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FinFami Uusimaa ry 

1 YLEISTÄ 

FinFami Uusimaa ry - FinFami Nyland rf - Omaiset mielenterveyden tukena on omais- ja perheyhdistys, joka 
toiminnallaan edistää omaisten ja perheiden hyvinvointia, kun perheessä tai lähipiirissä ilmenee mielenter-
veysongelmia. Yhdistyksen kattava palvelukokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden omaisten, perheiden ja kun-
toutuvien auttamiseen ja tukemiseen. 
 
Annamme tietoa psyykkisistä sairauksista ja pahoinvoinnista sekä tukea omaisen, perheiden ja läheisten 
jaksamiseen arjen haasteissa. Tarjoamme omaisille, perheille ja läheisille ohjattua ryhmätoimintaa, luen-
toja, opintopiirejä, erilaisia oman elämäntaito- ja voimavara kursseja ja virkistystoimintaa sekä matalan kyn-
nyksen kohtaamispaikka toimintaa omaisille ja kuntoutujille yhdistyksen Tuikku-tiloissa sekä yksilöllistä pal-
veluohjausta omaisille ja kuntoutujille. Vertaistukiryhmät ovat ammattilaisten ja koulutettujen vertaisoh-
jaajien ohjaamia ja ne on tarkoitettu puolisoille, sisaruksille, vanhemmille, lapsille ja aikuisille lapsiomaisille. 
 
Yhdistys pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan Uudenmaan alueen mielenterveyspalveluihin korostaen omais-
ten näkökulmaa perheen pärjäävyyden edistämisessä. Yhdistys toimii yhteistyössä kuntien, mielenterveys-
työtä tekevien viranomaisten ja ammattilaisten, asiantuntijoiden sekä järjestöjen kanssa. Hankkeiden 
kautta kehitämme ryhmä- ja kurssitoimintaa ja tutkimme työmalleja, joiden avulla mielenterveyskuntoutu-
jaa ja hänen perhettään voidaan tukea. 
 

2 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 
 

Koronapandemia aiheutti poikkeustilanteen, mikä toi uusia haasteita suomalaisten perheiden elämään. 
Monen mielenterveys on joutunut koetukselle ja syyt ovat olleet moninaiset. Moni kärsii pelosta, huolesta 
ja epävarmuudesta, ja pohtii omaa jaksamista. Erityisesti yksin asuvat ja ikääntyneet voivat kokea yksinäi-
syyden raskaana. Monien perheiden tilanne on vuonna 2020 ollut tukala. Koville ovat joutuneet erityisesti 
ne perheet, jotka ovat jo ennen pandemiaa kärsineet mielenterveyden haasteista. Tähän on vaikuttanut 
erityisesti ihmiskontaktien väheneminen ja tapaamisten siirtäminen verkkoon.  

Poikkeustilanteen jälkeisessä tilanteessa tulee mielenterveyshäiriöiden hoito perusterveydenhuollossa var-
mistaa, eri toimijoiden yhteistyön sujuvuus, lasten ja nuorten huomioiminen perheissä, joissa vanhemmilla 
on mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä lastensuojelun piirissä olevien lasten mielenterveyspalvelujen 
saatavuus. Veikkauksen pelituottojen pienentyminen tulee huomioida ja valtion talousarviossa on turvat-
tava kaikille Veikkauksen edunsaajille tasapuolisesti kompensaatio tuottojen pienenemistä valtion talousar-
vion kautta. Jos pandemia ajasta on etsittävä jotain myönteisiä näkökulmia, niin mainittakoon matalan kyn-
nyksen ja digitaalisesti välitetyn avun lisääntyminen. Nämä ovat myös tulleet aiempaa näkyvämmäksi ja 
saavutettavammaksi. 

Perheillä on tärkeä rooli mielenterveys sairauden potevan tai päihteitä käyttävän kuntoutujan tukemisessa, 
mutta omaiset, läheiset ja perheet tarvitsevat tukea myös oman itsensä takia. Pitkään jatkuva kuormittumi-
nen aiheuttaa riskin sairastua ja heikentää omaisen omaa hyvinvointia. Palvelujärjestelmä ei nykyisin sisällä 
juurikaan ennalta ehkäisevää tukea mielenterveysomaisille ja perheille, silloin kun huoli läheisestä nousee. 
Vuosien varrella FinFami Uusimaa on tunnistanut omaisten ja perheiden tarpeet. Yhdistys on luonut hyviksi 
todennettuja työmalleja, miten tukea omaista tai heidän perheitänsä eri elämäntilanteissa. Samalla on ra-
kennettu yhdistyksen niin kutsutun omaisten ja perheiden tiedon ja tuen palvelumallin. 
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Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman mukaan, johon FinFami Uusimaa osallistui, vapaaeh-
toiset kokevat hyvinvointinsa paremmaksi kuin muulla tavoin järjestöjen toimintaan osallistuvat. He arvioi-
vat järjestön toimintaan liittyvistä asioista hyvinvoinnilleen tärkeimmäksi yksittäiseksi asiaksi mahdollisuu-
den auttaa muita. Muiden auttaminen ei kuitenkaan yksin riitä selittämään vapaaehtoisten suurempaa hy-
vinvointia verrattuna muihin. Auttamisen ja hyvinvoinnin välissä näyttää olevan jokin välittävä tekijä, esi-
merkiksi kokemus tarpeellisuudesta. Yhdistyksen vapaaehtoistyö tulee jatkossakin olemaan yksi yhdistyk-
sen tärkeimmistä toiminnoista johon yhdistys tulee panostamaan. 
 
