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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. Projekteissamme 
kehittelemme ryhmä- ja kurssitoimintaa ja tutkimme työmalleja, joiden avulla mielenterveyskuntoutujaa ja 
hänen perhettään voidaan tukea. 
 

2 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 
 

Perheillä on usein tärkeä rooli mielenterveys sairauden potevan tai päihteitä käyttävän kuntoutuvan tuke-
misessa, mutta omaiset. läheiset ja perheet tarvitsevat tukea myös oman itsensä takia. Pitkään jatkuva 
kuormittuminen sairastuttaa ja heikentää omaisen omaa hyvinvointia. Palvelujärjestelmä ei nykyisin sisällä 
myöskään ennalta ehkäisevää tukimuotoja omaisille. Vuosien varrella FinFami Uusimaa on tunnistanut 
omaisten ja perheiden tarpeet. Yhdistys on, vuosien varrella luonnut hyviksi todennettuja työmalleja, miten 
tukea omaista tai heidän perheitänsä eri elämäntilanteissa. Samalla on rakennettu yhdistyksen niin kutsu-
tun omaisten ja perheiden tiedon ja tuen palvelumalli, mitä tiedämme olevan heille toimiva ja hyvä malli 
tukeakseen heitä heidän elämäntilanteissansa. 
 
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 2019 päättyneet hankkeet olivat Space -projekti, joka oli matalankynnyksen taidelähtöisuutta sisäl-
tävän ennaltaehkäisevän mielenterveystyön palvelumallin ja ohjeiston kehittämistä nuorten tueksi. Toinen 
hanke Kohtaamo -Möteriet, oli yksinäisyyttä vähentävän ja osallisuutta lisäävän innovatiivisen toimijaläh-
töisen kynnyksettömän vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen, käynnistämiseen ja jalkautumiseen. Molem-
mat hankkeet toivat yhdistykselle uusia näkökulmia ja välineitä kohdata henkilöitä, jotka olivat kokeneet 
jääneensä ulkopuolelle palvelujärjestelmästä tai kokeneet jääneensä yksin huolensa kanssa. Tämän kaltai-
set hankkeet ovat hyväksi tueksi yhdistyksen niin sanotulle omais- ja perhetyölle, ja jättävät aina yhdistyk-
selle 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 
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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. 
 
 
Leif Berg 
Toiminnanjohtaja 
 

3 HALLINTO 
 

Yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet vuonna 2019 

• Marianna Sorvali puheenjohtaja   

• Lassi Rajamäki varapuheenjohtaja  

• Kaiju Yrittiaho jäsen 

• Ron Furman jäsen 

• Sauli Suominen jäsen 

• Merja Lindholm jäsen 

• Christina Holmgren jäsen 

• Päivi Söderholm jäsen 

• Leif Berg  toiminnanjohtaja 

• Pirjo Haapamäki    hallituksen sihteeri 
 

Hallitus kokoontui vuonna 2019 seitsemän (7) kertaa. Lisäksi yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous ja 
syyskokous. Kevätkokouksessa sekä syyskokouksessa toimi puheenjohtajana Marianna Sorvali. Vuonna 
2019 tilintarkastajana on toiminut Johanna Hilden, KHT Nexia Oy:stä. 
 

4 JÄSENISTÖ 
 
Kertomusvuoden lopussa yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli 704, joista varsinaisia jäseniä 642 ja perhejä-
seniä 62. 
 

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, Esbo-Grankulla Aktiapan-
kin säätiöltä, Thuringin säätiöltä ja 7 Marsin säätiöltä tukeakseen yhdistyksen Pre-startti hanketoimintaa. 
Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla ja maksuvalmius on ollut hyvä. 
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6 HENKILÖSTÖ  

Kertomusvuonna yhdistyksessä työskenteli 13 kokoaikaista työntekijää. Vuoden lopussa työntekijöitä oli 12. 
Palkattuina ryhmien ohjaajina toimivat lisäksi 5 henkilöä. Yhdistyksen edellisien vuosien työterveyspalvelu-
jen tuottanut Terveystalon palvelut siirrettiin Lääkärikeskus Aavan toimintaan keväällä 2019.Työsuhde-
etuina ovat olleet lounas- ja virikesetelit. Yhdistyksen työntekijät ovat voineet käyttää ulkopuolisia työnoh-
jauspalveluita ja täydennyskoulutukseen on varattu talousarviossa määräraha. Työnantaja tukee työnteki-
jöiden työssäjaksamista järjestämällä tyhy- ja virkistyspäiviä. 
 

