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Muutos

Olen tehnyt lähtöä sen pahan kourista, suojasta.
Täytyy jättää osa minusta, kiinni kasvaneet asiat.

Opettelen uuteen. Sellaista on kai koko elämä,
kaikilla

rikkinäisinä.

Vedän ylleni suojan, ettei joku koskisi.
Samaan aikaan kaipaan.

Vesi syleilee
tuuli silittelee

kun menen piiloon.

Anna minun olla.

Hae minut.

SMEI

Kulttuuripaja ELVIKSEN blogi. http://www.niemikoti.fi/toiminnallinen-
kuntoutus/elvis/ajankohtaista/
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Tiivistelmä

OmaiSELVIS-projekti on RAY:n tukema kolmivuotinen projekti, jossa toimi palkattuna henkilönä 

yksi  työntekijä.  Projekti  toteutettiin  FinFami  Uusimaa  ry:n  (ennen  Omaiset  mielenterveystyön 

tukena Uudenmaan yhdistys ry.) ja Niemikotisäätiön Kulttuuripaja Elviksen yhteistyöhankkeena. 

Projektin  tehtävänä  oli   kehittää  voimavarakeskeinen  vertaistoiminnan  malli  ja  koulutus 

omaisille/läheisille  osaksi  Niemikotisäätiön  Kulttuuripaja  ELVIKSEN  toimintaa,  ja  näin 

mahdollistaa  omaisten  osallistuminen  toiminnan  suunnitteluun,  toteutukseen  ja  arviointiin. 

Hankkeen  aikana  kävi  kuitenkin  ilmi,  että  Kulttuuripaja  Elviksen  omaisista  suurin  osa  ei  ollut 

kiinnostunut  toiminnallisten  vertaisryhmien  ohjaamisesta.  Näin  ollen  toimintamallia  lähdettiin 

toteuttamaan FinFami ry:n vapaaehtoistoiminnassa mukana olleiden kanssa. 

Hankkeen aikana luotiin yhdessä omaisyhdistyksen vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin kanssa 

rakenteet toiminnan, virkistyksen ja työnohjauksen järjestämiseksi. Toiminnallisten vertaisryhmien 

ohjaajat liittyivät luontevasti omaisyhdistyksen tarjoamiin palveluihin. Näin varmistettiin toiminnan 

jatkuvuus myös hankkeen päätyttyä.

Kulttuuripaja  Elviksen  omaiset  ja  läheiset  toivoivat  mahdollisuutta  osallistua  kulttuuripajan 

toimintaan vapaamuotoisesti,  ja näin järjestettiin kerran kuukaudessa lauantai-iltaisin tapahtuma, 

jonne omaiset ja läheiset olivat Kultuuripajan kävijöiden mukana tervetulleita. Lisäksi läheisillä on 

mahdollista osallistua erilaisiin retkiin ja tapahtumiin yhdessä Kulttuuripaja  Elviksen kävijöiden 

kanssa. 

Lisäksi  projektin  aikana  järjestettiin  erilaisia  tiedotustilaisuuksia  omaisyhdistyksen  toiminnasta 

yhdessä  vapaaehtoisten  omaisten  ja  Kulttuuripaja  Elviksen  kanssa  sekä  luotiin  yhdessä 

omaisyhdistyksen  tuki-  ja  neuvontatiimin  kanssa  tiivis  koulutuspaketti  omaisen  kohtaamiseen 

psykiatrian alan työntekijöille. Infotilaisuudet ja koulutukset jatkuvat edelleen projektin päätyttyä. 

Toiminnat ovat alkujaan suunniteltu siten, että ne ovat mahdollista toteuttaa projektin päätyttyä ja 

voivat jatkua ilman lisäresursseja.
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1. Projektin tausta

Mielenterveyskuntoutujien  omaisten  hyvinvointi  on  heikentynyt  verrattuna  muuhun  väestöön. 

Heillä  on  myös  suurentunut  riski  sairastua  masennukseen  (Nyman,  Stengård  2005:  47.),  jonka 

vuoksi  on  kehitettävä  uusia  toimintamalleja  omaisten  ja  läheisten  hyvinvoinnin  parantamiseksi. 

Projektissa läheisillä ja omaisilla tarkoitetaan laajasti kuntoutujan lähipiiriin kuuluvia ihmisiä kuten 

esimerkiksi vanhempia, sisaruksia, ystäviä ja naapureita.