Vuoden 2020 päättyneet hankkeet olivat Startsteget- hanke, joka oli matalankynnyksen sisältävän ennalta-
ehkäisevän mielenterveystyön palvelumalli nuorten tueksi. Muita päättyneitä hankkeita olivat STEAn ra-
hoittama Veto-hanke ja Opetusministeriön PreStart-hanke. Molemmat hankkeet toivat yhdistykselle uusia 
näkökulmia ja välineitä kohdata henkilöitä, jotka olivat kokeneet jääneensä ulkopuolelle palvelujärjestel-
mästä tai kokeneet jääneensä yksin huolensa kanssa. Tämänkaltaiset hankkeet ovat hyväksi tueksi yhdistyk-
sen omais- ja perhetyölle, ja jättävät aina yhdistykselle uusia näkökulmia ja yhteistyökumppaneita, mitkä 
auttavat kehittämään yhdistyksen palveluita. 
 
Mielenterveys- ja päihdejärjestöillä on erityinen tehtävä yhteiskunnassa. Järjestöjen toiminnan erityispiirre 
näyttää olevan se, että ne tarjoavat olosuhteet ja mahdollisuudet tulla kohdatuiksi. Tästä mahdollisuudesta 
on syytä huolehtia myös tilanteessa, jossa vaatimukset toiminnan tehokkuudesta, mittavuudesta ja kilpail-
tavuudesta vahvistuvat. Järjestöt voivat erottautua mielenterveys- ja päihdetyössä antamalla ihmisille tilaa 
ja aikaa sekä kohtaamisen ja osallisuuden kokemuksia. Järjestöjen ihmisille tarjoamat mahdollisuudet tulla 
kohdatuksi ovat sosiaali- ja terveyskentällä erityisiä. Ihminen tuntee tulevansa kohdatuksi, jos yhdistys 
kuuntelee hänen ainutkertaista tarinaansa sekä tarjoaa mahdollisuuksia kirjoittaa uusia toipumisen, kun-
toutumisen ja osallisuuden tarinoita. Nämä ovat asioita mitä FinFami Uusimaa tulee jatkossa ylläpitämään 
yhtenä tärkeimmistä tehtävistään. 
 
Koronakriisi on lisännyt tuen ja palveluiden tarvetta. Lisäksi palveluiden ohentuminen poikkeustilanteen 
aikana on aiheuttanut palveluvajetta ja - velkaa. Sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä on varmistettava riittä-
vät voimavarat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin turvaamiseen niin palveluissa kuin toimeentu-
loetuuksissa. Tässäkin tehtävässä kolmannen sektorin järjestötoimijat ovat keskeisessä roolissa tulevaisuu-
dessa. 
 
 
 
Leif Berg 
Toiminnanjohtaja 
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3 HALLINTO 
 

Yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet vuonna 2020 
 

• Marianna Sorvali puheenjohtaja   

• Merja Lindholm varapuheenjohtaja 

• Lassi Rajamäki                   jäsen  

• Kaiju Yrttiaho jäsen 

• Ron Furman jäsen 

• Päivi Söderholm jäsen 

• Soile Timonen jäsen (02/2020 asti) 

• Paula Ruoho jäsen (02/2020 asti) 

• Tina Laiho  jäsen (02/2020 asti) 

• Leif Berg  toiminnanjohtaja 

• Pirjo Haapamäki    hallituksen sihteeri (03/2020 asti) 

• Petteri Liikanen hallituksen sihteeri (03/2020 alkaen) 
 

Hallitus kokoontui vuonna 2020 yhdeksän (9) kertaa. Lisäksi pidettiin yhdistyksen sääntömääräinen kevät-
kokous ja syyskokous. Kevätkokouksessa sekä syyskokouksessa toimi puheenjohtajana Marianna Sorvali. 
Vuonna 2020 aloitettiin yhteistyö tilitoimisto Leerma Oy:n kanssa. Vuonna 2020 tilintarkastajana on toimi-
nut Johanna Hilden, KHT Nexia Oy:stä.  
 

4 JÄSENISTÖ 
 
Kertomusvuoden lopussa yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli 763, joista varsinaisia jäseniä 704 ja perhejä-
seniä 59. 
 

5 TALOUS 

Yhdistyksen päärahoittajana toimii Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Pääasiallisen rahoi-
tuksensa yhdistys on saanut STEA:lta AY-, AK- ja C-avustuksina. STEA:n, OKM:n, Espoon sekä Helsingin kau-
pungin avustukset on käytetty avustusehtojen mukaisiin toimintoihin. Yhdistys on myös saanut avustusta 
Svenska kulturfondenilta, Hartwall säätiöltä, Tre Smeder (Aktiapankki) säätiöltä, Thuringin säätiöltä ja 7 
Marsin säätiöltä tukeakseen yhdistyksen Opetusministeriön myöntämään Pre-startti hanketoimintaa. 
Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla ja maksuvalmius on ollut hyvä. 
 

6 HENKILÖSTÖ  

Vuonna 2020 yhdistyksessä työskenteli 15 kokoaikaista työntekijää. Palkattuina ryhmien ohjaajina on toimi-
nut lisäksi viisi henkilöä. Asiantuntijaorganisaatiossa jokaisen yksilön työpanos ja osaaminen ovat tärkeitä 
töiden tehokkuuden ja sujumisen kannalta. Tiedostamme henkilöstön hyvinvoinnin merkittävän vaikutuk-
sen työyhteisön arjessa. Yhdistyksen työterveyspalvelut tuotti Lääkärikeskus Aava vuonna 2020. Työsuhde-
etuina ovat olleet lounas- ja virikesetelit. Yhdistys tuki henkilökunnan työssäjaksamista työnohjauksella, 
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vuosittaisilla virkistyspäivillä ja tyky-toiminnalla. Lisäksi yhdistys tarjoaa henkilökunnan ammattitaidon ke-
hittämiseksi ja ylläpitämiseksi mahdollisuuden osallistua heidän työtään tukeviin koulutuksiin ja seminaarei-
hin. Henkilöstöä koskevat työsuojeluasiat ja raportit käsittelemme koko henkilöstölle suunnatuissa palave-
reissa tai tiimipalavereissa. 
 