7 HALLINTO-, TOIMISTO- JA JÄSENPALVELUT 

FinFami Uusimaa ry:ssä tehtävän hallinnollisen työn avulla johdetaan ja ohjataan organisaation toiminta, 
sekä talous- että henkilöstöhallinto. Hallinnon tarkoitus on huolehtia siitä, että järjestön tehtävät kyetään 
hoitamaan ja tavoitteet saavuttamaan. Hallinnon tehtävänä on varmistaa järjestön perustehtävän ja asia-
kastyön toteutuminen. 
Järjestön suoraan hallinnollisissa tehtävissä työskenteli toiminnanjohtajana Leif Berg ja talouspäällikkönä 
Pirjo Haapamäki. 

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 kehittämis-
työhön. 
 

8 TOIMITILA 

Yhdistyksellä on ollut vuokrattuna vuodesta 2015 lähtien 470 m2:n tilat osoitteessa Jämsänkatu 2, 4 kerros 
ja vuodesta 2017 alkaen Jämsänkatu 2, 1 kerros. Yhdistykseen hallinnassa on toimistotiloja, koulutus- ja 
ryhmätila sekä tila yksilö- ja perhetapaamisille. Kohtaamo -hanke (päättyi 31.1.2019) sekä MindFood -hanke 
että Tuikku-toiminta käytiin osoitteessa Jämsänkatu 2, 1. krs. Tilassa on järjestetty matalan kynnyksen toi-
mintaa, ryhmätoimintaa ja asiakastapaamisia. Startsteget -hankkeen nuorten toimitilat on järjestetty yh-
teistyössä Sveps Prakticumin kanssa Yrjökatu 18. Yhdistyksen järjestämät alueryhmät ovat toimineet yhteis-
työkuntien ja järjestöjen tiloissa. 

 

9 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

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 
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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 huhtikuussa Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton (SSYK) järjestä-
mään Amsterdamin (Hollanti)) toipumisorientaatio, Recovery -ohjelman koulutus ja Recovery -instituutin 
tutustumismatkalle. 
 
Syyskuussa toiminnanjohtaja ja yhdistyksen Ak-hankkeen työntekijät kävivät Schizofreniförbundenin (Tuk-
holma, Ruotsi) tutustumis- ja yhteistyökäynneillä. 
 
Syyskuussa toiminnanjohtaja ja yhdistyksen puheenjohtaja osallistuivat omaisyhdistysten Europan liiton, 
European Federation of Associations of Families of Mentally Ill People (EUFAMI)seminaaripäiville. Päivät 
järjestivät FinFami (Keskusliitto) Helsingissä. 
 

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. Vuonna 2019 järjestettiin yhdistyksen jäsenistölle vuosittainen omaistenjuhla, jo-
hon osallistui 200 yhdistyksen jäsentä. 
 
Toiminnanjohtajalla on työssään suuri edunvalvonnallinen näkökulma. Vuonna 2019 toiminnanjohtaja on 
ollut yhdistyksen edustajana: 

• Niemikotisäätiön sekä Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliitto (SSYK) ry:n että Tuki-
kohta ry:n hallituksessa 

• Varajäsenenä Suomen Palveluohjausyhdistyksessä 

• Yhteistyöhanke MIPA-päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman ohjausryhmän jäse-
nenä ja toimi myös hankkeen seminaaripäivän puheenjohtaja 

• toimi KAKSPY ry:n (Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrian yhdistys) omaistyönprojektin seurantatyö-
ryhmän jäsenenä, että hankkeen työntekijöiden menetelmäohjaajana. 

• Asiantuntijajäsenenä Suomen Akatemian ja Suomen Lääkäriliiton Mieli ja Aivot konsensustyöryh-
mässä. 

• Yhdistys toimi kokoonkutsujana toipumisorientaatio työryhmälle. Työryhmä koostuu Helsingin kau-
pungin psykiatrian ja eri mielenterveys- ja päihdeyhdistyksien työntekijöistä, missä toiminnanjoh-
taja toimi puheenjohtajana.   

• Luennot omais- ja perhetyöstä/psyykkinen toimintakyvyn häiriöstä eri FinFami paikallisyhdistyksien 
yleisötilaisuuksissa (Turku, Kotka) ja yhdistyksen Omaisneuvottelukuntien järjestämissä seminaari-
päivillä (Kirkkonummi, Vantaa, Helsinki).  

