varsinais-Suomen asukkaista. Yhteistyön kautta 

saavutamme moni muitakin kuntia Varsinais-Suomesta, kuten Laitila ja Kemiönsaari.  

Sosiaali- ja terveyspalveluiden muutokset vaikuttavat myös yhdistyksen toimintaan. Keskeinen muutos 

yhdistyksen toiminta-alueella on ollut Turun kaupungin erikoistason psykiatrian yhdistyminen osaksi 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatriaa ja sen myötä Uudenkaupungin sairaalan lopettaminen.  

Yhteistyön ja viestinnän tarkoituksena on asiakasohjaus, tukitoimintojen yhteinen toteuttaminen, 

vapaaehtoisten koulutuksen ja virkistyksen järjestäminen, ammattilaisten koulutuksen järjestäminen, 

tiedotus, vaikuttaminen järjestöjen aseman vahvistamiseksi, vertaistuen ja tukitoimintojen tuntemuksen 

lisääminen ja kehittäminen sekä hallinnollinen yhteistyö. Yhdistyksen luottamushenkilöt, 

kokemusasiantuntijat ja työntekijät tekevät yhteistyötä toiminta-alueen mielenterveys- ja päihdejärjestöjen, 

lastensuojelujärjestöjen, omaisjärjestöjen, oppilaitosten, kuntien ja monien muiden sotejärjestöjen kanssa 

(kts. yhteistyökumppanit). Olemme mukana monissa erilaisissa työryhmissä ja verkostoissa. 

Kunta- ja maakuntatason yhteistyö: Yhdistys on sopinut (lausunnot) yhteistyöstä Turun, Raision, Kaarinan, 

Loimaan, Uudenkaupungin ja Salon peruspalveluiden, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (Tyks psykiatria) 

sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön kanssa. Yhteistyössä toteutetaan mielenterveys- ja 

päihdeomaisten tukitoimia (esim. omaisneuvonta). Yhteistyön tarkoituksena on myös vahvistaa 

mielenterveys- ja päihdejärjestöjen toimintaedellytyksiä kunnissa ja maakuntatasolla. Yhteistyötä tehdään 

omaistyön koulutuksien toteuttamisessa ja erilaisissa hankkeissa, kuten Kysy nuorelta ja Moip -hankkeet. 

Oppilaitosyhteistyö: Opiskelijaharjoittelut, lopputyöt ja erilainen hankeyhteistyö on oppilaitosyhteistyön 

sisältöä. Yhteistyöstä lausuntonsa ovat antaneet Turun AMK, Salon lukio, Turun yliopisto, ammattiopisto Livia 

sekä Salon ammattiopisto.  
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Järjestöyhteistyötä toteutamme muun muassa toiminta-alueen mielenterveys- ja päihdejärjestöjen ja 

muiden sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa. Keskeisiä järjestöyhteistyötahoja ovat MTKL:n 

(mielenterveyden keskusliitto) valtakunnallinen mielenterveysneuvonta Turun toimipiste, Turun Seudun 

mielenterveyspalveluyhdistys Tsemppi ry, Turun mielenterveysyhdistys ITU ry, Lounais-Suomen 

mielenterveysseura, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry, KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry, 

Raisio-Naantali Fountain House yhdistys ry, Turun kaupunkilähetys ry, Turun seudun vammaisjärjestöt TVJ 

ry, Varsinais-Suomen muistiyhdistys ry:n, Turun ja Loimaan seudun omaishoitajat ja läheiset ry:t, Lounais-

Suomen Syli ry sekä Auta lasta ry. Järjestöjen kanssa teemme hallitus-, koulutus, hanke-, verkosto ja 

tiedotusyhteistyöt sekä toteutamme omaistyötä yhdessä. Keskeiset käynnissä olevat yhteistyöhankkeet ovat 

Järjestösotehanke 113 ja V-S lastensuojelujärjestöjen Perhelinja. 

Yhteistyö mielenterveysomaisten keskusliiton FinFami ry:n ja sen jäsenyhdistysten kanssa: Keskeisiä 

yhteistyötahoja ovat FinFami - Salon seudun mielenterveysomaiset ry, FinFami - Uusimaa ry sekä FinFami 

Pohjois-Karjala. Yhteistyötä teemme vaikuttamisen, toiminnan toteuttamisen ja kehittämisen (Moip!, Kysy 

nuorelta sekä VETO -verkkopalveluiden kehittäminen) saralla eri hankkeissa. Olemme aktiivisesti mukana 

keskusliiton verkostotyöskentelyssä (IKIOMA ja OMAVAPA), kehittämistyöskentelyssä ja osallistumme 

keskusliiton koulutuksiin ja kokouksiin.  

Verkostoyhteistyötä teemme mm. Vapa -työryhmässä, Nuoret verkostossa (Nuorten palvelut Turussa), 

seurakunnan vammaistyön työryhmässä, Surutyöryhmässä ja Valikko – verkostossa sekä Turun ja Kaarinan 

seurakunnan vammaistyöryhmässä. Verkostoissa keskitytään mm. vapaaehtoisten koulutukseen, 

virkistykseen ja rekrytointiin sekä toiminnan markkinointiin ja toteuttamiseen. Yhteistyötä teemme myös 

monien yksittäisten sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden ja toimijoiden kanssa. 

1.2.4 Hallinto ja yhdistystoiminta 

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenkokous (vuosi- ja syyskokous). Jäsen kokouksen valitsema 

hallitus vastaa toiminnan toteuttamisesta ja yhdistyksen sääntöjen mukaisista tehtävistä. Hallitukseen 

kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, neljä (4) – kuusi (6) varsinaista ja kaksi (2) – kolme (3) 

varajäsentä. Hallituksen jäseniksi pyritään valitsemaan mielenterveysomaisia ainakin puolet varsinaisista 

jäsenistä ja varajäsenistä 2/3. 

Hallitus kokoontuu kokoukseen noin kerran kuukaudessa ja kehittämispäiviin kaksi kertaa vuodessa yhdessä 

henkilöstön kanssa. Hallituksen jäsenet toimivat hallituksessa vapaaehtoisina luottamushenkilöinä. 

Puheenjohtajan palkkiosta ja hallituksen jäsenten kulukorvauksista päättää yhdistyksen jäsenkokous.  

Yhdistyksen hallitus valitsee vuosittain jäsenten, työntekijöiden tai muun tahon esityksestä vuoden 

mielenterveystyöntekijän sekä vuoden vapaaehtoisen, jotka julkistetaan valtakunnallisen 

mielenterveysomaisten päivän, Ilonan päivän (9.10) yhteydessä. Yhdistys voi tukea omaistyön kehittämis- ja 

tutkimustyötä jakamalla stipendejä, avustuksia sekä kunnianosoituksena tunnustuspalkintoja merkittävästä 

vapaaehtoistyöstä mielenterveysomaisten hyväksi.  Hallitus päättää stipendien, avustusten ja 

tunnustuspalkintojen myöntämisestä hakemusten perusteella.  Stipendejä, avustuksia ja tunnustuspalkintoja 

ei voi myöntää yhdistyksen työntekijöille tai yhdistyksen luottamushenkilöille, eikä heidän 

perheenjäsenilleen.  
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Vuosi 2019 on yhdistyksen 35 vuotisjuhlavuosi. Juhla vuonna järjestetään yhdessä Turun 

mielenterveysyhdistys ITU ry:n kanssa yksi yhteinen juhlavuoden luento. ITU täyttää myös 35 vuotta. Lisäksi 

juhlavuotta vietetään muilla tavoin. Yhdistys tekee yhteistyötä FinFami mielenterveysomaisten keskusliiton 

AGORA hankkeen kanssa. Hanke tuottaa teatteriesityksen pakolaistaustaisten omaisten kanssa, joka tuodaan 

Turkuun keväällä 2019. Tätä varten varaudutaan yhdistystoiminnassa ja tätä varten haetaan pientä 

kertaluonteista avustusta Turun kaupungilta. 

 

1.2.5 Rahoitus ja toimitilat 

Yhdistys on vuokrannut toimitiloja osoitteista Itäinen Pitkäkatu 11 a, 20520 Turku ja Turuntie 8, 4. krs., Salo 

(Moip! hankkeen toimitilat Salossa). Moip! Turun ja Kysy nuorelta hankkeelle vuokrataan sopivat tilat vuonna 

2019.  Tiloja käytämme monipuolisesti toiminnan järjestämisessä. Tilat toimivat työntekijöiden työtilana sekä 

avoimena kohtaamispaikkana omaisille. Saamme myös yhteistyökumppaneilta tiloja maksutta käyttöön. 

Tiloja vuokrataan tarpeen mukaan.  

Siistijälle on tarvetta yhdistyksen toimitiloissa Turussa Itäisellä pitkäkadulla, siivouspalveluita ostetaan 

ostopalveluna noin kerran kuukaudessa. Moip! –hankkeen tiloissa Turussa ja Salossa siivous hoidetaan 

vuokraan liittyvin ja erikseen sovituin ehdoin. Toimitiloihin tehdään hankintoja tarpeen ja taloudellisten 

edellytysten mukaan. 