 

7 HALLINTO-, TOIMISTO- JA JÄSENPALVELUT 

FinFami Uusimaa ry:ssä tehtävän hallinnollisen työn avulla johdetaan ja ohjataan organisaation toimintaa, 
sekä talous- että henkilöstöhallintoa. Hallinnon tarkoitus on huolehtia siitä, että järjestön tehtävät kyetään 
hoitamaan ja tavoitteet saavuttamaan. Hallinnon tehtävänä on varmistaa yhdistyksen perustehtävän 
omais- ja perhetyön ja asiakastyön toteutuminen. 
Yhdistyksen hallinnollisissa tehtävissä työskenteli toiminnanjohtajana Leif Berg, talouspäällikkönä Pirjo Haa-
pamäki (18.3.2020 asti) ja kehittämispäällikkönä 1.6.2020 alkaen Petteri Liikanen. 

Hallinto huolehtii toiminnan suunnittelusta, arvioinnista ja kehittämisestä sekä tuottaa järjestöjohtamista ja 
toiminnanohjausta varten tarvittavaa tietoa, pitää huolta järjestön lakisääteisistä velvoitteista, raportoin-
nista ja rahoitushakemuksista. Hallinto vastaa myös tieto- ja asiakirjahallinnasta ja esimerkiksi pitää yllä jä-
senrekisteriä. Myös yhdistyksen eri hankkeiden työntekijät osallistuvat yhdistyksen suunnittelu-, arviointi- 
ja kehittämistyöhön. 
 
Vuonna 2020 STEA suoritti tarkastuskäynnin (12-13.3.2020) yhdistyksessä. Tarkastuksessa käytiin läpi yhdis-
tyksen toimintaa ja taloudenhoitoa. Käynnistä tehtiin tarkastusraportti, missä esitettiin joitakin muutoksia 
toimintatapoihin. Raportin mukaisesti päivitettiin yhdistyksen taloussääntö ja sitä kautta luotiin uusi toi-
mintamalli talouden ylläpitoon, seurantaan ja suunnitteluun (talouden sähköiset järjestelmät, eTasku ja 
Fivaldi-ohjelmisto). Työaikaseurannassa luovuttiin vanhasta Excel-pohjaisesta järjestelmästä ja siirryttiin 
käyttämään Nepton työaikajärjestelmää.  

 

8 TOIMITILA 

Yhdistyksellä on ollut vuokrattuna vuodesta 2015 lähtien 471,5 m2:n tilat osoitteessa Jämsänkatu 2, 4 ker-
ros ja vuodesta 2017 alkaen Jämsänkatu 2, 1 kerros. Yhdistykseen hallinnassa on toimistotiloja, koulutus- ja 
ryhmätila sekä tila yksilö- ja perhetapaamisille. MindFood -hanke että Tuikku-toiminta käytiin osoitteessa 
Jämsänkatu 2, 1. krs. Tämän lisäksi alakerran tiloja käytti aika ajoin myös Alueellinen omaistyö työssään. 
Tilassa on järjestetty matalan kynnyksen toimintaa, ryhmätoimintaa ja asiakastapaamisia. Startsteget -
hankkeen nuorten toimitilat on järjestetty yhteistyössä Sveps/ Prakticumin kanssa Yrjökatu 18.  

Yhdistyksen järjestämät alueryhmät ovat toimineet yhteistyökuntien ja järjestöjen tiloissa. 

 

9 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

Kansainvälinen työ siirtyi pandemian myötä täysin digitaaliseksi ja ulkomaan tapahtumat peruttiin. toiminta 
toteutettiin verkkovälitteisesti, samoin osallistuttiin eri kansainvälisiin webinaareihin. 
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Innoment hankkeen toiminta lamaantui vuoden 2020 aikana täysin ja kaikki tapahtumat jouduttiin siirtä-
mään seuraavalle vuodelle. 
Kansainvälistä yhteistyötä ja perhetyön menetelmäohjausta KAKSPY ry:n kanssa on jatkettu ensisijaisesti 
Pietarin julkishallinnon, mielenterveystyön ammattilaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. 
KAKSPY ry:lle myönnettiin CBC 2014-2020 ohjelmasta rahoituksen kolmivuotiselle InnoMent – hankkeelle, 
jossa kehitetään ohjelma-alueella yhteistyötä ja menetelmiä liittyen perhetyöhön, sekä kulttuuripohjaiseen 
mielenterveystyöhön ja toipumisorientaatioon. Kakspy:n hallinnoiman hankkeen yhteistyötoimijat ovat 
Suomesta FinFami Uusimaa ry sekä Pietarista 1.1 Skvortson-Stepanoville nimetty sairaala numero 3 että 
Pietarin psykoneurologinen kuntoutusyksikkö Dispanser numero 5. InnoMent – hanke on käynnistynyt ke-
säkuussa 2019. FinFami Uusimaa ry:n osuus hankkeesta on tarjota perhetyön menetelmäohjausta mielen-

terveystyön ammattilaisille ja omaisille sekä kehittää omaistoiminnan että vertaistuen toimintaa Pietarissa. 
 
Toiminnanjohtaja osallistui 28-30.9 Europan Conference on Mental Health-webinaariin. Tapahtuma järjes-
tettiin Lapinlahden sairaalasta (Helsinki) käsin. 
 
Toiminnanjohtaja kutsuttiin osallistumaan 11.11 Schizofreniförbundenin (Ruotsi) järjestämään yhteistyö 
webinaariin Nordic opportunities and challenges within severe mental health. 
 