Kulttuuripaja  Elvis  on  osoittautunut  vaikuttavaksi  toiminnaksi  osana  mielenterveyskuntoutujien 

kuntoutuspolkua Helsingissä. Kulttuuripaja ELVIS on nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien 

(18 - 35 v.) kohtaamispaikka, jossa ohjatun toiminnallisen vertaistuen ja luovien toimintojen avulla 

voi  löytää  itselleen  mielekästä  tekemistä  jokapäiväiseen  elämään.  Toiminta  on  suunnattu 

helsinkiläisille nuorille kuntoutujille. 

Kulttuuripaja ELVIKSESSÄ järjestetään monipuolista toimintaa, jossa lähtökohtana ovat jokaisen 

omat kiinnostuksen kohteet ja voimavarat. Mielekkään tekemisen kautta voi kehittää oman elämän 

hallintaa  ja  oppia  uutta.  Yhdessä  toimiminen  vahvistaa  sosiaalisia  suhteita  ja  mahdollistaa 

kohtaamaan  samankaltaisista  asioista  kiinnostuneita  ihmisiä.  Kulttuuripajalla  toimii  koulutettuja 

vertaisohjaajia,  jotka  itsekin  ovat  mielenterveyskuntoutujia.  He  ohjaavat  toiminnallisia 

vertaisryhmiä, joissa heillä on tukenaan ammattihenkilöstö.

Kulttuuripaja  Elvis  aloitti  toimintansa  RAY:n  tukemana  kolmen  vuoden  projektirahoituksella 

Niemikotisäätiön alaisuudessa vuonna 2009. Hankkeen päätyttyä vuonna 2011 toiminnalle etsittiin 

jatkorahoittajaa.  Niemikotisäätiöstä oli  tullut  Helsingin kaupungin tytäryhteisö,  joten RAY:ltä  ei 

ollut mahdollisuutta hakea jatkorahoitusta. Kulttuuripaja Elviksessä työskenteli kolme työntekijää 

mielenterveyskuntoutujien  ja  vertaisohjaajien  kanssa,  mutta  omaistoimintaa  ei  oltu  huomioitu 

hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. 

Omaisyhdistyksessä käyvät omaiset ovat tuoneet eri ryhmissä ja keskusteluissa esille, että he eivät 

pääse osallistumaan sairastuneen läheisen hoitoon ja kuntoutukseen. Omaiset eivät myöskään pääse 

näkemään,  missä  heidän  läheisensä  viettävät  aikaa  ja  kenen  kanssa.  Tästä  lähtökohdasta  käsin 
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FinFami Uusimaa ry. haki  RAY:ltä rahoitusta Kulttuuripaja Elvikseen neljälle työntekijälle, jossa 

yhden työntekijän vastuualueena olisi omaisten ja läheisten kanssa tehtävä työ. Kulttuuripaja ELVIS  

sai kuitenkin rahoituksen kolmelle työntekijälle Niemikotisäätiön kautta, joten RAY tuki toimintaa 

yhden työntekijän projektilla.

Projekti  toteutettiin  FinFamin ja  Niemikotisäätiön yhteishankkeena.  Ajatuksena oli  testata  GFP-

mallin  (ohjattu  toiminnallinen  vertaistukimalli)  toimivuutta  siten,  että  omaiset  toimisivat 

toiminnallisissa ryhmissä vertaisohjaajana. Lisäksi tarkoituksena oli kehittää muita tapoja toteuttaa 

omaistyötä  toiminnallisuuden  kautta.  Tarkempaa  aikataulua  ja  suunnitelmaa  omaistoiminnan 

sisällöksi  ei  alkuperäisessä  hankesuunnitelmassa  ollut,  joten  sitä  lähdettiin  tekemään 

projektikoordinaattorin  aloitettua  työnsä  huhtikuussa  -12.   Aluksi  määriteltiin 

projektikoordinaattorin toimivan puolet työajastaan FinFamissa ja puolet Kulttuuripaja Elviksessä.