Omaistyön toteuttamisen edellytyksenä on rahoitus STEA:lta. Lisäksi anomme toiminta-avustuksia toiminta-

alueen kunnilta. Varainhankintaa toteutamme pienimuotoisesti. 

 

1.3 Hyvinvoiva omainen 2020 

1.3.1 Strategia vuoteen 2020 

Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu! Yhdistyksen visio on Hyvinvoiva mielenterveysomainen 2020! 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tunnistetaan mielenterveysomaiset itsenäisinä avun tarvitsijoina. 

Mielenterveysomaishoitajien asema on tunnustettu ja tunnistettu. Mielenterveysomaiset saavat 

tarvitsemansa tiedon ja tuen, ja heidät osataan ohjata tarpeenmukaisen vertaistuen piiriin perhesuhteisiin, 

sukupuoleen, ikään, asuinpaikkaan ja syntyperään katsomatta. 

Yhdistyksen perustehtävä eli missio: Varsinais-Suomessa tunnettuna mielenterveysomaistyön asiantuntija-, 

tuki- ja kehittämisjärjestönä yhdistyksen tärkein tehtävä on mielenterveysomaisten tiedon, tuen, toivon ja 

toiminnan tarpeisiin vastaaminen.  

Tieto: Mielenterveysomainen saa riittävästi tietoa läheisen sairaudesta ja hoidosta sekä selviytymiskeinoista 

arkea kuormittavassa tilanteessa. Mielenterveysomaishoitajat saavat riittävästi tietoa sosiaalisesta, 

taloudellisesta ja henkisestä tuesta. Ammattilaisilla on riittävästi tietoa mielenterveysomaisten 

kokemuksista, vertaistuen vaikuttavuudesta ja mielenterveysomaistyöstä.  

Tuki: Mielenterveysomaishoitajille vaaditaan riittävä sosiaalinen ja henkinen tuki läheisen sairastaessa. 

Mielenterveysomaisilla on mahdollisuus monipuoliseen keskustelu- ja vertaistukeen.  
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Toivo: Tieto lisää ymmärrystä ja tuki antaa voimia. Vertaisuudella ja kokemustiedolla tuetaan 

mielenterveysomaisen ja hänen perheensä mahdollisuuksia hyvään elämään vaikeuksista huolimatta.  

Toiminta: Hyvinvointia vahvistetaan myönteisiä tunnekokemuksia tuottavalla vertaistuellisella toiminnalla. 

Vapaaehtoistoiminnalla vahvistetaan mielenterveysomaisen henkilökohtaisia voimavaroja ja osallisuutta. 

Yhdistyksessä toimimme seuraavien periaatteiden mukaisesti:  

Vertaisuus: Vertaistukea on saatavilla eri muodoissa ja siihen osallistumiseen on matala kynnys, 

mielenterveysomaisia kohdellaan sosiaali- ja terveyspalveluissa tasa-arvoisesti suhteessa muihin palveluiden 

käyttäjiin ja mielenterveysomaistyön toteuttaminen ja kehittäminen perustuu kokemus- ja vertaistietoon. 

Luotettavuus:  Yhdistyksessä toimimme luottamuksellisesti ja luotettavasti, yksilöllisyyttä kunnioitten, 

eettisesti hyväksyttävästi, yhdistys on luotettava ammatillinen toimija ja kumppani – teemme mitä 

lupaamme. 

Vaikuttavuus:  Omaistyömme on hyväksi hyvinvoinnille ja hyvälle elämälle, omaistyömme käytännöt 

perustuvat arvioituihin ja/ tai tutkittuihin työtapoihin, omaistyömme lisää psyykkisten sairauksien 

hyväksyntää sairauksina muiden sairauksien joukossa ja avoimuus lisääntyy psyykkisistä sairauksista 

puhuttaessa. 

2 ALUEELLISEN OMAISTYÖN TOTEUTTAMINEN JA KOORDINOINTI 

2.1 Alueellisen omaistyön tavoitteet 
 

Alueellisessa omaistyössä perustehtävämme on mielenterveys- ja päihdeomaisten hyvinvoinnin tukeminen. 

Tuemme omaisia kuormittavassa elämäntilanteessa ammatillisesti ohjatulla vertaistuellisella toiminnalla, 

jaamme tietoa psyykkisistä sairauksista, niiden hoidosta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista. 

Mielenterveysomaisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistamme mahdollistamalla 

mielenterveysomaisille mielekästä vapaaehtoistoimintaa. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan omaisten 

tukemisen perusta on Auttava omainen 2012-2016 -projektissa luotu vertaistuellisen omaisneuvonnan malli, 

jossa sosiaali- tai terveysalan ammattilainen ja vertainen (omainen) työskentelevät työparina.  

1. Tavoite 2019: yhä useampi omainen saa tukea. Omaisneuvonnasta saa tukea 600 omaista 

(Vuonna 2017 AK -toiminta 232).  

➢ Miten toteutamme: Viestintämme on suunnitelmallista, järjestelmällistä ja laadukasta – 

ammatillista. Viedään omaisten tuki heidän lähelleen tiloihin, joihin omaiset voivat varata ajan tai 

saapua aikaa varaamatta. Lisätään matalan kynnyksen kohtaamisia yhteispalvelupisteissä, 

kirjastoissa tms. 

➢ Miten toteutamme: Tunnistamme ja selvitämme asiakkaita ohjaavat tahot. Edelleen kehitämme 

matalan kynnyksen yhteydenottomahdollisuutta verkkopalveluissamme. Sote -ammattilaisia 

koulutetaan mielenterveysomaistyöstä ja yhdistyksen tukimuodoista. 

 

2. Tavoite 2019: Omainen saa tarpeitaan vastaavaa tukea monipuolisesti ja vaikuttavasti. 

Kaikille toimintaan tulleille omaisilla löytyy ainakin yksi tukimuoto, joka soveltuu hänen tarpeisiin. 
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➢ Miten toteutamme: Selvitämme omaisneuvonnassa omaisten ja toimintamme vastaavuuden 

tarpeisiin. Olemme toiminnassamme joustavia, pystymme tekemään ohjelmaan tarpeita vastaavia 

muutoksia. Uskallamme kokeilla. Vertaistuki on monipuolista ja vaikuttavaa. Kehitämme 

verkkopalveluita toimintamme tueksi.  

 

3. Tavoite 2019: Yhdistyksen vapaaehtois- ja avoimeen toimintaan osallistumisen kynnys on 

matala ja vetovoimainen. Aktiivisia vapaaehtoisia 70 (vuonna 2017 oli 64). Avoimen toiminnan 

osallistujat 450 (vuosi 2017 oli 225) 

➢ Miten toteutamme: Vapaaehtoisuuden toteuttamisen mahdollisuudet ovat monipuoliset. Lisätään 

vapaaehtoisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaistyön toteuttamiseen kutsumalla vapaaehtoisia 

ryhmittäin tapaamisiin. Kuvataan vapaaehtoistoimintaan osallistumisen tavat selkeästi. 

 

4. Tavoite 2019 - 2020: Lapsiperheet Varsinais-Suomessa tietävät saavansa ammatillisesti 

ohjattua vertaistukea, silloin kun vanhemmilla ja/tai vanhemmalla on mielenterveys ja/ 

tai päihdeongelmia.  

➢ Miten toteutamme: Lapsiperheille sekä tuleville ja nykyisille Sote -ammattilaisille jaetaan tietoa 

tukimuodoistamme laajasti Varsinais-Suomen alueella. Yhteistyö järjestöjen ja sote-ammattilaisten 

kanssa. Tunnistamme ja selvitämme tahot, jotka hyötyisivät tukimuodoistamme sekä perheiden 

tarpeet. 

 

2.2 Alueellisen omaistyön toteuttaminen 
 

Omaistyötä mielenterveys- ja päihdeomaisille "vauvasta vaariin" vertaistuellisen työparimallin (vertainen ja 

ammattilainen työparina) mukaisesti. Omaisilla on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöön ja teemoihin 

mm. hyvinvointityöryhmässä. 

2.2.1 Henkilökohtaista tukea omaisille, pariskunnille ja perheille 

Vertaistuellinen omaisneuvonta ja keskustelutuki: Työntekijät yhdistyksen tiloissa (3 pv/vko), Tyks 

psykiatrian Kupittaan sairaalassa, Uudenkaupungin, Loimaan, Kaarinan, Raision ja Turun Runosmäen 

terveysaseman yhteydessä. Näissä toimipisteissä (2-3 h/vko tai 2-3 h/joka toinen-kolmas vko per 

paikkakunta). Neuvontaa toteuttavat myös omaisneuvojiksi koulutetut 18 ammattilaista (työaika sovitaan 

esimiestasolla). Vertaisneuvoja (18, tilanne 08/2018) kutsutaan aina mukaan ajanvarauksella. 

Omaisneuvonta ei ole terapiaa. Käyntejä voi olla 1 – 5 kestoltaan noin 1-1,5 tuntia. Palvelu on maksutonta ja 

sitä saa myös ruotsin- ja englanninkielillä. Myös neuvontapuhelin on avoinna ti – to klo 10 - 14. 

Omaisneuvontaa on myös matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa. Pyrimme yhteistyökunnissa sijoittamaan 

toimintaamme myös paikkoihin, joissa ihmiset arjen toimissaan kulkevat ja hakevat tietoa, kuten kirjastoissa, 

yhteispalvelupisteissä ja ostoskeskuksissa. 