 

10 EDUNVALVONTA JA JÄRJESTÖTOIMINTA 

Edunvalvonnan ja vaikuttamistyön osuus yhdistyksen tekemästä työstä on merkittävä. FinFami Uusimaalla 
on vankka yli 30 vuoden kokemus edunvalvonnasta ja jäsenistön tukemisesta. Edunvalvonnan ja vaikutta-
mistyöllä on kaksi keskeistä viestiä. Ensimmäiseksi erilaisia hoitopalveluja ei voida vähentää omaisten ja 
perheiden kustannuksella. Toiseksi viestinä on saada omais- ja perhetyön näkökulma mukaan poliittiseen 
päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen keskusteluun kansalaisosallisuuden vahvistamiseksi ja palveluiden 
kehittämiseksi myös perheitä huomioiden.  Yhdistyksen toimintaan sisältyy kokonaisuudessaan edunval-
vonnallisia elementtejä aina yksilö- ja perhetapaamisista erilaisiin työryhmätyöskentelyihin. Yhdistyksen 
toiminnanjohtaja, työntekijät ja vapaaehtoiset omaiset ovat toimineet omais- ja perhetyön asiantuntijoina 
monissa eri työryhmissä.  
 
Vuoden 2020 Finfami Uusimaa ry:n edunvalvonta ja vaikuttamistyön yhteydet ja tapahtumat: 
 

• Etelä-Suomen klubitalot (ESKOT) ry:n hallituksen jäsenyys 

• Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrian yhdistys (KAKSPY) ry:n hallituksen jäsenyys 

• Niemikotisäätiön hallituksen jäsenyys 

• Suomen palveluohjausyhdistys ry:n hallituksen jäsenyys 

• Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliitto (SSYK) ry:n hallituksen jäsenyys 

• Tukikohta ry:n hallituksen jäsenyys 

• Edunvalvonnan työryhmä; vuonna 2020 teemana lapset ja nuoret 

• Helsingin kaupungin ja järjestöjen yhteinen toipumisorientaatio työryhmän puheenjohtajuus. Työ-
ryhmä koostuu Helsingin kaupungin psykiatrian ja eri mielenterveys- ja päihdealanjärjestöjen toimi-
joista. 

• MIPA-päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman ohjausryhmän jäsenyys 

• Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrian (KAKSPY) ry:n omaistyönprojektin seurantatyöryhmän jäse-
nyys, sekä hankkeen työntekijöiden menetelmäohjaus. 

• Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän ja Allianssin yhteistyöryhmäjäsenyys 

• Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston kanssa ohjaus- ja kouluttamisyhteistyö alueen kunnissa 
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• Vantaan Laurean ja järjestöjen yhteistyön kehittämistyöryhmä 
 
 

11 OMAIS- JA PERHETYÖ UUDELLAMAALLA 

Omaisten ja perheiden tuki ja neuvonta 
 
Uudenmaan alueen omais- ja perhetyö tarjosi monipuolisia tukitoimia mielenterveysomaisille, läheisille ja 
perheille. Olemme tarjonneet tietoa psyykkisistä sairauksista ja toimintakyvyn häiriöistä ja tukeneet omai-
sen jaksamista arjen haasteissa hyödyntämällä toipumisorientaatiomallia ja psykoedukatiivista työotetta. 
Toiminnot muodostavat laajan kokonaisuuden omaistyölle, lisäävät perheen ja omaisten ymmärrystä muut-
tuneessa elämäntilanteessa ja tukevat heidän sopeutumisprosessiaan. Tuki- ja neuvontatyö sisältää yksilö- 
ja perhetapaamisia, puhelin- ja verkkoneuvontaa, lapsiperhetyötä, ryhmä- ja kurssitoimintaa, virkistystoi-
mintaa, luentoja sekä matalan kynnyksen toimintaa. Vertaistukeen perustuvat ammattilaisten tai vertaisoh-
jaajien ohjaamat ryhmät on pääosin suunnattu mm. puolisoille, sisaruksille, vanhemmille ja lapsille. Omais- 
ja perhetyötä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä yhdistyksen vapaaehtoisten sekä Uudenmaan alueella 
toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa. Osaltaan toimintaa tukee Helsingin kaupungin rahoittaman ma-
talan kynnyksen toimipisteen Tuikun palveluohjaaja.   
Lapsiperhetyön tarkoituksena on lisätä perheenjäsenten ymmärrystä mielenterveyden pulmiin, tukea van-
hemmuutta ja lapsen ja nuoren kehitystä sekä mahdollistaa vertaistuki. Välineitä tähän ovat lapset pu-
heeksi -keskustelu, perheinterventio ja Vertti -menetelmien käyttö perhekursseilla. Vuoden 2020 aikana 
kehitettiin myös mahdollisuus varata aika lapsiperheen tukikäyntiin.  
 
Verkossa toteutettavaa omaistyötä tehdään yhteistyössä muiden omaisyhdistysten kanssa. FinFami Uusi-
maa ry:n verkkoajanvarauspalvelu saatiin käyttöön vuoden 2018 aikana (puhelinajan, omais/perhekäynnin 
tai Skype-keskustelun ajanvaraus). Vuonna 2020 jatkuivat verkossa toteutettavat vertaistukiryhmät. Verk-
koon tuotettiin materiaalia omaisten ja perheiden tueksi (esim. omaisen tarina hahmojen kautta, työnteki-
jöiden kuulumiset- blogi ja uutiskirje) 
 
Toiminnan toteuttajina ovat olleet yhdistyksen työntekijät, sekä ulkopuoliset ammattilaiset. Toiminta sisäl-
tää yksilö- ja perhetapaamisia, puhelinneuvontaa, kurssitoimintaa (tieto- ja tukikurssit molemmille kotimai-
silla kielillä, virkistyskurssit ja pariskuntakurssit) sekä ryhmätoimintaa. Ryhmätoiminnat ovat jaettuna avoi-
miin- ja suljettuihin ryhmätoimintoihin. Avoimina ryhmätoimintoina ovat mm. Toivotorstait, kirjapiiri, sisa-
rusryhmä ja aikuiset lapsiomaiset. Suljettuja ryhmätoimintoja ovat mm. ryhmä epävakaiden läheisille, van-
hempainryhmät, puolisoryhmät, omaisen ABC ryhmät.  
 