Aluksi  toiminnan  käynnistyminen synnytti  paljon  kysymyksiä:  Voivatko  omaiset  ohjata  ryhmiä 

kuntoutujille? Voivatko kuntoutujat ohjata ryhmää omaisille? Voiko toimia ryhmiä, joissa jäseninä 

on omaisia ja kuntoutujia? Miten rikkoa näitä raja-aitoja lempeästi, hallitusti ja määrätietoisesti? 

Miksi tällaista toimintaa tulisi olla?

Projektin alkuvaiheessa yllätti se, kuinka ennakkoluuloisia omaiset ovat muita kuntoutujia kohtaan, 

kuntoutujat omaisia kohtaan ja työntekijät omaisia kohtaan. Alkuvaiheessa projektikoordinaattorin 

oma  innostus  ja  muiden  ennakkoluuloisuus  kohtasivat,  välillä  turhautumisena  ja  välillä 

ihmetyksenä.  Miksi omaisia  ei  oteta  mukaan potilaan hoitoon ja  kuntoutukseen? Miksi omaiset 

eivät  halua  toimia  yhdessä  kuntoutujien  kanssa?  Miten  ammattilaiset,  omaiset  ja  kuntoutujat 

saadaan toimimaan yhdessä yhteisen päämäärän eteen?

Eri kuntoutusyksiköt toimivat suljettujen ovien takana. Osa järjestää omaisten iltoja kerran tai kaksi 

vuodessa. Osa ammattilaisista kokee omaisille suunnatut ryhmät raskaina, aikaa vievinä ja saman 

asian  toistona.  Jotkut  toimijat  järjestävät  avoimen  ovien  tilaisuuksia  päiväaikaan,  jolloin  töissä 

käyvät  omaiset  eivät  välttämättä  pääse  osallistumaan,  ja  usein  päivät  ovatkin  suunnattu  muille 

ammattilaisille.  Usein ammattihenkilöstö ei tiedä, miten omaisiin tulisi suhtautua. Mitä jos paikalle 

tuleekin hankala omainen, joka kyseenalaistaa koko meidän koko toiminnan? Mitä jos en osaakaan 
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vastata esitettyihin kysymyksiin? Mitä jos he vaativat meiltä lisää palveluita, joita emme kykene 

tarjoamaan? Mitä jos työaikani kuluukin omaisia kuunnellessa? Mitä jos rikon tietosuojalakia? Mitä 

jos!

Jos  kuitenkin  lähdetään  ajatuksesta,  että  jokaisella  mielenterveyskuntoutujalla  on  tai  tulisi  olla 

omainen tai läheinen, muitakin kuin viranomaisia. Miten se vaikuttaa ihmisen elämänlaatuun? Miltä 

tuntuu viettää joulua läheisten kanssa? Miltä tuntuu juhlia syntymäpäiviä yhteisössä, joka ei koostu 

pelkistä työntekijöistä tai toisista kuntoutujista? Miten läheiset  voivat edesauttaa kuntoutumista? 

Luommeko itse työntekijöinä leiman ja eristämme mielenterveyskuntoutujat tavallisesta elämästä?

Projektin alkuvaiheessa tuntui, että on varsin riittämätöntä käynnistää omaistoimintaa Kulttuuripaja 

Elviksessä tai kouluttaa muutama omainen pitämään toiminnallisia ryhmiä. Kuinka rajata toiminta 

ja  asettaa  tavoitteet  siten,  että  saataisiin  aikaan jonkinlaisia  pysyviä  muutoksia  suhtautumisessa 

mielenterveyskuntoutujiin ja heidän omaisiin? Toisaalta täytyi asettaa tavoitteet siten, että tehdään 

sitä, mitä on rahoittajalle luvattu.

Alkuun  tapasin  omaisia  ja  kuuntelin  heidän  tarinoitaan,  jotta  saisin  käsityksen  omaisten 

näkökulmasta ja heidän tarpeistaan. Kutsuimme koolle omaisyhdistyksen vapaaehtoisena toimivat 

tai  vapaaehtoisiksi  haluavat  ja  kartoitimme  heidän  toiveitaan  vapaaehtoistoiminnalle.  Samalla 

markkinoitiin mahdollisuutta ohjata toiminnallisia ryhmiä yhdessä koordinaattorin kanssa.