Lapset Puheeksi: Lapsiperheille, joissa vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia, tarjoamme lapset 

puheeksi -keskusteluja. Tapaamiset eivät ole vanhempien hoitoa, vaan heillä tulee olla oma hoitokontakti. 

Kaikki työntekijät ovat koulutettuja lapset puheeksi malliin. 
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Tukihenkilöitä mielenterveys- ja päihdeomaisille lapsesta vanhukseen: Toiminta on ammatillisesti 

ohjattua, ennaltaehkäisevää sekä tavoitteellista. Tukihenkilöt ovat täysi-ikäisiä koulutettuja vapaaehtoisia. 

He tapaavat tuettavia suunnitelman mukaisesti 1-4 kertaa per kk. Kesät pääsääntöisesti taukoa. 

 

2.2.1 Vertaistukea ryhmissä monin tavoin eri paikkakunnilla 

Toiminta tukee omaisten jaksamista vertaisuuden sekä kokemus- ja ammattilaistiedon avulla. Ryhmien tuki 

pyritään muokkaamaan tarpeiden mukaisesti eri kohderyhmille huomioiden eri omaisvaihe (akuutti tai 

pitkäaikainen kokemus), eri elämäntilanne (työssä, työtön, eläkkeellä, opiskelija, lapsiperhe, pariskunta, 

uusperhe, ero jne.), eri ryhmään liittymisen tarve (päihteet, kaksisuuntainen mielialahäiriö, masennus, 

psykoosi, itsemurha tai sen yritys, oma psyykkinen, fyysinen tai sosiaalinen jaksaminen, omaissuhde (lapsi, 

vanhempi, sisar) jne.), mihin hakee tukea (työssä jaksamiseen, parisuhteen hyvinvointiin, uupumuksen/ 

stressinhallintaan, fyysisen kunnon ylläpitämiseen, rentoutumiseen ja/tai mielekkääseen tekemiseen, tiedon 

tarpeeseen tms.) tai millä tavalla haluaa ryhmässä käsitellä asiaansa (kirjoittamalla, keskustelemalla, 

toiminnallisin menetelmin, piirtämällä, ryhmätöinä, valokuvaamalla, luonnossa kulkemalla jne.). 

Suljetut vertaistukiryhmät mielenterveys- ja päihdeomaisille: Niillä on selkeä kohderyhmä, teema, 

sisältö ja ne ovat ajallisesti rajattuja. Vuodelle 2019 on resursoitu 16 suljettua vertaistukiryhmää eri puolille 

Varsinais-Suomea keväälle ja syksylle, ryhmätapaamisia olisi yhteensä noin 128. Mahdollisia ryhmiä ovat: 

a) Prospect -ryhmä on suunnattu omaisille, joilla on pidempiaikainen kokemus omaisena. Ryhmätapaamisia 

on 10. 

b) ProspectPlus -ryhmä on jatkoryhmä prospect -ryhmän käynneille. Ryhmätapaamisia on 5. Prospect 

ohjaajina toimivat koulutetut vapaaehtoiset vertaiset. 

c) Omaisen Aakkoset -ryhmä on omaisille, joiden läheinen on sairastunut lähiaikoina psyykkisesti. Ryhmä 

kokoontuu 5 kertaa. Ohjaajina yhdistyksen työntekijä ja mahdollisesti ulkopuolinen asiantuntija sekä 

vierailijana kokemusasiantuntija. 

d) Vertti-ryhmä on suunnattu perheille, joissa vanhemmalla on masennusta tai kaksisuuntainen 

mielialahäiriö. Lapsilla ja vanhemmilla on omat ryhmänsä, jotka kokoontuvat samaan aikaan. Ryhmä 

toteutetaan yhteistyötahojen kanssa. Ohjaajia tarvitaan seitsemän, joista vähintään yhdellä toivotaan olevan 

omaistausta. Ryhmä kokoontuu 8-10 kertaa. 

e) Voimavarojaetsimässä-ryhmä (depressiokoulu) kokoontuu 8 kertaa. Ohjaajina työntekijät tai työntekijä 

parinaan vapaaehtoinen vertainen.  

f) Hyvinvointia valokuvauksesta- ryhmä. Ryhmän lopuksi toteutetaan valokuvista yhteinen näyttely. Ryhmä 

kokoontuu 8-10 kertaa. Ohjaajina on yhdistyksen työntekijät tai työntekijä ja vapaaehtoinen vertainen. 

g) Stressinhallintaryhmässä. Ryhmä kokoontuu kolme kertaa. Ohjaajana vapaaehtoinen. 

h) Mustaa valkoiselle – aloitusryhmässä mielenterveysomaiset kirjoittavat elämänkaartaan ohjaajan 

antamien ohjeiden ja teemojen mukaisesti. Ohjaajana vapaaehtoinen asiantuntija. 
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i) Päihdeomaisten teemallinen ryhmä henkilöille, joita huolestuttaa läheisen päihteiden käyttö. Teemat 

valitaan osallistujien mielenkiinnon mukaan. Ohjaajina työntekijä ja ulkopuolinen asiantuntija. Ryhmä 

kokoontuu kuusi kertaa. 

Useimmilla suljetuilla ryhmillä on sen päättymisen jälkeen ns. buusteritapaamiset ylläpitämään ryhmässä 

opittua. Jotkut ryhmät myös jäävät ryhmäläisten kesken elämään. Mikäli tarvetta on, näille tapaamisille 

pyritään järjestämään tilat yhdistyksestä. Toivottavaa olisi, että ryhmät toimisivat ns. avoimuuden 

periaatteella eli myös kaikille vastaavanlaisen ryhmän käynneille olisi mahdollisuus liittyä myöhemmin 

mukaan. Tapaamisten järjestelyistä ja toteutuksesta vastaavat vapaaehtoiset itse. Työntekijät avustavat 

koordinoinnissa. 

Omainen saa vertais- ja muuta tukea osallistumalla yhdistyksen avoimeen toimintaan: avoimet 

ryhmät, joihin voidaan edellyttää ilmoittautumista, mutta ei sitoutumista, avoimet teemaillat tai -päivät 

erilaisten teemojen ympärillä sekä yhdistyksen järjestämä vertaistuellinen virkistys. Avoin toiminta 

mahdollistaa mielenterveysomaiselle ja -omaishoitajalle hetken levähdystauon hyvän seuran, mielekkään 

tekemisen ja kokeilujen parissa. Avoin toiminta voi olla retkiä, pieniä matkoja tai juhlia (joulujuhla), liikuntaa, 

kulttuurielämyksiä, teemallisia tilaisuuksia, kuten käsityö-illat, keskusteluillat porinat, kulttuurikaverit, 

mindfulness väritys, jooga, luku-/kirjallisuuspiiri, äänimaljarentoutusta, tietopläjäyksiä, kesäsaunat jne.  

Avoimia teemailtoja järjestetään noin kerran viikossa (40/vuosi). Vertaistuellisia retkiä 1-2 kertaa vuodessa. 

Avointa toimintaa kehitämme ja toteutamme mielenterveysomaisten toiveiden, innostuksen ja 

kiinnostuksen mukaan. Sitä koordinoidaan työntekijöiden toimesta, mutta tapahtumien suunnittelusta ja 

toteutuksesta vastaavat pääsääntöisesti vapaaehtois- ja vertaistoimijat itse. Joihinkin tilaisuuksiin hankitaan 

ulkopuolista asiantuntijuutta. Vapaaehtoiset voivat ohjata avointa toimintaa säännöllisesti tai 

kertaluontoisesti. Osasta avointa toimintaa peritään omavastuu 70 % kuluista. Järjestämisessä huomioidaan 

se, että kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua siihen taloudellisesta tilanteestaan riippumatta. 

Viikonloppu- ja päiväkurssit: toteutamme yhteistyönä kokemustoimijoiden, FinFami Salon, hoitotahon 

sekä mielenterveysjärjestöjen kanssa.  

a) Voimavarakurssi, tietoa psyykkisistä sairauksista ja niiden hoidosta, kuntoutumisesta, omaisen prosessista 

siinä rinnalla. Kurssille määritellään kohderyhmä ja sille on erillishaku. 

b) Omaisten syysleiri on vapaamuotoinen teemallinen viikonloppu, jolloin keskitytään omaisen hyvinvointiin 

ja vertaistukeen. Leirille ilmoittaudutaan. 

Päiväkursseja ovat: 

c) Hyvinvointipäivä, joka keskittyy tavoitteellisesti omaisen omaan jaksamiseen ja toimintakyvyn 

ylläpitämiseen. Osallistujat saavat ennakkotehtävän ja jatkotapaamisessa tarkastellaan asetettujen 

tavoitteiden toteutumista. Päivään on erillishaku. 

d) Ensitietopäivät tarjoavat omaisille, ensitietoa psyykkisistä sairauksista, niiden hoidosta, sairastuneen ja 

omaisen prosessista. Sisältö: kuntoutujan ja omaisen näkökulma, lääkärin ja kokemusasiantuntijan luennot. 