• Osallistuminen perhetyön asiantuntijana Suomi-Areenaan tilaisuuteen ja Yle Radio Vegan keskuste-
luohjelmaan. 
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• Yhteistyökumppaneiden perehdytysseminaari järjestettiin joulussa Helsingin psykiatrian, HUS ja 
kolmannen sektorin toimijoille Finnkinossa 

• Perhe- ja omaistyön asiantuntijana Auroran sairaalan yleisötilaisuuksissa sekä HUSin ruotsinkielisen 
osaston omaisten illassa sekä neuropsykiatrisen osaston henkilökunnan perhetyön omaisten tilai-
suudessa 

• Työryhmätyön jäsenenä SAMS:issa (Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf.), KUMAJAssa 
(Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkosto)  ja Perheet keskiöön foorumissa 

 

11 ALUETYÖ 

Neuvottelukuntatoiminta ja alueellinen edunvalvontatyö 

 
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 (585 jäsentä) eri tahojen työntekijöistä, lautakuntien edustajista, kuntoutujista ja omaisista. Ko-
kouksista tehtiin tiedottava muistio laajaan jakeluun. Omaistoiminnan neuvottelukuntia oli 15, jotka toimivat 
Uudellamaalla. Neuvottelukunnat kokoontuivat kahdesta viiteen kertaan vuodessa; kaikkiaan kokouksia oli 
50, 481 osallistujaa, työryhmäkokouksia / lautakuntatapaamisia oli 42, 159 osallistujaa. Järjestettiin vuosit-
taiset, kaikille neuvottelukunnille ja yhteistyötahoille kohdennetut verkostopäivät, 85 osallistujaa. Neuvotte-
lukuntien puheenjohtajille järjestettiin toiminnan suunnittelupäivä. Neuvottelukunnista koottu työryhmä ko-
kosi tietoa lasten ja nuorten edunvalvonnasta sekä järjesti teemasta kaikille kiinnostuneille kaksi koulutus-
päivää. Alueen kunnissa järjestettiin kuntalaisille ja ammattilaisille 18 koulutus- ja tiedotustilaisuutta, 810 
osallistujaa. Oltiin mukana kuntien, HUS:in ja järjestöjen työryhmissä, oppilaitosyhteistyössä, Keski-Uuden-
maan klubitalon, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen ja Eskot ry:n hallituksessa ja Kakspy:ssä 
alkaneessa omaistyön hankkeessa käynnistämässä neuvottelukuntatoimintaa. Neuvottelukunnissa toimi 21 
omaista ja kahdeksan kuntoutujaa kokemusasiantuntijoina. He toivat esille kokemusasiantuntijuuden niin 
kokouksissa kuin tiedotustapahtumissa. Kahdeksan omaista käytti seminaareissa puheenvuoron. 
Vuonna 2019 valmistui verkkosivuillemme kuntakohtaiset sivut, minne kootaan ajantasaista tietoa. Myös 
omaistoiminnan neuvottelukuntien muistiot ovat siellä kaikkien nähtävillä, mikä lisää toiminnan läpinäky-
vyyttä. Sivuilla on myös mahdollisuus yhteydenottoon, antamaan ideoita tai toiveita.  
Alueen kunnissa järjestettiin kuntalaisille ja ammattilaisille tiedotustilaisuuksia ja seminaareja (16). Verkos-
totyössä järjestettiin  vuonna 2019 40 omais- ja perhetyön osastotuntia sekä ohjauspäivää yhteistyökump-
paneille sekä oppilaitoksille. Tilaisuuksien avulla luotiin osaltaan alueellista omais- ja perhetyötä. 
 
 

  