Muutamia omainen kiinnostui ryhmän ohjaamisesta, mutta suurin osa omaisista toivoi pystyvänsä 

jakamaan  tietoa  omaisyhdistyksestä  vasta  sairastuneen  omaisille.  Useimmat  omaiset  kertoivat 

saaneensa  tiedon yhdistyksen  palveluista  liian  monta  vuotta  läheisen  sairastumisen  jälkeen.  He 

kokivat vertaistuen olleen hyvin merkityksellistä oman jaksamisensa kannalta. Oli tärkeää huomata, 

ettei  ole  yksin.  On  muitakin  omaisia,  jotka  ovat  samankaltaisissa  elämäntilanteissa  läheisen 

sairastuttua psyykkisesti. 

Kulttuuripaja Elviksessä järjestettiin avoimien ovien tilaisuus Elviksen kävijöille, vertaisohjaajille 

ja  heidän  läheisilleen.  Esiteltiin  toimintaa,  keskusteltiin  mielenterveyteen  liittyvistä  asioista  ja 

kartoitettiin mahdollisia omaisvertaisohjaajia. Kukaan Kulttuuripaja Elviksen omaisista ei halunnut 
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lähteä  ohjaamaan ryhmiä.  He eivät  myöskään toivoneet  omaa omaisten  ryhmää Elvikseen.  Osa 

heistä oli omaisyhdistyksen jäseniä, osa koki selviytyvänsä hyvin ilman erillistä ryhmätoimintaa tai 

he  saivat  riittävästi  tukea  muualta.  He  toivoivat,  että  he  voivat  välillä  olla  mukana  Elviksen 

toiminnassa, mieluummin vieraana kuin aktiivisena toimijana. 

2.  Keskeiset tavoitteet ja toimintamuodot

Projektissa  yksilöllisenä  tavoitteena  oli  löytää  omaiselle/läheiselle  voimavaroja  arkipäivän 

jaksamiseen  mielenterveyskuntoutujan  omaisena.  Yhteisöllisenä  tavoitteena  oli  luoda 

omaisille/läheisille  vertaistukea,  jonka  avulla  omaiset/läheiset  voivat  jakaa  kokemuksiaan 

ymmärtävässä  ja  suvaitsevassa  ilmapiirissä.  Yhteiskunnallisena  tavoitteena  on  parantaa 

kuntoutujien,  omaisten  ja  ammattihenkilöstön  vuorovaikutusta,  ja  näin  vaikuttaa  koko  perheen 

hyvinvointiin  sekä  luoda  edellytyksiä  ammattihenkilöstön  ja  perheiden  avoimeen 

kommunikaatioon.

Hankkeen tehtävänä oli 

1. Kehittää voimavarakeskeinen vertaistoiminnan toimintamalli ja koulutus omaisille/läheisille 

osaksi Niemikotisäätiön Kulttuuripaja ELVIKSEN toimintaa. 

2. Luoda  toimintamalli,  jossa  omainen/läheinen  on  aktiivinen  toimija  ryhmänohjaajana  tai 

ryhmäläisenä.  

3. Vahvistaa omaisten/läheisten asemaa mielenterveyskuntoutujan hoitopolussa

4. Tuottaa malli, joka on yleistettävissä ja sovellettavissa myös muihin toimintaympäristöihin

Projektin  alkaessa  yksi  omainen  oli  alkanut  ohjata  ryhmiä  Elviksen  kävijöille.  Muita  ryhmän 

ohjaamisesta  kiinnostuneita  omaisia  ei  Kulttuuripaja  Elviksestä  alkuvaiheessa  löytynyt. 

Omaisyhdistyksessä  toimivista  vapaaehtoisista  löytyi  muutamia  omaisia,  jotka  halusivat  ohjata 

toiminnallisia  ryhmiä  omaisille.  Päätimme  siis  ryhtyä  luomaan  rakenteita  omaisyhdistyksen 

vapaaehtoistoimintaan  siten,  että  myös  toiminnallisten  ryhmien  ohjaajat  voisivat  olla  mukana 
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koulutuksissa, virkistystoiminnassa sekä työnohjauksissa. Ei olisi ollut järkevää luoda Kulttuuripaja 

Elvikseen  keinotekoisesti  muutamalle  vapaaehtoiselle  omaiselle  omaa  koulutusta  ja  muita 

vapaaehtoisille kuuluvia rakenteita, jolloin toiminnan jatkuminen ilman jatkorahoitusta olisi ollut 

hyvin  epätodennäköistä.  Lisäksi  omaisyhdistyksessä  on  nimetty  työntekijä,  jonka  vastuulla 

vapaaehtoistoiminta  on.  Näin  toiminnan  juurtuminen  ja  jatkuvuus  pyrittiin  varmistamaan  jo 

toiminnan suunnittelusta alkaen. 