Niitä järjestetään Turussa 2 ja alueilla 2. 
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Omaisille tietoa psyykkisistä sairauksista, niiden hoidosta, sosiaali- ja terveyspalveluista, omaisten 

kokemuksista ja vertaistuesta. Järjestämme yhteistyötahojen kanssa yleisöluentoja 4-5 sekä kahdeksan (8) 

tietoiltaa Turun Kupittaan sairaalassa 4 ja alueilla 4. Illoissa on mukana yhdistyksen työntekijä, vertaisneuvoja 

ja yhteistyötahon sairaanhoitaja. 

 

2.3 Vapaaehtoistoiminta ja koulutus 
 

Yhdistyksen vapaaehtoistoiminta tarjoaa monia osallistumismahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnasta 

kiinnostuneille mielenterveysomaisille ja esimerkiksi opiskelijoille. Vapaaehtoiset toimivat vertaisohjaajina, 

tukihenkilöinä, vertaisneuvojina (Auttavat omaiset), Moip! – mentoreina, Kysy Nuorelta -kouluvierailijat, 

kokemuskouluttajina, matkanjohtajina, luottamushenkilöinä ja talkoolaisina. Vapaaehtoiset osallistuvat 

myös yhdistyksen tiedotus- ja markkinointitehtäviin. Vapaaehtoisille järjestämme vapaaehtoistoimintaa 

tukevia toimintoja. Yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa tehdään tunnetuksi eri keinoin mm. aktiivinen some - 

tiedotus yhdistyksen facebook ja nettisivuilla, lehtijutut paikallislehdissä, lehtimainokset, messut ja 

infotilaisuudet ja yhdistysesittelyt sekä sähköpostiviestit yhteistyötahoille.   

 

2.3.1 Vapaaehtoisten ja ammattilaisten koulutus, valmennus ja tuki 

Vapaaehtoisten ja ammattilaisten koulutus ja valmennus sekä tuki perustuu auttava omainen hankkeen- 

koulutusmalliin. Malli on monivaiheinen ja siinä yhdistyvät yhdistyksen kokemukset ja vapaaehtoistyön 

koulutusrakenteet Auttava omainen -hankkeen kokemuksiin ja kerättyyn tietoon. Mallin päämääränä on 

mielenterveys/ päihdeammattilaisten ja vapaaehtoisten omaisten vuorovaikutus ja yhteistyö. 
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Starttikoulutus: Uusille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille vapaaehtoisille järjestetään starttikoulutus. 

Starttikoulutuksen jälkeen vapaaehtoiset voivat valita lisäkoulutusta heitä kiinnostavan vapaaehtoistyön 

muodon mukaisesti. Starttikoulutuksia järjestämme kysynnän ja tarpeen mukaan mahdollisesti enemmän. 

Tukihenkilöksi: Tukihenkilöiksi haluaville järjestetään starttikoulutuksen jälkeen oma tukihenkilöksi 

suuntaava koulutus. Koulutuksessa annetaan valmiuksia toimia tukihenkilönä lapsille, nuorille ja aikuisille. 

Koulutus sisältää muun muassa vuorovaikutustaitoja ja -harjoituksia.  

Vertaisneuvojaksi: Vertaisneuvojana toimimisesta kiinnostuneille, mielenterveys-/ päihdeomaisille 

järjestetään vertaisneuvojan työkalut -koulutus. Koulutuksessa ovat mukana jo toiminnassa mukana olevat 

auttavat omaiset. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ja varmuutta toimia keskusteluavussa 

vapaaehtoisena vertaisneuvojana yhdessä omaisyhdistyksen työntekijän kanssa. 

Ammattilaiset omaisneuvojiksi: Kun yksi sairastuu monen maailma muuttuu- mielenterveysomaistyön 

koulutus 4h. Koulutusta järjestetään kaikilla uusilla yhteistyötahoilla starttina toiminnalle, henkilökunnan 

omaisosaamisen päivittämiseksi sekä omaisten huomioimisen parantamiseksi. Koulutus sisältää tietoa 

omaisen prosessista, tutkittua tietoa omaisten jaksamisesta ja vertaistuellisen omaisneuvonnan esittelyn.  

Vertaistuellisen omaisneuvonnan työpajat: Vertaisneuvojilla on mahdollisuus kouluttautua lisää 

vertaistuellisen omaisneuvonnan työparityöskentelyyn sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. 

Työpajoissa tuodaan ammattilaiset ja vapaaehtoiset omaiset vuorovaikutukseen keskenään. Työpajoissa 

sote-ammattilaiset ja vertaisneuvojat tutustuvat toisiinsa ja pohtivat toiminnallisten harjoitusten avulla 

vertaisneuvojan ja ammattilaisen rooleja omaisen tukemisessa ja kohtaamisessa.  

Kokemuskouluttajaksi: Kokemuskouluttajakoulutuksia emme järjestä omana toimintana. 

Kokemuskouluttajakoulutukset tapahtuvat aina yhteistyönä.  

Ryhmänohjaajaksi: Järjestämme yhden ryhmänohjaajakoulutuksen vuonna 2018. Lisäksi mahdollistamme 

halukkaille mahdollisuuden osallistua Prospect –ryhmäohjaajakoulutukseen.  

Vapaaehtoisten tuki ja virkistys: Vapaaehtoisille järjestämme ryhmätyönohjausta yhdistyksen 

työnohjausmallin mukaisesti. Vapaaehtoisille vertaisille ja kokemuskouluttajille suositellaan osallistumista 

vertaisryhmiin, jotka tukevat vertaistukijana toimimista (esim. prospect ja mustaa valkoiselle -ryhmät). 

Kehittämis- ja virkistyspäiviä järjestämme vapaaehtoisille kaksi vuoden aikana. Olemme mukana monissa 

verkostoissa, joiden koulutus- ja virkistystarjontaa hyödynnämme vapaaehtoistoiminnassa, esimerkiksi 

Mielenterveysomaisten keskusliiton FinFami ry:n vapaaehtois- ja omaistoiminnan kehittämisverkostossa. 

Vapaaehtoisille suosittelemme myös osallistumista yhdistyksen yleisötilaisuuksiin. 

Osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen 

Omaisneuvontapalaverit: Sairaaloiden ja muiden yhteistyötahojen omaisneuvojien kanssa järjestetään 

säännöllisesti omaisneuvontapalavereja käytännön työn tueksi. Omaistyön koordinaattorit sopivat palaverit 

alueiden omien omaisneuvojien kanssa ja huolehtivat alueen ammatillisesta yhteistyöstä.  

Kehittämispäivät/ henkilöstöpalaverit: Ammatillista yhteistyötä tehdään alueilla osallistumalla 

työorganisaation palavereihin ja esimerkiksi kehittämispäiviin. Tavoitteena on jakaa tietoa yhdistyksen 
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tukimuodoista ja toiminnasta koko henkilökunnalle ja pohtia yhdessä omaisten kohtaamisen haasteita ja 

onnistumisia. Mukaan kutsutaan vapaaehtoinen vertaisneuvoja/ kokemussiantuntija. 

Alueellisen omaistyön omat työryhmät 

Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokouksia ja avustaa toiminnanjohtajan työtä. Sen jäsenet ovat 

yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja toiminnanjohtaja.  

Hyvinvointityöryhmä ”mitä seuraavaksi tehdään”, puheenjohtajana hallituksen jäsen ja yhdistyksen 

työntekijä. Työryhmä on kaikille jäsenille ja vapaaehtoisille avoin, ja se suunnittelee ja ideoi omais- ja 

vapaaehtoistoimintaa. 

Vaikuttamis- ja yhteistyötyöryhmän tarkoituksena on yhdistyksen tiedotus-, vaikuttamis- ja 

yhteistyösuunnitelman laadinta käytäntöön toteutettavaksi ja arviointi.  Työryhmän työskentely tukee 

yhdistyksen strategian toimeenpanoa sen tarkoituksen mukaisesti. 

Hallituksen ja työntekijöiden kehittämispäiville hallituksen jäsenet ja työntekijät kokoontuvat 1 - 2 kertaa 

vuodessa.  

Ryhmätapaamiset (2krt/vuosi): kokemuskouluttajat, vertaisneuvojat, ryhmäohjaajat, tukihenkilöt tapaavat 

omissa ryhmissään kahdesti vuodessa. Kokemusten jakaminen ja toiminnan suunnittelua tapahtuu näissä 

ryhmissä. Lisäksi järjestetään kaikille vapaaehtoisille yhteiset kehittämispäivät (2krt/vuosi).  

Tilauskoulutukset ja yhdistysinfot 

Järjestämme tilauksesta ulkopuolisille ammattilaisille/työorganisaatioille koulutusta 

mielenterveysomaistyöstä ja/ tai vertaistuellisesta työparityöskentelystä. Yhdistykseltä voidaan tilata 4h 

koulutuspaketti omaistyöstä, Kun yksi sairastuu monen maailma muuttuu. Koulutuspakettia voidaan 

laajentaa vertaistuellisen omaisneuvonnan työpajakoulutuksella tai se voidaan tilata erikseen.  