Neuvottelukunnat 

Kokoukset 50 kpl, osallistujia 481 

Lautakunnat/ työryhmät 42 kpl, osallistujia 159 

Kehittämispäivät 1 kpl, osallistujia 85 

Puheenjohtajapäivä 1 kpl, osallistujia 15 

Tiedotustapahtumat ja seminaarit 18 kpl, osallistujia 810 

 
Alueellinen omais- ja perhetyön koordinointi ja kehittäminen 
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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. Vertaistukiryhmätoiminnassa oli mukana 22 omais-
ryhmäohjaajaa, jotka olivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. He ohjasivat ryhmiä osana omaa virkatyö-
tään. Ryhmäohjaajille järjestettiin perhetyön ohjauspäivä, tukea ryhmäkertojen suunnittelussa ja materiaa-
lituotannossa sekä käytännön järjestelyissä, kuten toiminnan aloituksessa ja juurruttamisessa. Moniperhe-
ryhmätoimintaa toteutettiin kertakohtaisesti useassa HUS:n ja Helsingin kaupungin yksikössä. Alueellisia 
infoiltoja ja omaistapahtumia järjestettiin yhdessä hoitoyksiköiden ja järjestöjen kanssa. Toisena tavoit-
teena oli alueen ammattilaisten ja opiskelijoiden omais- ja perhetyön merkityksen vahvistuminen ja mielen-
terveysomaisen näkökulman syventyminen sekä omais- ja perhetyön kehittyminen eri toimipisteissä. Alu-
een ammattilaisille ja opiskelijoille järjestettiin omais- ja perhetyön osastotunteja sekä osallistuttiin yksiköi-
den koulutuspäiviin. Osa ammattilaisten kohtaamisista johti yhteistyöhön, kuten infoiltaan tai ryhmätoimin-
nan toteutukseen. Jokainen osastotunti lisäsi ammattilaisten ja opiskelijoiden tietoisuutta FinFami Uusi-
maan toiminnasta. Kolmantena tavoitteena oli jalkautuvan omaistyön kautta lisätä tietoisuutta FinFami Uu-
simaa ry:stä sekä mahdollisuutta keskustella omaistyöntekijän kanssa. Jalkautuvaa omaistoimintaa kunta-
laisille toteutettiin pääkaupunkiseudun kirjastoissa sekä terveydenhuollon toimipisteissä.   
 

Ryhmätoiminta 

Avoimet vertaistukiryhmät 65 kpl, osallistujia 380 (arvio) 

Omaisen ABC -ryhmä 12 kpl, osallistujia 74 

Moniperheryhmät 44 kpl, osallistujia 535 

Muut omais- ja perheryhmät 11 kpl, osallistujia 85 

Tapahtumat 

Jalkautuva omaisneuvonta 9 kpl, osallistujia 800 (arvio) 

Infoillat ja omaistapahtumat 27 kpl, osallistujia 680 (arvio) 

Omais- ja perhetyön infot ammattilaisille 22 kpl, osallistujia 530 (arvio) 

Omais- ja perhetyön infot opiskelijoille 9 kpl, osallistujia150 (arvio) 

 
 

12 OMAIS- JA PERHETYÖ UUDELLAMAALLA 

Uudenmaan alueen omais- ja perhetyö tarjosi monipuolisia tukitoimia mielenterveysomaisille ja perheille. 
Olemme tarjonneet tietoa psyykkisistä sairauksista ja toimintakyvyn häiriöistä ja tukeneet omaisen jaksa-
mista arjen haasteissa hyödyntämällä toipumisorientaatiomallia ja psykoedukatiivista työotetta. Toiminnot 
muodostavat laajan kokonaisuuden omaistyölle, lisäävät perheen ja omaisten ymmärrystä muuttuneessa 
elämäntilanteessa ja tukevat heidän sopeutumisprosessiaan. Tuki- ja neuvontatyö sisältää yksilö- ja perhe-
tapaamisia, puhelin- ja verkkoneuvontaa, lapsiperhetyötä, ryhmä- ja kurssitoimintaa, virkistystoimintaa, 
luentoja sekä matalan kynnyksen toimintaa. Vertaistukeen perustuvat ammattilaisten tai vertaisohjaajien 
ohjaamat ryhmät on pääosin suunnattu mm. puolisoille, sisaruksille, vanhemmille ja lapsille. Omais- ja per-
hetyötä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä yhdistyksen vapaaehtoisten sekä Uudenmaan alueella toimi-
vien yhteistyökumppaneiden kanssa. Osaltaan toimintaa tukee Helsingin kaupungin rahoittaman matalan 
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 2019 aikana 
kehitettiin myös mahdollisuus varata aika lapsiperheen tukikäyntiin.  
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FinFami Uusimaa ry 

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 2019 käynnistettiin verkossa toteutettavat vertaistukiryhmät. 
Verkkoon tuotettiin materiaalia omaisten ja perheiden tueksi (esim. omaisen tarina hahmojen kautta, työn-
tekijöiden kuulumiset- blogi ja uutiskirje) 
 
Vuonna 2019 vapaaehtoistyössä järjestettiin kolme kohtaamispaikkavapaaehtoiskoulutusta, kaksi vertaisva-
paaehtoiskoulustusta, somelähettiläskoulutus sekä yhdistyksen ensimmäinen oma kokomusasiantuntija-
koulutus. Vuonna 2019 vapaaehtoiset ovat toimineet ryhmänohjaajina, kohtaamispaikkavapaaehtoisina, 
vertaisina, kokemusasiantuntijoina, neuvottelukuntavapaaehtoisina, some-lähettiläinä ja työryhmien jäse-
ninä. Vuonna 2019 vapaaehtoistyö sisälsi 1000 tuntia vapaaehtoistyötä, 32 vertaistapaamista ja 46 vapaa-
ehtoisten toteuttamaa matalankynnyksen maanantaita.  
 