Toimintamuotoina ovat olleet omaisten kouluttaminen toiminnallisten vertaisryhmien ohjaamiseen 

yhdessä  koordinaattorin  kanssa  sekä  luoda  rakenteet  vapaaehtoistyölle  omaisyhdistykseen. 

Kulttuuripaja  Elvikseen  on  luotu 

voimavarakeskeistä  omaistoimintaa,  jossa 

omaiset voivat osallistua Elviksen toimintaan 

1-2 kertaa kuukaudessa.  Yksi suosituimmista 

tapahtumista  ovat  kerran  kuukaudessa  olevat 

Jamit,  joissa ohjelman luovat  paikalla  olevat 

Elviksen kävijät ja vertaisohjaajat. Omaiset ja 

läheiset  voivat  myös  halutessaan  tuoda 

mukanaan  omaa  osaamistaan.  Kävijöitä 

Jameissa  on  25-42  henkilöä,  ja  joka  kerta 

paikalla on omaisia ja läheisiä. Kulttuuripaja Elviksessä on näin tavoitettu läheisiä, joita hoito- ja 

kuntoutustahot eivät yleensä huomioi. Näitä läheisiä ovat esimerkiksi kumppanit, opiskelutoverit, 

naapurit, sisarukset, kummit, serkut jne. Läheisiksi määritellään ne henkilöt, jotka nuori itse kokee 

itselleen läheiseksi, sukulaissuhde ei ole edellytys.

Muita  tapahtumia,  joihin  läheiset  voivat  osallistua  ovat  erilaiset  retket,  leirit,  näyttelyt  ja  muut 

erikseen  sovittavat  tapahtumat.  Kulttuuripajatoiminta  on  edelleen  suunnattu  pääasiassa  nuorille 

mielenterveyskuntoutujille  ja  vertaisohjaajille,  omaistoiminnan  on  tarkoitus  olla  täydentävä  lisä 

ihmisten kokonaisvaltaisessa huomioimisessa. 
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3. Tuotokset, tulokset ja vaikutukset

Toiminnallinen  vertaistukitoiminta  on  juurrutettu  osaksi  Finfamin  toimintaa.  Toiminnallisten 

ryhmien ohjaajat  toimivat samalla tavoin kuin yhdistyksen muut vapaaehtoistoimijat. Heidän on 

mahdollista  osallistua  säännöllisesti  koulutuksiin,  virkistyksiin  ja  työnohjauksiin.  He ovat  myös 

mukana  suunnittelemassa  vapaaehtoistoiminnan  eri  muotoja,  ja  edelleen  kehittämässä 

toiminnallisen vertaistyön mallia yhdistyksessä. 

Kulttuuripaja  Elvikseen  on  vakiintunut  omaistoiminta  siten,  että  omaisilla  ja  läheisillä  on 

mahdollista osallistua Kulttuuripajan toimintaan 1-2 kertaa kuukaudessa. Omaisten on halutessaan 

mahdollista ohjata toiminnallisia ryhmiä Kulttuuripajalla. Kulttuuripaja Elviksessä luotua matalan 

kynnyksen omaistoimintaa on esitelty muille Kulttuuripajoille sekä Niemikotisäätiön eri yksiköille, 

jotta  he  voivat  halutessaan  lähteä 

toteuttamaan voimavarakeskeistä omaistyötä 

heille  sopivalla  tavalla.  Jatkossa 

omaistoiminta  tulee  olemaan  osa  uusien 

perustettavien  Kulttuuripajojen  toimintaa. 

Koordinaattori  on  ollut  mukana 

suunnittelemassa  omaistyön  koulutusta 

psykiatrian  alan  työntekijöille,  ja  kaksi 

koulutusta  on pidetty  vuoden 2014 aikana. 

Koulutukset jatkuvat Uudenmaan alueella. 

4.  Esiin tulleet haasteet

Tiedon  kulkemisen  haasteita  Helsingissä  ovat  psykiatrian  alan  jatkuvasti  vaihtuvat  työntekijät. 