Yhdistyksen koulutetut kokemuskouluttajat kertovat oman tarinansa mielenterveysomaisena ja sen 

vaikutuksista omaan elämäänsä. Yhdistyksen toiminnasta voidaan järjestää infotilaisuuksia myös erillisenä 

tapahtumana, jossa mukana voi olla vertaisen kokemus omaisen prosessista. Tilauskoulutuksia ja 

yhdistysinfoja voi kysyä esim. oppilaitoksiin tunneille, luennoille, seminaareihin ja työpaikoille 

kehittämispäiviin. 

 

3 MOIP! NUORTEN TOIMINTA  

3.1 Toiminnan tausta 
 

Moip! eli Mun omaiskokemuksesta inhimilliseksi pääomaksi- hanke (2016-2018) on ollut kumppanuushanke 

FinFami - Salon seudun mielenterveysomaiset ry:n kanssa.  Hanke on suunnattu nuorille 

mielenterveysomaisille ja pyrkimyksenä on ollut saattaa myös nuoret mielenterveysomaiset omaistoiminnan 

piiriin.  Moip! -hankkeessa (2016-2018) on kehitetty nuorille aikuisille soveltuva 5-6 kk kestävä 
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asiakaslähtöinen vertaisryhmäprosessi (Moip! -ryhmäprosessi). Hanke vastasi Turun ja Salon seudulla 

tarpeeseen kehittää nuorten vertaistuen rakenteita, joihin nuoret ovat saaneet itse vaikuttaa merkittävästi. 

Se on osaltaan lisännyt FinFamien kokemusta nuorisotyöstä. Moip! on edistänyt nuorten mahdollisuuksia 

jakaa kokemuksiaan vertaisina ja mentoreina. Seuranta tiedoista voi arvioida, että Moip! vaikuttaa 

myönteisesti nuorten olotilaan, tulevaisuuden suunnitelmiin sekä kokemukseen häpeästä. Se on edistänyt 

ymmärrystä nuorten tarpeista, omaisten palveluista ja niiden puutteista. Hanke on mahdollistanut nuorten 

itsensä näköisen tavan saada tukea ja vaikuttaa asioihin oman kokemuksen kautta, ja kokea se myönteisenä 

itselle. Nuori mielenterveysomainen on tullut näkyvämmäksi. Lähes kaikille Moip! prosessiin osallistuneille 

nuorille hanke oli ensimmäinen paikka, jossa sai keskustella ensisijaisesti omaiskokemuksesta. 

Yhdistys on hakenut jatkoa Moip! toiminnalle. Hankkeen tarkoitus on Moip mentortoiminnan kehittäminen 

nuorten aikuisten mielenterveysomaisten (16 - 29 -vuotiaat) yhteisöllisyyden ja osallisuuden sekä työ- ja 

koulutusmarkkina-aseman vahvistamiseen Turun ja Salon seudulla sekä Moip! menetelmien käyttöönoton 

mahdollistamiseksi ja nuorten mielenterveysomaisten kokemustoimijuuden kehittämiseksi valtakunnallisesti 

eri alueilla. 

 

3.2 Moip! tavoitteet 
 

I KONKREETTINEN PÄÄTAVOITE: Kaikilla toimintaan osallistuneilla nuorilla on tulevaisuuden  

suunnitelma  

➢ Miten toimimme: Nuoret saavat kokemustietoa, mitä on olla mielenterveysomainen. Nuorilla 

omaisilla on mahdollisuus elämänkokemuksesta oppimiseen ja vertaistukeen. Kaikilla nuorilla on 

vähintään yksi luotettava taho kenelle puhua, kun läheinen sairastuu psyykkisesti tai käyttää 

päihteitä väärin. 

 

➢ Miten toimimme: Moip! toiminnassa lisätään tietoa ja ymmärrystä mielenterveys- ja 

päihdeongelmista, osallistuminen vähentää häpeän tunnetta ja huolta sekä kohentaa olotilaa ja 

uskoa tulevaisuuteen. 

 

➢ Miten toimimme: Moip! toiminnassa vertaistukea on myös oman kokemuksen jakaminen ryhmille. 

Mentorit kokevat toiminnan hyödylliseksi niin itselleen, kuin toisille. On merkityksellistä kuulla, että 

jollakin muullakin on ollut vaikeaa, ja hän on selvinnyt siitä. 

 

II KONKREETTINEN PÄÄTAVOITE: Moip! järjestölähtöinen nuorille aikuisille kohdistettu 

mielenterveysomaistyö on vaikuttavaa tukea Varsinais-Suomessa ja valtakunnallisesti tunnettu. 

➢ Miten toimimme: Ammattilaisilla ja verkostolla on tieto Moip! vertaistuesta. He ohjaavat nuoria 

mielenterveysomaisia Moip! toiminnan pariin. Moip! yksilötuen kautta nuori mielenterveysomainen  

ohjautuu tarpeenmukaisen tuen piiriin 
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➢ Miten toimimme: Moip! yksilötuki, toimintatarjotin, ryhmäprosessi, avointoiminta, mentortoiminta,  

toimintatarjotin ja muut tukimuodot ovat muotoiltu ja silta toimijoiden välille on rakennettu. Moip!  

verkottuu verkkoon ja näin sen kokemukset ovat valtakunnallisesti saavutettavissa. 

 

➢ Miten toimimme: Moip! mittarit ovat kunnossa ja osoittavat oikeaa suuntaa 

 

3.3 Moip! toiminnan sisältö 
 

Moip! hankkeen (2016–2018) kokemuksista kootaan syksyn 2018 aikana opas nuorten 

mielenterveysomaisten kanssa työskentelyyn. Opas ohjaa jatkohankkeen toteuttajajärjestöjä ja samalla 

testaa oppaan toimivuutta, jolloin siihen voidaan tehdä vielä tarvittavia muutoksia. Oppaassa kuvataan Moip! 

ryhmäprosessi markkinoinnista, ryhmänpäättämiseen ja mentortoimintaan asti. Moip! toimintamuodot 

ovat: Yksilötuki/ yksilötapaamiset, vertaiskeskustelut, vertaiskaverit, Moip! ryhmäprosessi, mentortoiminta, 

avoin toiminta sekä yhteistyö ja viestintä. Oppaassa esitellään toimintaa tukevat ”työvälineet”: Moip! 

toimintatarjotin, mentorkoulutus ja Moip! prosessin aikana käytettyjä harjoitteita sekä nuorten kanssa ja 

ryhmäläisten välillä solmittuja sopimuksia. Oppaassa kiinnitetään huomiota toiminnan järjestämiseen 

liittyviin haasteisiin, turvallisuuteen ja riskeihin. Avoimesta toiminnasta on tulossa syksyllä 2018 AMK tason 

lopputyö. 

Vaikuttaminen, viestintä ja yhteistyö 

Matalan kynnyksen viestintää suunnitellaan Moip! -työryhmässä, jonka jäseninä ovat hankkeen 

vapaaehtoiset. Puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat Moip! mentorit. Työryhmää tukee V-S FinFamiin 

palkattava osa-aikainen viestintäsihteeri. Turun seudulla viestinnällistä yhteistyötä tehdään Turun 

hyvinvointitoimialan kanssa.  

Jatkohankkeessa toteutetaan syksystä 2019 alkaen valtakunnallinen Moip! -mentorit kiertue, jossa Moip! 

työntekijät ja mentorit vierailevat muissa FinFami yhdistyksissä ja alueen oppilaitoksissa kertomassa 

kokemuksistaan? Kiertue tarjoaa ideoita alueen nuorille suunnatun toiminnan kehittämiseen – omalla 

tyylillä. Tähän toimintaan ovat sitoutuneet FinFami Uusimaa sekä Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset - 

FinFami ry, muilta yhdistyksiltä odotetaan vielävastauksia. Veto -hankkeen kanssa Moip! kokemukset 

tuotetaan yhteiselle verkkopalvelualustalle kaikkien hyödynnettäväksi. 

Moip! on mukana FinFamin nuorisotyön tilantekijät -ryhmässä osallistuen muun muassa Hullu nuoruus 

tapahtuman järjestelyihin. Vuonna 2020 Moip! osallistuu yhdessä Kysy Nuorelta -hankkeen kanssa ECHM 

seminaariin.  

Moip! tekee yhteistyötä VS -FinFamin, Kysy nuorelta -hankkeen ja FinFami Salon kanssa, synergiaetua 

saadaan oppilaitos- ja kouluvierailuista, vapaaehtoistoiminnasta, omaisneuvonnasta, asiakasohjauksesta, 

verkostoista ja viestinnästä. Moip! on mukana jäsentiedotteissa, vapaaehtoisten ja ammattilaisten 

koulutuksissa, messuilla, Ilonan päivässä, työntekijöiden viikkopalavereissa ja nuoria ohjataan molempiin 

suuntiin. Keväällä 2019 järjestetään Turussa Moip! hankkeen (2016 - 2018) kokemuksiin perustuva nuorille 

aikuisille mielenterveys- ja päihdeomaisille suunnatun työn toteuttamisen seminaari, joka toimii samalla 

Moip! (2016 - 2018) väliseminaarina. Turun ja Salon seudulla Moip! yhteistyötä kumppanien kanssa 
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toteutetaan sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Yhteistyö on viestinnällistä, toimintojen yhteistä järjestämistä 

sekä asiakasohjausta.  