Omaistoiminnan neuvottelukuntatoiminta Uudellamaalla 

 
Omaistoiminnan neuvottelukuntatoiminta toteutti alueen viranomaistahojen sekä kokemusasiantuntijoiden 
kanssa kuntalaisille alueellisia, mielenterveyttä tukevia, perhelähtöisiä palveluita sekä verkostotyön keinoin 
nosti esille kunnissa olevia kehittämistarpeita ja vastasi niihin konkreettisesti. Neuvottelukunnat muodostui-
vat laajasti eri tahojen työntekijöistä, lautakuntien edustajista, kuntoutujista ja omaisista. Kokouksista tehtiin 
tiedottava muistio laajaan jakeluun. Omaistoiminnan neuvottelukuntia oli 15, jotka toimivat Uudellamaalla. 
Neuvottelukunnat kokoontuivat kahdesta viiteen kertaan vuodessa. Pandemiasta johtuen toiminta siirrettiin 
suurelta osin digitaalisille alustoille. 
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Alueellinen omais- ja perhetyön koordinointi ja kehittäminen 
 
Alueellisen omaistyön koordinoinnin ensimmäisenä tavoitteena oli tukea omaisia ammatillisesti ohjattujen 
ryhmätoimintojen ja tapahtumien kautta, näin tarjotaan mahdollisuus kohdata toisia samassa elämäntilan-
teessa olevia ja välitetään ajankohtaista mielenterveyteen liittyvää tietoa. Alueellinen ryhmätoiminta koos-
tui vertaistuki-, omaisen ABC- sekä moniperheryhmistä. Alueellisia infoiltoja ja omaistapahtumia järjestet-
tiin yhdessä hoitoyksiköiden ja järjestöjen kanssa. Toisena tavoitteena oli alueen ammattilaisten ja opiskeli-
joiden omais- ja perhetyön merkityksen vahvistuminen ja mielenterveysomaisen näkökulman syventymi-
nen sekä omais- ja perhetyön kehittyminen eri toimipisteissä. Alueen ammattilaisille ja opiskelijoille järjes-
tettiin omais- ja perhetyön osastotunteja sekä osallistuttiin yksiköiden koulutuspäiviin. Osa ammattilaisten 
kohtaamisista johti yhteistyöhön, kuten infoiltaan tai ryhmätoiminnan toteutukseen. Jokainen osastotunti 
lisäsi ammattilaisten ja opiskelijoiden tietoisuutta FinFami Uusimaan toiminnasta. Kolmantena tavoitteena 
oli jalkautuvan omaistyön kautta lisätä tietoisuutta FinFami Uusimaa ry:stä sekä mahdollisuutta keskustella 
omaistyöntekijän kanssa.  
 
 
 

Omais- ja perhetyön tapahtumat sekä kohtaamiset vuonna 2020: 
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12 TUIKKU - MATALAN KYNNYKSEN TOIMINTAKESKUS 

 
Yhdistyksessä toimii, yhdistyksen muun tuki- ja neuvonnan toiminnan ohella, Jämsänkatu 2:ssa tapaamis- ja 
kohtaamispaikka Tuikku. Tuikun rahoitus saadaan Helsingin kaupungilta vuosittain. Matalan kynnyksen 
Tuikku-toiminta on osoittautunut tarpeelliseksi tuen ja neuvonnan muodoksi täydentämällä jo yhdistyksen 
olemassa olevaa palveluvalikoimaa. Tuikun ja siinä työskentelevän palveluohjaajan toiminnan päämääränä 
on luoda ja kehittää matalan kynnyksen puitteet perheiden, omaisten ja kuntoutujien kanssa tehtävälle yk-
silö-, ryhmä- ja perhetyölle. Tuikussa toimiva perheiden palveluohjaaja ohjaa ryhmiä ja tapaa sekä omaisia, 
että kuntoutujia ja tekee verkostotyötä yhteistyökumppaneiden kanssa. Palveluohjaaja tekee myös yhteis-
työtä yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa sekä tukee heidän omaa työtään. Palveluohjaajan teh-
tävänä on koordinoida ja kehittää Tuikun matalan kynnyksen toimintaa siten, että se palvelee koko yhdis-
tystä ja Tuikun asiakkaita. 
 
Tuikku toimii matalan kynnyksen paikkana, jonne mielenterveys- ja päihdekuntoutuja, tämän omainen tai 
koko perhe voi tullessaan saada lyhyellä varoitusajalla palveluohjaajalta tukea ja neuvontaa vaikeaan elä-
mäntilanteeseen. Palveluohjaaja toimii tarvittaessa joko palveluihin ohjaajana, tarjoamalla keskusteluapua 
ja tilanteen kartoitusta sekä jalkautuvaa asiakas- ja omaistyötä. Tavoitteena on vahvistaa perheen arkea ja 
toimintakykyä. Ohjattujen ryhmien tavoitteena on tarjota omaisille tietoa, neuvontaa ja vertaistukea. Ryh-
miin järjestetään vierailijoita ajankohtaisten tarpeiden mukaan. 
 