Yhdistyksellä  ei  ole  omaa  tiedottajaa,  joten  jokainen  työntekijä  hoitaa  tiedottamistaan  omalla 

tavallaan. Perustimme työryhmän, jossa kehitimme yhdistyksen tiedottamista yhtenäiseen suuntaan 

ja  enemmän  tämän  päivän  vaatimusten  tasolle.  Tiedottaminen  yhdistyksessä  on  edelleen 

puutteellista, jonka vuoksi monet hyvät käytännöt ja toiminnot jäävät pienen yhteisön tietoon. 

Työntekijöiden vaihtuvuus on hankaloittanut myös hankkeen etenemistä. FinFami ry:llä on nimetty 
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henkilö,  joka  vastaa  vapaaehtoistyön  koordinoinnista.  Kolmen  vuoden  projektin  aikana  aloitin 

vapaaehtoistyön  kehittämistä  kolmen  eri  henkilön  kanssa,  joka  asettaa  omanlaiset  haasteet 

toiminnan suunnitelmalliselle etenemiselle. Nyt viimeisin vapaaehtoistyön koordinaattori on ollut 

työssään pisimpään, ja vapaaehtoistyön rakenteet ja vuosikello on saatu luotua. 

Yksin työskentelyn haasteena on toiminnan peilaaminen ja eri näkökulmien löytyminen. Jatkossa 

olisi  syytä  liittää  yhden  henkilön  hankkeet  osaksi  jotakin  olemassa  olevaa  tiimiä,  jotta  jatkuva 

kehittäminen ja asioiden pohtiminen olisi mahdollista samojen ihmisten kanssa luottamuksellisessa 

ilmapiirissä.  Projektikoordinaattorin tehtävänä on luonnollisesti  luoda sellainen työryhmä,  mutta 

mikäli taustaorganisaation kulttuuri ei ole sellainen, on yhden työntekijän vaikea liittää irrallinen 

projekti osaksi perustyötä. Yhtenä tukena projektityölle FinFami ry:ssä on projektikoordinaattorien 

tapaamiset kerran kuukaudessa, mutta selkeän fokuksen löytäminen rakentavalle keskustelulle on 

vielä työn alla. 

5. Toimintojen juurruttaminen

Toiminnot ovat alun perin suunniteltu siten, että ne jatkuvat projektirahoituksen päätyttyä. Siksi 

alusta  alkaen  FinFami  ry:ssä  on  tehty  yhteistyötä  tuki-  ja  neuvontatiimin  kanssa,  etenkin 

vapaaehtoistyöstä  vastaavan  henkilön  kanssa.  Myös 

tavoitteet  ovat  pyritty  asettamaan  siten,  että  ne  ovat 

mahdollisia toteuttaa yhden henkilön toimesta. Pääasiana on 

ollut  koordinoida  toimintaa,  ei   toteuttaa  itse  kaikkea. 

Ohjattu  toiminnallinen  vertaistoiminta  jatkuu  FinFami 

ry:ssä osana  vapaaehtoistoimintaa,  ja  toimintaa  kehitetään 

edelleen yhdessä vapaaehtoisten toimijoiden kanssa. 

Kulttuuripaja  Elviksen  työntekijät  ovat  projektin  alusta 

alkaen olleet aktiivisesti mukana kehittämässä omaistoimintaa Kulttuuripaja Elvikseen sopivaksi. Jo 

ensimmäisen  projektivuoden  jälkeen  omaistoiminta  oli  löytänyt  paikkansa  Elviksen 

perustoiminnassa,  ja  toimintaa on pyritty  kehittämään vastaamaan omaisten tarpeisiin.  Projektin 
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päätyttyä omaistoiminta on jatkunut luonnollisena osana Kulttuuripaja Elviksen toimintaa.

6. Hankkeen anti FinFami Uusimaa ry:lle ja Kulttuuripaja Elvikselle

FinFami ry:ssä on luotu vuosikello ja rakenteet vapaaehtoistoiminnalle. Omaisten on mahdollista 

ohjata  toiminnallisia  ryhmiä  ja  saada  monipuolista  koulutusta  ryhmän  ohjaamiseen  ja 

vapaaehtoisena  toimimiseen  liittyen.  Lisäksi  heillä  on  mahdollisuus  osallistua  vapaaehtoisille 

suunnattuun  virkistystoimintaan  sekä  työnohjaukseen.  Vapaaehtoistoimijat  kokoontuvat 

säännöllisesti  suunnittelemaan  toimintaa,  ja  heillä  on  mahdollisuus  tuoda  esiin  uusia  ideoita 

vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi.