Vapaaehtoistoiminta/ Moip! Mentorit (M!M) 

Ryhmäprosessiin osallistuneiden nuorten on mahdollista kouluttautua Moip! mentoreiksi. Tällä hetkellä 

mentoreita on 13. Koulutus järjestetään yhteistyössä VS FinFamin kanssa ja se sisältää yhdistyksen 

vapaaehtoistyön perus- (16h) ja vertaisneuvojakoulutuksen (8h) sekä erillisen mentorikoulutuksen (4h). 

Mentorointikoulutus on kehitetty vuosina 2016-2018. Se sisältää kohderyhmän kohtaamiseen, tarpeiden 

huomioimiseen sekä turvallisuuteen liittyviä näkökulmia. Mentorit voivat kouluttautua myös prospect -

ohjaajaksi ja yhdistyksen tukihenkilöksi sekä osallistua yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin. 

Mentoreiden tehtäviä ovat: Avoimen toiminnan toteuttaminen, Moip! ryhmäprosessiin osallistuminen, 

Prospect perus- ja plusryhmien ohjaaminen, vertaisneuvojina toiminen, koulu- ja oppilaitosvierailuihin 

osallistuminen, vertaiskaverina ja tukihenkilönä toimiminen sekä viestintään ja markkinointiin monipuolisesti 

osallistuminen. Mentoreille järjestetään mentoritoimintaan liittyen työnohjausta. Jatkohankkeessa 

mentorikoulutukset aloitetaan syksyllä 2019.  

Mentorkoulutusta tulee kehittää siten, että jokaisella halukkaalla on jokin mielekäs tehtävä yhdistyksessä. 

Mentoreiden valmiuksia erityisesti verkossa tapahtuvaan työskentelyyn ja avoimen toiminnan ylläpitämiseen 

kiinnitetään huomiota. Mentortoiminta edellyttää selkeää kuvausta tehtävistä, mentoreiden sekä 

mentoreiden ja yhdistyksen työntekijöiden välisen yhteisrakenteiden ratkaisuja sekä toimintaa tukevien 

tarpeiden selvittämistä ja muotoilua (esim. vertaisryhmäohjaajan tuen tarpeet). 

Avoin toiminta 

Avoin toiminta on suunnattu kaikille nuorille, jotka kokevat omaavansa kokemuksen siitä, kun läheinen 

sairastaa psyykkisesti tai käyttää päihteitä väärin. Toimintaan voi osallistua yhden kerran tai useamman 

kerran. Toimintaa on toteutettu (2016–2018) Moip!-mentoreiden suunnittelemina ja toteuttamina 

“teemaolkkareina” kerran kuukaudessa. Osallistujamäärät ovat olleet vähäiset, siitäkin huolimatta, että 

vertaistuki on ”se juttu” miksi Moip!:iin tullaan mukaan. Keväällä 2018 käydyssä keskustelussa nuoret 

toivoivat mahdollisuutta vapaaseen keskusteluun, mutta nostivat myös esille toiveen sitä, että ryhmän alussa 

voisi olla jokin tunnelmaa rentouttava toiminnallinen osuus/harjoitus sekä keskustelun käynnistämiseksi ja 

ylläpitämiseksi nuoret toivoisivat avuksi esim. ohjaajien antamia kysymyksiä tai aihealueita (Halla 2018, 

opinnäytetyön suunnitelma). 

Jatkohankkeessa avointa toimintaa testataan ja toteutetaan Hallan tekemän Turun AMK:n opintoihin 

liittyvän lopputyön mukaisesti (valmistuu 2018). Suunnitelman mukaisesti toimintamalli sisältää 15 

ryhmäkertaa, joista jokainen koostuu kolmesta osasta: ryhmän aloitus eli virittäytyminen, sisältö, joka 

sisältää toiminnallisen osuuden ja lopetus. Mallin kehittämistä varten on järjestetty ideapaja (N15) 

toukokuussa 2018. Ryhmäsuunnitelmat perustuvat Moip!-prosessiin osallistuneiden nuorten aikuisten 

tarpeisiin ja toiveisiin. Mallia kokeillaan käytännössä syksyllä 2018 osana Moip!-hankkeen avointa toimintaa, 

jolloin Halla yhdessä Moip! mentoreiden kanssa toteuttavat 8 ryhmäkertaa 15 ryhmämallin kokonaisuudesta. 

Kokeilujen jälkeen ryhmäläisille ja mentoreille suoritetaan kysely, joka analysoidaan ryhmämallin 

soveltuvuuden ja vastaavuuden osalta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.  

Vuonna 2019 toimintamallia hyödynnetään kerran kuukaudessa Turun seudulla. Lisäksi sen soveltuvuutta 

arvioidaan ja testataan Salon seudulla, missä toiminnan pääpaino on yksilötuessa ja oppilaitosvierailuissa. 
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Mallin tarkoitus on olla ennalta suunniteltu, joustava, ryhmän tarpeisiin perustuva, rennolle ja 

vapaamuotoiselle yhdessä ololle sopeutuva, vertaistuen mahdollistava, hyvinvointia vahvistava, mielekkäitä 

kokemuksia sekä sosiaalisiin kontakteja tuottava. Eli se tukee Moip! toiminnan kokonaisuutta. 

 

Yksilötuki 

 Keskustelua on käyty siitä, että yksilötukea tarjoavan työntekijän tulisi mahdollisuuksien mukaan olla joku 

muu, kuin ryhmäprosessia ohjaava työntekijä, jotta ryhmään osallistujat eivät kokisi olevansa eriarvoisessa 

asemassa suhteessa ohjaajaan, tällä on vaikutusta ryhmäytymiseen. Kehitettävä asian on, miten yksilötuki 

tukeen Moip! ryhmäprosessia sekä sen rakenteen kuvaaminen? Lähtökohtaisesti nuori saa keskustelutukea 

ja palveluohjausta V-S- tai Salon FinFamin työntekijöiltä. Yksilötuessa kaikki täyttävät alkukartoituskyselyn. 

Tukeen yhdistetään Simyös mentoreiden vertaistuki Auttava omainen -toimintamallin mukaisesti. Nuori 

ohjautuu Moip! ryhmään tai muuhun toimintaan yksilötuen kautta.  

Moip! ryhmäprosessin ohjaaja tapaa osallistujat yksilötapaamisissa vähintään kolme kertaa ryhmän aikana. 

Yksilötuki varataan neuvontapuhelimen tai verkkopalveluiden kautta. Mikäli nuori ei osallistu ryhmään, hän 

voi saada yksilötukea 1-5 kertaa. 

Moip! suljettu ryhmäprosessi  

toteutetaan kahdesti vuodessa keväisin ja syksyisin. Se kestää 5-6 kuukautta, jonka jälkeen ryhmäläisillä on 

mahdollisuus jatkaa kouluttautumista Moip! mentoriksi. Sen aikana ryhmäläiset tapaavat toisiaan 

valitsemansa käytännön. Ohjaajat peilaavat ryhmäläisten yksilöllisiä ja ryhmän tavoitteita. Toimintaa voidaan 

muuttaa tarpeiden mukaan. Osallistujien vaikuttamismahdollisuudet ovat merkittävät; ryhmä määrittelee 

tietyissä rajoissa itse tapaamistiheyden, tapaamisten keston sekä sen, minkälaisia toimintoja ja -tapoja ryhmä 

prosessin aikana haluaa hyödyntää kokemuksensa käsittelemisessä. Ryhmäkoko on max 15 nuorta, jotta 

toiminnan laatu ja prosessimaisuus saadaan ylläpidettyä. Myös hankkeen avoin toiminta on osa prosessia, 

johon ryhmäläinen voi osallistua. Prosessi sisältää alkutapaamisen (1 pv), viikkotapaamiset 1-2 krt/ vko, 1 

vkolopputapaaminen ja lopputapaaminen 1 pv. 

 

Moip! toimintatarjotin 

Hankkeessa hyödynnetään blogimuotoista Moip!-toimintatarjotinta, ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. 

Toimintatarjotin (Taskinen & Hokkanen) toimii ryhmäprosessin sisällön kehyksenä; ryhmäläiset poimivat 

tarjottimelle kootuista hyvinvointia ja omaiskokemuksen käsittelyä tukevista toimintamalleista omalle 

ryhmälleen parhainten soveltuvimmat vaihtoehdot. Tarjotin löytyy sähköisessä muodossa VSFinFamin 

verkkopalveluista. Työntekijät varmistavat, että ryhmäläisten poimimista toiminnoista mahdollisimman 

paljon pystytään toteuttamaan ajallisten sekä hankkeen resurssien rajoissa. Tällä hetkellä Moip! tarjotin 

sisältää 14 osaa: Prospect, Oma Kuva N.Y.T, Voimauttava valokuvaus, Seikkailuun, Voimavaroja etsimässä, 

Yksilöohjaus, Green care, työelämän ajokortti, Uni & Rentoutus, tiedon janoon, tulevaisuus paja, teema illat, 

kulttuuria elämään sekä liikkeelle. Jatkohankkeessa tarjottimen kehittämisen kärki kohdistuu sen sisältöihin, 

blogiominaisuuden hyödyntämiseen sekä verkkopalvelun muotoiluun. Toimintatarjottimen kaikkia 

ominaisuuksia ja mahdollisuuksia ei olla 2016-2018 kyetty kehittämään täysimääräisesti. Keskustelua on 

käyty muun muassa sen blogiominaisuuden vähäisestä käytöstä, sen sisältämistä teemoista ja 

toimintamalleista. FinFami Uusimaan Veto hankkeen kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaisi Moip! 
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toimintarjottimen ajatuksen valtakunnallistamisen nuorille suunnatun mielenterveysomaistyön sähköisenä 

alustana, joka linkkittyisi yhdelle yhteiselle alustalle. 