Tuikku -toiminta perustuu matalaan kynnykseen. Tuikku toiminnassa ei tehdä eroa sairastuneen tai omai-
sen välillä, kaikki ovat tasavertaisessa asemassa. Kukaan yksilö ei voi jaksaa hyvin, ellei koko läheisverkosto 
ole tasapainossa. Se on toiminnan keskeinen periaate. Luonnollinen läsnäolo ilman ongelmien määrittämi-
sen pakkoa ja kohtaaminen, jossa ollaan kiinnostuneita asiakkaan kertomuksesta, oli Tuikun ydintä myös 
vuoden 2020 aikana.  

Vuonna 2020 tiistai -kahvila on toiminut aika ajoin pandemia tilannetta mukaillen tiistaina klo 14–18. Ta-
pahtuma on omaisten ja kuntoutujien yhteinen tilaisuus. Näin on voitu edetä kulloinkin tärkeinä esiin nou-
sevien aiheiden kautta. Muiden kuntoutujien tapaaminen antoi yllättävän paljon uusia näkökulmia suhtau-
tumisessa omaan tilanteeseen ja omaan lapseen. Vieraiden tasavertaisuus on mahdollistanut merkitykselli-
sen dialogisen keskustelun, jossa kuntoutujan ja omaisen roolit ovat olleet taustalla.  

Toivotorstai on omaisten ja läheisten vertaistukipaikka. Ovet ovat olleet avoinna klo 14–19 vuonna 2020 
aika ajoin pandemia tilannetta mukaillen, ja paikalla on yleensä ollut 8–16 henkilöä. Toiminnan avoin 
luonne tuo ryhmän vapauden tunteen, joka pikemmin syventää kuin pinnallistaa keskustelua. Vertaisuus on 
toiminut ryhmässä hyvin ja vetäjän rooli on ollut johtaa keskustelua onnistumisen ja hyvien toimintamallien 
huomioimiseen, vastoinkäymisiä ja huolta unohtamatta. 

Tuikku toiminnan tärkeänä osana on ollut jalkautuva palveluohjaustyö. Tämä tarkoittaa toimiston ulkopuo-
lella tapahtuvaa asiakastyötä, sekä kuntoutujien että omaisten parissa. Tapaamispaikasta sovitaan asiak-
kaan toiveiden mukaan. Asiakas päättää aina itse minkä asian hoitaminen on hänelle tapaamisessa kaikkein 
tärkeintä. Jokainen asiakas on edennyt omalla tavallaan, omin askelin ja oman tavoitteensa mukaan. Toimi-
van arjen ja elämänhallinnan vahvistaminen on aina ollut työn ydin. 
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13 MINDFOOD 

 
MindFood hankkeen käyttötarkoituksena on vahvistaa ruokajonojen asiakkaiden sosiaalisen osallisuuden, 
tasa-arvoisen kohtaamisen ja oman elämän merkityksen tukemiseen vapaaehtoistyön, kulttuurin, sekä voi-
mavaravalmennuksen kautta. Hankkeen ensimmäinen tavoite on ruoka-avun saajan lisääntynyt kokemus 
toivosta, sosiaalisesta osallisuudesta ja tasa-arvoisesta kohtaamisesta vapaaehtoistyön, kulttuurin, sekä voi-
mavaravalmennuksen kautta.  Toisena tavoitteena on ruoka-avun saajan muutos ruokajonon passiivisesta 
avun vastaanottajasta aktiiviseksi vertaiseksi tukemaan kanssaihmisiä. Kolmantena tavoitteena vähentää 
ruoka-avun saajan kokemusta yksinäisyydestä ja rakentaa luottamusta ja yhteys sosiaali- ja terveysalalla 
toimiviin kolmannen sektorin toimijoihin ja niiden tuella julkiseen sektoriin. 
 
Hanke käynnistyi huhtikuussa 2018. Hankkeen toiminta keskittyi vuonna 2020 Naapurikassi – sekä Hyvän-
toivojat-mallien pop up tapahtumien koordinointiin sekä toimintojen juurruttamiseen.  
 
Tapahtumat tarjosivat kohderyhmäläisille sekä muille ihmisille mahdollisuuden ottaa osaa toimintaan pop 
up -vapaaehtoisena. Molempien toimintamallien punaisena lankana toimi vapaaehtoisuus, voimavaraläh-
töisyys sekä osallisuuden, toivon ja luottamuksen kokemuksen lisääminen. Pandemian myötä Naapurikassi 
toimintamallia muokattiin ja Hyväntoivojien katutoiminta jouduttiin keskeyttämään suurimmaksi osaksi ra-
portointivuotta.  
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Hyväntoivojat toimintaa on toteutettu jalkautuvana työnä. Toiminnassa on nostettu esille henkilöiden omia 
voimavaroja, sekä ihmisten keskinäistä hyväntahtoisuutta. Keskiössä on ollut voimavara vinkkien ja vertais-
viestien kerääminen kadulla, ruoka-avun läheisyydessä kohtaamiltamme ihmisiltä. Lähetettyjä viestejä ja 
valokuvia on jaettu sosiaalisessa mediassa. Hyväntoivojat toiminta siirtyi loppuvuodesta 2020 osaksi Huudi-
koutsit- hankkeen jalkautuvaa työtä.  
 