Toiminnan toteuttajina ovat olleet yhdistyksen työntekijät, sekä ulkopuoliset ammattilaiset. Toiminta sisäl-
tää yksilö- ja perhetapaamisia, puhelinneuvontaa, kurssitoimintaa (tieto- ja tukikurssit, virkistyskurssit ja 
pariskuntakurssit) sekä ryhmätoimintaa. Ryhmätoiminnat ovat jaettuna avoimiin- ja suljettuihin ryhmätoi-
mintoihin. Avoimina ryhmätoimintoina ovat mm. Toivotorstait, kirjapiiri, sisarusryhmä ja aikuiset lapsiomai-
set. Suljettuja ryhmätoimintoja ovat mm. ryhmä epävakaiden läheisille, vanhempainryhmät, puolisoryhmät, 
omaisen ABC ryhmät. Virkistystoimintaan kuuluu mm. omaisten kesäretket. 
 
 

Yksilö- ja perhetapaamiset 895 

Vertaistukiryhmien lukumäärä 45 kpl, osallistujia 270 

Erillisten kävijöiden määrä matalankynnyksen toi-
minnassa 

600 

Kurssit 104 osallistujaa 

Yleisöluennot 11 kpl, osallistujia 151 

Asiakaspuhelut 
 
1100 

Tapahtumat 10 kpl, osallistujia 119 

 
 

13 TUIKKU - MATALAN KYNNYKSEN TOIMINTAKESKUS 

 
Yhdistyksessä toimii, yhdistyksen muun tuki- ja neuvonnan toiminnan ohella, Jämsänkatu 2:ssa tapaamis- ja 
kohtaamispaikka Tuikku. Tuikku-Kohtaamon 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 yksilö-, ryhmä- ja perhetyölle. Tuikussa toimiva perheiden palveluohjaaja ohjaa ryhmiä ja tapaa 
sekä omaisia, että kuntoutujia ja tekee verkostotyötä yhteistyökumppaneiden kanssa. Palveluohjaaja tekee 
myös yhteistyötä yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa sekä tukee heidän omaa työtään. Palve-
luohjaajan tehtävänä on koordinoida ja kehittää Tuikun matalan kynnyksen toimintaa siten, että se palvelee 
koko yhdistystä ja Tuikun asiakkaita. 
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FinFami Uusimaa ry 

Yhdistyksen palveluohjaaja vastaa Tuikun puitteista, jolloin ne ovat käytettävissä yhdistyksen ryhmätoimin-
taan, koulutuksiin ja yhteistyöverkostojen kanssa pidettäviin palavereihin. Palveluohjaaja osallistuu asiakas-
työhön muiden yhdistyksen toimintojen ja projektien kanssa ja erityisesti yhdistyksen hankkeen, STEA:n ra-
hoittama Kohtaamo -projektin kanssa. 
 
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. Matala kynnys tarkoittaa, että toiminnan piiriin pääsee 
heti ja jonottamatta. Toimintaan osallistuminen ei edellytä diagnoosia tai lähetettä joltain ammattilaiselta, 
koettu huoli läheisestä tai vaikka omasta tai oman perheen tilanteesta riittää. Tuikku toiminnassa ei tehdä 
eroa sairastuneen tai omaisen välillä, kaikki ovat tasavertaisessa asemassa. Kukaan yksilö ei voi jaksaa hy-
vin, ellei koko läheisverkosto ole tasapainossa. Se on toiminnan keskeinen periaate. Luonnollinen läsnäolo 
ilman ongelmien määrittämisen pakkoa ja kohtaaminen, jossa ollaan kiinnostuneita asiakkaan kertomuk-
sesta, oli Tuikun ydintä myös vuoden 2018 aikana.  

Suhteessa muuhun yhdistyksen Tuikun toiminta ei pääsääntöisesti edellytä ennakkoilmoittautumista. 
Vaikka toiminta on ollut avointa ja osallistuminen vapaaehtoista, monet kävijät ovat osallistuneet toimin-
taan hyvinkin säännöllisesti. Kävijöille se on siis edustanut jatkuvuutta ja tukenut hyvän arjen sujumista. 
Vertaistuen kautta asiakkaan omiin huoliin on tullut uutta näkökulmaa. Palveluohjaaja on tukenut uuden 
merkityksen löytämisessä ja tarvittavan tuen etsimisessä.  