4 KYSY NUORELTA -HANKE 2019-2020 
 

Yhdistys on hakenut STEA:lta avustusta, jonka tarkoituksena on nuorten mielenterveys- ja päihdeomaisten 

tunnistamisen sekä varhaisen tuen lisääminen sivistys,- sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja nuorille 

aikuisille suunnattujen koulutusmateriaalien ja kokemustoimijoiden avulla. 

Tarve nuorten mielenterveys – ja päihdeomaisten nykyistä paremmalle tunnistamiselle sekä tukemiselle on 

noussut vahvasti esiin Moip!-hankkeessa (2016-2018). Moip! hankkeessa toteutetut oppilaitosvierailut ovat 

niin ikään osoittaneet, että mielenterveys- ja päihdeasioista puhuminen kokemustarinoiden kautta koetaan 

hyödyllisiksi. Niin opettajat kuin oppilaat ovat kokeneet oppilaitosvierailut tärkeäksi. 

Kohderyhmänä on sivistys-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja tulevat ammattilaiset, painottuen 

hankkeen pilottikoulujen ja yhteistyötahojen henkilöstöön ja alan opiskelijoihin.Toisena kohderyhmänä 

ovat 16 – 29- vuotiaat nuoret aikuiset ja toisen asteen opiskelijat. Kolmantena kohderyhmänä ovat nuoret 

aikuiset (18 – 29.v) mielenterveys- ja päihdeomaiset, jotka toimivat koululähettiläinä. 

  

4.1 Kysy Nuorelta tavoitteet 
 

Tavoite 1: Lisätä ammatillista tietämystä ja osaamista tutkimus- ja kokemustietoon perustuen 

nuorten mielenterveys ja päihdeomaisten kohtaamisesta, tunnistamisesta ja varhaisen tuen 

piiriin ohjaamisesta. 

Tavoite 2: Madaltaa nuorten mielenterveys- ja päihdeomaisten kynnystä puhua 

omaiskokemuksesta ja hakeutua tuen piiriin. 

Alatavoite 1: Lisätä ammattilaisten tietoa ennaltaehkäisyn tärkeydestä, mielenterveys ja päihdeomaisten 

uupumisen ennalta ehkäisystä ja varhaisesta tukemisesta. 

Alatavoite 2: Lisätä ammattilaisten ymmärrystä omasta roolista nuoren omaisen tukemisen prosessissa. 

Alatavoite 3: Tuottaa kokemusääneen pohjautuva materiaali ja koulutus ammattilaisten tueksi 

mielenterveys -ja päihdeongelmien kohtaamiseen ja käsittelyyn oppitunneilla toisen asteen oppilaitoksissa 

Alatavoite 4: Lisätä toisen asteen opiskelijoiden tietoisuutta mielenterveys- ja päihdeongelmista, purkaa 

aiheeseen liittyviä stigmoja ja stereotypioita sekä madaltaa kynnystä puhua ja hakeutua avun piiriin. 
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4.2 Kysy Nuorelta toiminnan sisältö 
 

Mikäli hanke saa STEA avustusta, niin sitä aloitetaan toteuttamaan suunnitelman mukaisesti. Ensimmäisenä 

toimintavuonna toteutetaan taustatyö toisena toimintavuonna toteutettavia varsinaisia kouluvierailuita 

varten. Ensimmäisen toimintavuoden toimenpiteitä ovat: 

➢ Ohjausryhmän ja työntekijöiden rekrytointi 

➢ Vaikuttamis- ja viestintäsuunnitelman laadinta, 

➢ Koululähettiläiden rekrytointi ja koulutus 

➢ Koulutusmateriaalin suunnittelu ja tuotanto sekä tuottajien kilpailutus 

➢ Alkukyselyt toimintaan liittyen 

 

5 VAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 
 

Vuonna 2018 hallitus ja työntekijät ovat valmistelleet yhdistyksen viestintäsuunnitelmaa. Suunnitelma 

sisältää johdannon, joka sisältää tavoitteet, kohderyhmän, toteutuksen ja arvioinnin. Osana suunnitelmaa on 

valmisteltu myös viestinnän vuosikello sekä toteutuksen suunnitelma, joka sisältää osiot: viestiasiat, 

ajoitukset, kohderyhmät, välineet, tavoitteet, vastuuhenkilöt, viestinnän arvioinnin mittarit sekä ehdotukset 

käytännön toimintaa varten. Suunnitelman toteuttaminen edellyttää osa-aikaisen viestintäsihteerin 

palkkaamista. 

Tavoitteet: Lisätä tietoutta ja avoimuutta mielenterveysomaisten asemasta sekä poistaa mielenterveys- ja 

päihdeongelmiin liittyvää stigmaa. Aktiivisella viestinnällä tuoda järjestön tarjoamaa apua ja tukea yhä 

useamman sitä tarvitsevan omaisen tietouteen. Palveluista tiedotetaan säännöllisesti jäsenille, omaisille ja 

yhteistyötahoille. Onnistumista seurataan systemaattisesti. 

Kohderyhmät: 1. mielenterveys- ja päihdeomaiset sekä yhdistyksen jäsenet ja vapaaehtoiset. 2. Sote -

ammattilaiset, järjestöt ja yhteistyö kunnat. 3. Alueen asukkaat. Kohderyhmät painottuvat tarkoituksen 

mukaisesti. Esim. uuden omaisneuvontapisteen avautuessa on tärkeää viestiä tämän alueen väestöä. 

Toteutus: 1) Sisäinen viestintä: Hyvin suunniteltuna lisää järjestön tehokkuutta ja on työntekijöiden 

apuväline. Päätettävä yksi tai kaksi ensisijaista kanavaa, joiden kautta tieto kulkee mahdollisimman monille 

nopeasti. Kohdistuu järjestön työntekijöihin, hallitukselle ja vapaaehtoisiin tapauskohtaisesti. 2) Ulkoisella 

viestinnällä viestitään järjestön tukea kohderyhmille. Päätettävä yksi tai kaksi ensisijaista viestintäkanavaa. 

Yhdistyksen verkkopalvelut ja jäsentiedote ovat kanavia, joista löytyy ajankohtaisin tieto. Internet-etusivu on 

myös ruotsiksi ja englanniksi. Sieltä löytyy tieto keneen olla yhteydessä saadakseen palvelun haluamallaan 

kielellä. 3) Sosiaalinen media on tärkeä kanava. Sisältöä päivittäessä on käytettävä oikeaoppista kieltä, pyrkiä 

lisäämään jokaisen päivityksen yhteyteen kuvia sekä työntekijöiden tai vapaaehtoisten omia saatesanoja. 

Julkaisut sisältävät palvelujen ja tulevien tapahtumien lisäksi jo toteutuneita tapahtumia. 
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Viestintä asioita ovat järjestön ydinviesti, toiminta, tapahtumat ja yhdistysasiat, verkosto-, järjestö- ja 

kuntayhteistyö, edunvalvonta, sisäiset asiat, hanke- sekä kriisit. Suunnitelmassa ja vuosikellossa kuvataan 

ajoitusta ja sykliä. 

Kanavat: Sosiaalinen media (Fb, Insta, schanpchat, Whatsapp, you tube), digialustat (skype, ms teams, 

sharepoint, outlook, kalenterit), verkkopalvelut (kotisivut), kuntien ja muiden yhteistyötahojen 

(verkkopalvelut), finfamiprintit (tiedotuslehdet, toimintakalenterit, esitteet) sekä muut: työryhmät, 

omaispäivystykset, vierailupyynnöt, messut ja muut yleisötapahtumat sekä ostetut printit/ilmoitukset ja 

mainosmateriaalit. 

Vaikuttavuuden arviointi: Osallistujatiedot ja -palautteet käsitellään vähintään kuukauden sisällä 

henkilöstöpalaverissa. Syksyn ja kevään toiminnan palautteet kootaan ja käsitellään laajemmin seuraavan 

kauden alkuun mennessä. Viestintä on kaksisuuntaista, vastaanottamista ja reagoimista. Osallistujamääristä 

voi päätellä, onko viestintä tavoittanut kohderyhmänsä ja päästäänkö toimintasuunnitelman tavoitteisiin. 

Palautteista nähdään, onko palvelu vastannut niitä odotuksia, joita osallistujilla on ollut. Vaikuttavuutta 

arvioidaan myös aktiivisuudella sosiaalisessa mediassa sekä mediamaininnoilla. 

Alueellisen omaistyön ydinviesti ja viestinnän tavoite: Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu. Et jää 

yksin.  

Moip! nuorten toiminta ydinviesti ja viestinnän tavoite: Koska sä olet tärkeä! Nuorten 

mielenterveysomaisten tuki ja kokemusten esiin nostamista. Viestintää toteutetaan nuorten omaisten omilla 

kokemuksilla, kirjeillä ja kuvilla mahdollisuuksien mukaan. Viestinnän avulla halutaan kertoa, että on ok 

puhua asiasta sekä hakea apua itselle, tai läheiselle. 