Naapurikassi tapahtumat ovat naapurustoissa, lähikaupan tiloissa järjestettäviä pop up tapahtumia ruoka-
apua tarvitsevien ihmisten tueksi. Tapahtumat lisäävät tietoisuutta ruoka-avun tarpeesta alueellisesti ja 
mahdollistivat alueen asukkaille pop -up vapaaehtoisena toimimisen tuote lahjoitusten tai lahjoitusten kul-
jettajan roolin kautta. Herttoniemen Naapurikassi tapahtumien osalta toimintaa muokattiin pysyväksi ta-
pahtumaksi. Pandemian myötä myös muita Naapurikassin pop up- tapahtumia jouduttiin muokkaamaan 
yhteistyötahojen kanssa niin, että tapahtumissa ei oltu fyysisesti paikalla välttääksemme kohtaamisia. Toi-
mintaan lisättiin pandemian myötä Naapurikassien kuljettaminen kotiin, riskiryhmiin kuuluville kohderyh-
mäläisille, joka mahdollisti myös kohtaamisia ja tuen antamista heille. 
 
Hankkeen toimintoihin otti osaa vuonna 2020 arviolta 2400 henkilöä, joista arviolta reilu 700 henkilöä 
edusti kohderyhmäläisiä eli ruoka-avun piirin kuuluvia henkilöitä. 
 

14 PAIKKA AUKI 

 
Paikka Auki- avustusohjelman tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä tar-
joamalla mahdollisimman monelle henkilölle työpaikkoja sosiaali- ja terveysalan järjestöissä vuodeksi. Yh-
distykselle myönnettiin toistamiseen määräraha vuodelle 2020 palkatakseen nuoren henkilön toimistoapu-
laiseksi. Tehtävään palkattiin uusi työntekijä, jonka työsuhde alkoi 8/2020 ja jatkuu hankkeen määräpäivään 
8/2021 saakka. Paikka Auki työllistetty toimii yhdistyksessä toimistoapulaisen roolissa. Työtehtäviin kuulu-
vat yhdistyksen päivittäiset toimistotyöt ja yhteistyö eri hankekokonaisuuksien kanssa.  
 

15 YHTEISTYÖ KOLMANNEN SEKTORIN ERI TOIMIJOIDEN KANSSA 

FinFami Uusimaa ry on FinFami Keskusliiton ja Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton jä-
sen. Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliitto ry:n hallituksen edustajana oli toiminnanjohtaja. 
Yhdistys on Suomenpalveluohjaus ry:n, EAPN-Fin (Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkoston 
jäsen), Kukunori ry:n jäsen ja Suomen Nuorisopajayhdistyksessä. 
 
FinFami Uusimaa ry oli mukana päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA). Päihde- ja 
mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman yleisenä tavoitteena on edistää ohjelmassa mukana olevien 
päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistä terveyttä ja hyvinvointia edistävää sekä ongelmia ehkäisevää ja 
korjaavaa järjestö- ja kansalaistoimintaa koskevaa tutkimusta. 
 
LOV ME -hanke on Kakspy ry:n käyttäjälähtöisen kokeilevan kehittämisen hanke, jonka tavoitteena on posi-
tiivisen mielenterveyden vahvistaminen kokeilukulttuurin keinoin. Kakspy:n, Finfami Uusimaan sekä Kuku-
nori ry:n Lov Me-hanke on yhteistyöhanke, jota Kakspy koordinoi. Teemojen viitoittamana kokemusasian-
tuntijat, läheiset ja ammattilaiset ideoivat, kehittävät ja kokeilevat yhdessä uusia käytäntöjä ja toimintoja, 
jotka dokumentoidaan ja mallinnetaan. Kokemusasiantuntijoille voidaan maksaa palkkioita kehittämis-
työstä. Kehittämistyön tuloksena syntyy uusia innovaatioita sekä käyttäjälähtöisiä palveluja ja toimintoja. 
Kokemusasiantuntijoista muodostettiin aivoriihi, mikä suunnitteli Non-stop ryhmätoiminnan koulutuspake-
tin tuleville ryhmänohjaajille. 
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Tukikohta ry:n SATU-toiminta tarjoaa päihteitä käyttävien ja psyykkisesti oireilevien sairaalahoidon rinnalle 
motivoivaa palveluohjaus- ja tukitoimintaa. Toiminnalla tuetaan päihteitä käyttäviä sekä psyykkisesti oirei-
levia potilaita. SATU-toiminnassa palveluohjaaja ja kokemusasiantuntija toimivat työparina. Finfami Uusi-
maalla ja Satu-hankkeen toimijalla Tukikohta ry:llä on viestinnällinen yhteistyösopimus hankkeeseen liit-
tyen.  
 
Yhteistyössä Psykosociala Förbundet rf:n kanssa toteutettiin omaisten kurssi Espoossa marraskuussa 2020. 
Toiminnan toteuttajina ovat olleet Finfami Uusimaan työntekijät yhdessä yhteistyössä Psykosociala Förbun-
det rf:n kanssa. 
 
Yhteistyössä Suomen palveluohjausyhdistys ry:n kanssa toteutettiin webinaarisarja vuonna 2020. Webinaa-
rien aiheena oli palveluohjauksellinen näkökulma koskien mielenterveys- ja päihdetyötä. 
 

16 KOULUTUS- JA JULKAISUTOIMINTA – PROFAMI OY 

Yhdistyksen omistama profami oy on toiminut kouluttajayrityksenä ja kustannusyhtiönä. Yhtiö on tuottanut 
sosiaali- ja terveydenhoitoalan työntekijöille ja työyksiköille työnohjausta.  
 
 

17 MUU KOULUTUS JA TIEDOTUSTOIMINTA 

Kuntien ja järjestöjen työyhteisöt ovat saaneet yhdistykseltä työnohjausta eri projekteihin, näkökulmana 
perhekeskeinen työ psykiatriassa tai oireidenhallintamenetelmät kuntoutuksessa.   
 