Tiistai -kahvila on toiminut jokaisen viikon tiistaina klo 14-18. Kahvila on omaisten ja kuntoutujien yhteinen 
tilaisuus. Kahvilaa ei ole teemoitettu. Näin on voitu edetä kulloinkin tärkeinä esiin nousevien aiheiden 
kautta. Kahvilassa on esim. käynyt äiti, joka ei koskaan ollut tavannut muita kuntoutujia kuin omaa lastaan. 
Muiden kuntoutujien tapaaminen antoi yllättävän paljon uusia näkökulmia suhtautumisessa omaan tilan-
teeseen ja omaan lapseen. Vieraiden tasavertaisuus on mahdollistanut merkityksellisen dialogisen keskus-
telun, jossa kuntoutujan ja omaisen roolit ovat olleet taustalla. Omasta yksinäisestä ja surun sävyttämästä 
tilanteesta tuleekin yhteinen jaettu kokemus, jossa oma kertomus on tärkeä säie kokonaisuuden rakenta-
misessa. 

Toivotorstai on omaisten ja läheisten vertaistukipaikka. Ovet ovat olleet avoinna klo 14 -19, ja paikalla on 
yleensä ollut 8-16 henkilöä. Toiminnan avoin luonne tuo ryhmän vapauden tunteen, joka pikemmin syven-
tää kuin pinnallistaa keskustelua. Vertaisuus on toiminut ryhmässä hyvin ja vetäjän rooli on ollut johtaa kes-
kustelua onnistumisen ja hyvien toimintamallien huomioimiseen, vastoinkäymisiä ja huolta unohtamatta. 
Paljon aikaa on kulunut sen huomioimiseen, että jokainen kuntoutuja on vaikeasta sairaudestaan huoli-
matta 70 % terve ihminen, jolla on oma tahto ja jolta voi vaatia asioita. 

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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FinFami Uusimaa ry 

 

Tuikku toiminnan tilastot 2019  
 

Omaisten yksilö tapaamiset 27 kpl 

Kuntoutujan tapaamiset 139 kpl 

Yhteistyötahojen tapaamiset 16 kpl, osallistujia 176 

Puhelimessa annettu tuki omaisille ja kuntoutujille Omaisille 115 kpl, kuntoutujille 320 kpl 

Koulutukset/ palaverit 9 kpl, osallistujia 114 

Tiistaikahvio 51 kpl, osallistujia 325 

Toivotorstai 49 kpl, osallistujia 517 

 

14 STARTTIASKEL-STARTSTEGET 
 
 
Starttiaskel kehittää ja vakiinnuttaa sosiaalista vahvistumista tukevaa ryhmätoimintaa eri syistä työn tai 
opiskelun ulkopuolella oleville nuorille (16 – 28-vuotiaille). Matalan kynnyksen ryhmätapaamisia oli vuonna 
2019 kolmesti viikossa. Palautteen mukaan osallistujat saivat merkityksellistä tekemistä, joka antoi eväitä 
arkeen asti ja auttoi luomaan tasapainoisempaa tulevaisuutta. Starttiaskel toimii STEA:n kolmivuotisella 
hankerahoituksella. Kohderyhmänä ovat pääkaupunkiseudun ruotsinkieliset nuoret. 
Toimintamme peruspilarit ovat: 