Kulttuuripaja  Elviksessä  omaiset  ovat  tervetulleita  osallistumaan  kerran  kuukaudessa  lauantai-

iltaisin järjestettäviin Jameihin Kulttuuripajan kävijöiden mukana. Omainen tai läheinen voi olla 

kuka  tahansa  kuntoutujan  itse  määrittelemä  henkilö,  sukulaissuhde  ei  ole  edellytys  toimintaan 

osallistumiselle. Omaiset ja läheiset voivat halutessaan osallistua illan ohjelman toteutukseen, mutta 

he voivat myös olla yleisönä. Illan aikana Kulttuuripaja Elviksen nuoret ja vertaisohjaajat voivat 

halutessaan  esittää  musiikkia,  runoja,  novelleja  tai  tuoda  esille  muuta  osaamistaan.  Lisäksi 

Elviksessä  järjestetään  kuukausittain  retkiä  erilaisiin  kulttuurikohteisiin,  urheilutapahtumiin  tai 

muihin tapahtumiin, jonne omaiset ja läheiset ovat tervetulleita mukaan.

Osa Kulttuuripaja Elviksen kävijöiden omaisista on myös itse kuntoutujia, ja he ovat tätä kautta 

siirtyneet  Elviksen  kävijöiksi  tai  vertaisohjaajiksi.  Tällainen  joustava  liikkuvuus  on  etu  niin 

kuntoutujalle kuin työntekijöillekin. 

7. Toimintojen yleistettävyys

Omaistoimintaa  ja  omaisvertaistoimintaa  on  esitelty  Kajaanin  ja  Lohjan  kulttuuripajoille,  jotta 

heillä olisi mahdollisuus luoda omaan ympäristöön sopivaa omaistoimintaa. Jatkossa omaistyö tulee 

olemaan osa kulttuuripajatoimintaa. 
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Toimintaa  on  myös  esitelty  osalle  Niemikotisäätiön  työ-  ja  asumisyksiköille,  jotka  voivat 

suunnitella tarpeita vastaavaa voimavarakeskeistä omaistyötä ilman lisäresursseja. Omaisten kanssa 

tehtävä  työ  on  pitkään  mielletty  siten,  että  omaisille  tulisi  järjestää  omia  keskustelevia 

vertaistukiryhmiä tai yksittäisiä omaisten iltoja. Nyt heille on tuotu vaihtoehtona luoda luontevaa 

kohtaamista omaisten, kuntoutujien ja työntekijöiden välille esimerkiksi yhteisten juhlien kautta. 

Tällaisten iloisten tapahtumien avulla voidaan synnyttää luottamuksellista ja luontevaa kohtaamista 

ihmisten  välillä.  Luottamuksen synnyttyä  omaistyön mahdollisuudet  ovat  rajattomat,  ja  omaiset 

voivat parhaimmillaan olla suuri voimavara esimerkiksi asumisyksiköissä toiminnallisten ryhmien 

ohjaamisessa kuntoutujille.

Yhdessä  FinFami  ry:n  tuki-  ja  neuvontatiimin  kanssa  on  luotu  verkostoa  Helsingin  kaupungin 

psykiatrian kanssa,  ja  suunniteltu  heille  lyhyttä  omaistyön koulutuspakettia.  Koulutus pohjautuu 

kehitettyyn Omaisten ABC-malliin, josta on edelleen kehitetty kolmen tunnin mittainen koulutus 

psykiatrian  työn  ammattilaisille.  Haasteena  psykiatrisessa  hoidossa  on  edelleen  se,  että  hoito 

keskittyy edelleen pääasiassa potilaaseen yksilönä eikä perheen ja läheisten merkitystä tunnisteta 

riittävästi.  Lisäksi  henkilökunta  vaihtuu  paljon,  jolloin  koulutuksen tulee  olla  jatkuvaa  riittävän 

tietotason säilyttämiseksi. 
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