Kysy Nuorelta -hankkeen ydinviesti ja viestinnän tavoite: Viestinnän tavoitteena on tavoittaa nuoria 

mielenterveysomaisia koululähettiläiksi ja ammattilaiset hankkeen toiminnan piiriin.  

Vastuu ja toteuttajat: V-S FinFamin viestinnästä vastaa toiminnanjohtaja. Sitä toteuttavat osa-aikainen 

viestintäsihteeri, muut työntekijät, vapaaehtoiset, hallituksen jäsenet ja opiskelijat. Viestintä on osa vertais- 

ja vapaaehtoistoimintaa. Sitä valmistellaan kunkin hankkeen omissa työryhmissä. Työryhmiä johtavat valitut 

vapaaehtoiset. Kunkin ryhmän sihteerinä toimii viestintäsihteeri. Ryhmiin kutsutaan hallituksen jäseniä, 

vapaaehtoisia ja muita halukkaita. Ryhmässä ideoidaan ja luodaan sisältöjä. 

Mielenterveysomaisten valtakunnallisen päivän, Ilonan Päivä 9.10., merkitystä ja arvoa vahvistamme 

edelleen mielenterveysomaisten aseman ja arkeen liittyvien asioiden esiin nostamisessa. Tähän päivään 

sijoitetaan kampanjoita, tilaisuuksia ja runsasta mediaviestintää. Ilonan päivänä järjestetään tori- ja 

kirjastotapahtuma yhteistyössä Turun kaupungin kirjastotoimen kanssa. Tapahtumaan kutsumme 

yhteistyökumppaneita ja alueen asukkaita. Ilonan päivän yhteydessä julkistetaan ja palkitaan vuoden 

mielenterveystyöntekijä ja vapaaehtoinen. Yhdistyksen virallisena suojelijana ja erityisesti nuorten toiminnan 

tukijana toimii nuori turkulaislähtöinen artisti F. 
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6 TULOKSET JA VAIKUTUKSET 
 

Toimintaa ohjaa yhdistyksen oma ja mielenterveysomaisten keskusliiton strategia (-t) sekä vertaistuellisen 

omaisneuvonnan työparimalli. Lisäksi toimintaa ohjaavat sopimukset yhteistyötahojen kanssa. 

Vapaaehtoistoimintaa ja erityisesti tukihenkilötoimintaa ohjaa Tuexi -laatukäsikirja sekä suunnitelma 

alaikäisen koskemattomuuden turvaamiseksi Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n 

toiminnoissa.  

Kaikkea yhdistyksen toimintaa seurataan ja arvioidaan systemaattisesti. Yhdistyksen järjestämistä 

tilaisuuksista kerätään osallistuja- ja osallisuustiedot sekä palaute. Osallistujatiedoilla mitataan yksittäisten 

osallistujien määrät. Osallisuustiedoilla mitataan osallistujien määrää sekä kuinka monta kertaa osallistuja on 

ollut läsnä.  

Kaikille toiminnan osa-alueille on laadittu omat seurannan ja arvioinnin viitekehykset. Toiminnassa olemme 

kiinnostuneita asiakastyytyväisyydestä, asenteiden muutoksesta ja toiminnan vaikutuksista. Hallitukselle 

annetaan tietoa hankkeiden etenemisestä vähintään puolen vuoden välein.  

 

6.1 Alueellisen omaistyön toteuttamisen odotetut tulokset 
 

➢ Yksilöllinen tuki omaisille ja perheille: neuvontapisteitä sote -palveluiden yhteydessä 6, muita 

matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja 6. Nopeaa, kiireetöntä, matalan kynnyksen tukea ja 

vertaistukea 600:lle (232 vuonna 2017) omaiselle. Lapset puheeksi -keskusteluita 10. Tukisuhteita 

21 

➢ Ryhmämuotoinen tuki:  

o Suljetut ryhmät 16: 160 osallistujaa (133 vuonna 2017). Ryhmiä on myös alueilla. 

o Avoin toiminta: 450 osallistujaa (225 vuonna 2017). Retkiä 1–2. Avoimia iltoja 40. Avoimet 

ryhmät 3: liikunta, päihdeomaiset, kulttuurikaverit. Muut: joulujuhla, kesäsaunat, 

laskiaisrieha jne., 3 – 5.  

o Viikonloppu- ja päiväkursseja 7, osallistujia 105 (78 vuonna 2017).  

o Yleisöluennot ja tietoillat: 400 osallistujaa (253 vuonna 2017). 

 

➢ Vapaaehtoisten ja ammattilaisten koulutus: Vapaaehtoisia on 70 aktiivista (2017 oli 64). 

Starttikoulutuksia 2. Turussa ja Loimaalla. Tukihenkilökoulutuksia 2. Vertaisneuvojakoulutuksia 

tarpeen mukaan. Yhteistyö Moip! ja Kysy nuorelta -hankkeiden kanssa. Uusia vapaaehtoisia 10 - 20. 

Tuki ja virkistys: Osallistumisaktiivisuus 140 (113 Vuonna 2017).  

➢ Ammattilaiset: ”Kun yksi sairastuu…” koulutuksia väh. 2 sekä kysynnän mukaan (max 4). Osallistujia 

188. Omaisneuvojien työpajat 2. Osallistujia 20.  

➢ Koulutukselliset yhdistysvierailut kysynnän mukaan. 
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➢ Yhteistyö ja viestintä: Viestintäammattilaisen osa-aikainen palkkaaminen. Viestintäsuunnitelman 

toteutuminen suunnitellusti ja monikanavaisesti. Vaikutukset: yhteistyön laatu paranee, yhdistys 

tunnetaan paremmin, työyhteisö voi hyvin. 

o Kunta- ja Tyks psykiatria: koulutukset, työpajat, omaisneuvontapalaverit, verkostot, 

kokemustoiminta, matalan kynnyksen kohtaamis- ja vastaanottotoiminta.  

o Oppilaitokset: 3-5 opiskelijaa harjoittelussa ja yhdistysinfot.  

o Järjestöt: Luennot, messut, aluetyö, uudet vapaaehtoiset, työryhmät, verkostopalaverit ja -

tapahtumat.  

o FinFamijärjestöt: Uusimaa Veto -hanke, keskusliitto (Agora, IkiOma, Omavapa), Salon 

seudun omaiset. Prospect- ja muu vapaaehtoistoiminta, valtakunnalliset omaispäivät, 

omaisneuvonta verkossa, kurssit ja viestinnän tuki.  

 

6.2 Moip! nuorten toiminnan odotetut tulokset 
 

➢ Yksilötuki tavoittaa 140 – 150 nuorta mielenterveysomaista (2019 – 2020) 

➢ Moip! ryhmäprosesseja järjestetään 4. Näihin osallistuu yhteensä 60 nuorta 

(2019 – 2020) 

➢ Moip! toimintatarjotin on saanut muotonsa. Sen ominaisuudet ja mahdollisuudet ovat 

täysimääräisesti käytössä Varsinais-Suomessa ja valtakunnallisesti 

➢ Avoin toiminta: kahden toimintavuoden aikana järjestetään Turussa 20 avointa tilaisuutta. Salossa 

tarpeen mukaan (arvio 10). Osallistujia 180 

➢ Moip! mentorikoulutuksia järjestetään kaksi (2). Koulutettuja mentoreita on 24 

➢ Vaikuttaminen, viestintä ja yhteistyö. Mentorvierailut Varsinais-Suomessa erikohteissa 40 kpl. 

➢ Moip! mentorikiertueita järjestetään ainakin Uusimaassa kaksi (pilotit) syksyllä 2019 ja Pohjois-

Karjalassa (2) keväällä 2020 

➢ Moip! digitoidut verkkopalvelut yhteistyössä FinFami Uusimaan kanssa 

➢ Moip! julkaisut. Kaksi AMK tason opinnäyteyötä. Mentorkiertueen materiaalit. Päivitetyt oppaat 

nuorten mielenterveysomaisten kanssa työskentelyyn hankeen kokemusten myötä. Moip! nuorten 

kanssa työskentelyn mittarit ovat päivitetty. Toteutetaan Moip! mentorkiertueesta video. 

 

6.3 Kysy nuorelta -hankkeen odotetut tulokset 
 

➢ Ammattilaisille ja alan opiskelijoille suunnatut koulutus- ja verkkomateriaalit ja oppaat 

➢ Toisen asteen oppilaille suunnattu oppituntimateriaali 

➢ Nuorten koululähettiläiden rekrytointi- ja koulutusprosessimalli 

➢ Seurantakyselyt ammattilaisille ja alan opiskelijoille sekä toisen asteen opiskelijoille 

➢ Kysy nuorelta -koulutuskiertue, 50 koulutusta 

➢ 20 koulutettua koululähettiä 

➢ Koululähettiläiden koulutuspolku 
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➢ Suunnittelutyöpajat 4-6 kpl 

➢ Tavoitettu 1250 oppilasta 

➢ Tavoitettu 1000 ammattilaista 

 

 

 

 

 

 

 