• Vapaaehtoisuus 

• Vuorovaikutuksen tukeminen 

• Voimavarakeskeisyys lähtökohtana 

• Vertaiskokemuksen mahdollistaminen 

• Verkostotyöskentely 

• Vanhempainyhteistyö 

 
Starttiaskeleessa työskenneltiin tiiviisti eri pituisia jaksoja yhteensä 31 osallistujan kanssa. Nuorille tarjottiin 
turvallisen ryhmäkokemuksen ja mielekästä tekemistä sekä avattiin myönteisiä näkymiä tulevaisuuteen 
haasteellisesta elämänvaiheesta huolimatta. 
Kerätyn palautteen mukaan, vapaaehtoinen liittyminen ryhmään tuotti syvempää sitoutumista kuin pako-
tettu aktiivisuus. Osallistujien kanssa luotiin toimintakulttuuri joka kehitti vastuunkantamista ryhmän pro-
sessista ja loi puhuttelevaa sisältöä ryhmän jäsenille. Osallistujakulttuuri muodostui turvalliseksi vähitellen 
ryhmän välisessä vuorovaikutuksessa ja edisti sekä yhteistä että yhteisöllistä hyvinvointia. Työtavat tukivat 
tunne- ja arkitaitojen harjoittelua konkreettisesti. Kyselyn mukaan yhteisöllisyys sekä tärkeiden teemojen 
tutkiminen ja jakaminen ryhmässä edistivät osallistujien kasvua ja toivat uusia näkökulmia elämäntilantee-
seen. Yhteinen tekeminen kehitti ryhmäytymistä ja arjen askareiden harjoittelua hyvin käytännönläheisesti. 
Luovat ja konkreettiset työtavat osoittautuivat toimiviksi ja näitä syvennetään jatkossa.  Osana sosiaalival-
mennusta tehtiin matkan syksyllä Turkuun ja keväällä Hankoon. 
Säännöllisissä yksilötapaamisissa nuori pohti ja puntaroi omaa elämäntilannettaan sekä reflektoi itseään 
ryhmän jäsenenä, jolloin oman elämän suunta kirkastui ja liikahdus kohti haluttua suuntaa mahdollistui. 



 VUOSIKERTOMUS 10 (17)
 2019  

 

 

 

FinFami Uusimaa ry 

Yksilöohjauksessa sovellettiin henkilökohtaisen valmennuksen työtapoja: ohjaajat tukivat nuoria kokonais-
valtaisesti kohti omia tavoitteita ja tutkailivat uusia suunnitelmia säännöllisissä, yhteisissä verkostotapaami-
sissa. Ohjausta annettiin päivittäin myös sosiaalisen median kautta. 
Starttiaskeleessa laajennettiin verkostotyötä suunnitelman mukaisesti. Ohjaajat osallistuivat kuntien omais-
työn neuvottelukuntien tapaamisiin sekä markkinoivat, suunnittelivat ja ohjasivat ensimmäisen vanhem-
painryhmän ruotsin kielellä yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa, joka vastasi ryhmän toteutuksesta. Ta-
paamisia oli viisi ja osallistujia näissä 55. Ryhmästä kumpuavia aiheita tutkittiin, tarkennettiin, dokumentoi-
tiin ja vietiin terveisinä eteenpäin tärkeille yhteistyökumppaneille. 

Projektille muodostui keskeisiä yhteistyökumppaneita. Toimimme kuntien etsivän nuorisotyöntekijöiden 
työpareina ja työskentelimme myös muiden kaupungin toimijoiden kanssa moniammatillisissa tiimeissä. 
Jatkossa tiivistetään yhteistyötä erityisesti sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Yksityiset palveluntuottajat 
olivat työssä mukana työllistymisen tai kuntoutuksen jatkopolkujen kehittelyssä. Muut kolmannen sektorin 
kumppanit täydensivät toimintaa ja toivat omaa osaamistaan ryhmään. Martta-keittiössä ja omassa keitti-
össämme opeteltiin yhdessä taloudellista, terveellistä ja eettistä ruoanlaittoa. Yhteistyömme jatkui Nuorten 
Kriisipisteen kanssa. Paneuduimme erityisesti tukihenkilötoiminnan kehittämiseen ja ylläpitäminen. Muita 
kumppaneitamme olivat muun muassa Seta ry ja EHYT ry. Starttiaskeleessa oli myös vuonna 2019 harjoitte-
lija ammattikorkeakoulu Arcadasta. Nuorilla oli myös mahdollisuus kokeilla liikuntaa ja taidelähtöisiä työta-
poja viikoittain harrasteryhmässä iltaisin ja perustoiminnan puitteissa päivisin. Yhteistyö ulkopuolisten 
kumppaneiden kanssa edellytti ohjaajilta vahvaa läsnäoloa, koordinointia sekä kykyä ottaa huomioon mo-
nia eri näkökulmia. 

Ryhmätoiminnan sisältö arvioitiin palautteen mukaan kiitettäväksi niin nuorilta kuin vanhempainryhmältä-
kin. Yhteinen tekeminen koettiin merkitykselliseksi ja nuoret kertoivat saaneensa tarvitsemaansa tukea. 
Toiminnan kysyntä ylitti valitettavasti tarjonnan. Starttiaskel ei voinut aina tarjota paikkaa sitä tarvitsevalle 
nuorelle. Nuoren osallistujan starttipolun jäsentämiseen, arviointiin ja dokumentointiin tulisi jatkossa jäädä 
enemmän aikaa. Myös yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön, edunvalvontaan ja ennaltaehkäisevään työ-
hön tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Yhteistyökumppanimme näkivät toiminnan onnistuneena syrjäyty-
misen ennalta ehkäisemisessä. 