18 PÄÄTTYNEET HANKKEET: VETO 

VETO – eli verkkoympäristössä tapahtuvan omaistoiminnan kehittäminen – oli STEA:n rahoittama kolmivuo-
tinen hanke, joka käynnistyi vuoden 2017 puolessa välissä ja jatkui vuoden 2020 puolelle. Rahoitus myönnet-
tiin FinFami Uusimaa ry:lle, mutta hanke toimii valtakunnallisesti kehittäen verkkopalveluita koko FinFami-
yhdistysperheen käyttöön. VETO-hankkeen päämääränä oli verkkoympäristössä tapahtuvan omaistoiminnan 
kehittäminen. Hankkeen toiminta-ajatus oli kehittää FinFami yhdistysperheen verkkopalvelualustaa valta-
kunnallisesti. Toiminnan tarkoituksena oli avun joustava kohdentaminen mielenterveysomaisille, käyttäen 
sähköisiä kanavia olemassa olevien lisäksi.  
 
VETO-hanke kutsui myös verkossa tapahtuvan omaistyön kehittämistä silmällä pitäen omais- ja tukipalve-
luita tekevät alueyhdistysten työntekijät yhteen valtakunnallisesti. Tämä poiki tulevaisuuden vision valta-
kunnallisista verkossa toteutettavista ryhmistä, mitkä hyödyntävät Suomen Mielenterveysseuran Tukinet -
verkkopalvelualustaa. 
 
Vuonna 2020 tammikuussa hankevastaava lopetti työnsä. Hankkeessa toteutettiin vuoden 2020 aikana os-
topalveluna saavutettavuusdirektiivin mukaisia töitä yhdistyksen viestintään. Yhdistyksen viestinnän osalta 
hanke teki yhteistyötä Viestintäjeesin kanssa.  Veto hanke toteutti myös yhdistyksen digitaaliseen viestin-
tään yhteistyössä JS Suomen kanssa verkkoalustapohjaisen kokonaisuuden yhdistyksen toiminnasta: 
 
https://www.esitteemme.fi/finfamiuusimaa/WallView/ 
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19 PRE-STARTTI 2018–2020 

Pre-Startti hanke oli Opetusministeriön rahoittama hanke. Hankkeen tuloksista ilmestyy raportti keväällä 

2021.  

Hankkeen tavoitteena oli kehittää valmennuksen toimintamalli niille nuorisolain mukaisille nuorille (NEET-

nuoret), joilla on huomattavia haasteita aloittaa nykyisin tarjolla olevissa palveluissa kuten nuorten työpaja-

toiminnassa. Nämä nuoret, joita mm. etsivä nuorisotyö tavoittaa, tarvitsevat erityisiä tukitoimia ennen nuor-

ten työpajojen starttivalmennukseen siirtymistä. He tarvitsevat erityisesti syventäviä sosiaalisen vuorovaiku-

tuksen taitoja ja heidän verkostonsa tarvitsevat tietoa, tukea ja työvälineitä tukea tätä nuorta.  

Toisen asteen oppilaitokset ovat jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa avainasemassa nuorten kiinnittymisessä 

yhteiskuntaan. Pre-Startti toimintamalli korostaakin oppilaitosten ja kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä. 

Hankkeen yhteistyökumppanina toimi toisen asteen ammattiopisto Omnia (Espoo) ja ruotsinkielinen toisen 

asteen ammattikoulu Sveps / Prakticum (Helsinki). 

Tärkeitä työkaluja tässä työssä olivat erilaiset psykoedukatiiviset sekä palveluohjaukselliset perhe- ja ryhmä-

ohjausmenetelmät, joita on kehitetty ja käytetty FinFami Uusimaa ry:n toiminnassa. 

Pre-Startti- valmennuksen malli hahmottuu täten kolmeen vaiheen työskentelystä, eli 1. Yksilötason ohjauk-

sesta ja tuesta ja työskentely perheessä 2. Nuoren ohjaamisella vertaisryhmän pariin ja nuoren ohjaamisella 

yhteiskunnan palvelujärjestelmän pariin. Hankkeessa  

Hankkeessa toimi yksi kokopäiväinen työntekijä ja yksi osapäiväinen työntekijä. 

20 STARTTIASKEL-STARTSTEGET 2018 -2020 

Starttiaskel toimi STEA:n kolmivuotisella hankerahoituksella 2018–2020. Tavoitteena oli parantaa ruotsinkie-
listen nuorten opiskelu- ja työmahdollisuuksia, parantaa nuorten ja heidän läheistensä hyvinvointia ja eh-
käistä syrjäytymistä. Hankkeessa autettiin nuoria työllistymiseen, opintoihin, ryhmätoimintaan ja työhön liit-
tyvissä asioissa. Tukea sai myös asumiseen ja psykososiaaliseen hyvinvointiin sekä kuntoutukseen liittyviin 
asioihin. Viimeisen vuoden tärkein tavoite oli jatkaa ryhmäohjauksen syventämistä ja lisätä ryhmän jäsenten 
sitoutumista ja osallisuutta. Toiminnan peruspilareina olivat vapaaehtoisuus, vuorovaikutuksen tukeminen, 
voimavarakeskeisyys, vertaiskokemuksen mahdollistaminen, verkostotyöskentely ja vanhempainyhteistyö. 
Starttiaskeleessa työskenneltiin tiiviisti eri pituisia jaksoja yhteensä 32 nuoren ja 21 vanhempien kanssa. Nuo-
rille tarjottiin turvallisen ryhmäkokemuksen ja mielekästä tekemistä sekä avattiin myönteisiä näkymiä tule-
vaisuuteen haasteellisesta elämänvaiheesta huolimatta. Pandemia-aika aiheutti ryhmätoiminnan siirtymisen 
osin digitaalisille alustoille ja asiakastyötä toteutettiin jalkautuvasti.  

Hankkeessa toimi kaksi kokopäiväistä työntekijää. 

 