Tilastot 

Osallistujien määrä 31 (nuoria) 

 

15 PRE-START 
 
Pre Start hankkeen rahoitus on ollut monikanavaista ja hiukan erilaista verraten FinFamin ja STEAn perintei-
sempiin rahoitusmuotoihin. OKM, Kunnat, yksityiset järjestöt ja säätiöt, mikä edellyttää eri rahoittajien hal-
linnon, käytäntöjen ym. tuntemusta. Eri rahoittajien rahoitukseen liittyy myös erilliset budjetit ja niiden 
seuranta, raportoinnit ja toimintakertomukset rahoittajille. 
 
Pre Start hankkeessa on lähdetty laadullisen mallin kehittämisen kautta liikkeelle, jotta toimintamalli konk-
retisoituisi paremmin. Hanketta ohjaamaan perustettiin moniammatillinen ohjausryhmä ja hankkeen vai-
kuttavuuden arviointi on kytketty hankkeeseen jo tässä vaiheessa. Monialaisten palvelumallien kehittämi-
nen nuorten sosiaalisen pääoman vahvistamiseksi eli hankkeessa yhdistyy sosiaalipolitiikkaa, työllisyyspoli-
tiikkaa, koulutuspolitiikkaa ja nuorisopolitiikkaa.  
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FinFami Uusimaa ry 

Hankkeessa kehitettävä toimintamalli, jossa yhdistyy FinFami Uusimaa ry:n erityisosaaminen (erilaiset 
perhe -ja ryhmäohjausmenetelmät) sekä työpajojen erityisosaaminen (mm. startti -ja työpajavalmennustoi-
minnot) laajentaa FinFamin kohdejoukkoa nuoriin ja tuo tarvittaessa lisää työkaluja FinFami Uusimaa ry:n 
perhe- ja läheiskeskeiseen toimintamalliin.  
 
Vuonna 2019 keskityttiin monialaisen yhteistyöverkoston rakentamiseen ja kokoamiseen. Tämä vaati alku-
peräistä hankesuunnitelmaa huomattavasti pidemmän ajan, johtuen verkoston laajuudesta. Lisäksi verkos-
ton toimivuus vaatii jatkuvaa yllä -ja yhteydenpitoa. 
Ruotsinkielisen nuorten työpaja Svepsin kanssa on kehitetty ja pilotoitu psykoedukatiivista, perhekeskeistä 
toimintamallia muodostamalla ryhmät monialaisia tukipalveluja tarvitsevista nuorista sekä heidän läheisis-
tään mm. vanhemmat. Toimintamallin pilotointi näillä ryhmillä on koettu hyväksi ja tarpeelliseksi. 
Toimintamallia on kehitetty myös koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa. Toimintaa on Omnian kanssa kehi-
tetty ja pilotoitu nuorten maahanmuuttajanaisten ryhmällä. Myös tästä pilotoinnista on saatu hyviä koke-
muksia. Tämän ryhmän osalta sopivan ryhmän kokoamiseen on myös varattava riittävästi aikaa ja pilotointi-
aika myös tämän ryhmän osalta tulee saatujen kokemusten mukaan olla vähintään puoli vuotta.  
 
Kokonaistavoitteena on siis kuvata, miten nämä nuoret saadaan valmennettua ja ohjattua eteenpäin esi-
merkiksi työpajalle, joustaviin opintoihin ja/tai työkokeiluun. Käytännössä erityisesti toimintamallin sekä 
toimenpiteiden kuvantaminen toimintoineen on tärkeää. Kuinka pitkiä toimenpiteitä, millaisin resurssein ja 
mitä vaikuttavuutta toimilla on ollut.  
Pre-Start-valmennuksen malli hahmottuisi kolmen tason työskentelystä, eli yksilötason ohjauksesta ja tu-
esta perheessä, nuoren ohjaamisella vertaisryhmän pariin ja nuoren ohjaamisella yhteiskunnan palvelujär-
jestelmän pariin. 
 

16 MINDFOOD 

 
Ruokajonojen asiakkaiden sosiaalisen osallisuuden, tasa-arvoisen kohtaamisen ja oman elämän merkityk-
sen tukemiseen vapaaehtoistyön, kulttuurin, sekä voimavaravalmennuksen kautta. 
Ruoka-avun saajan lisääntynyt kokemus toivosta, sosiaalisesta osallisuudesta ja tasa-arvoisesta kohtaami-
sesta vapaaehtoistyön, kulttuurin, sekä voimavaravalmennuksen kautta. 
Ruoka-avun saajan muutos ruokajonon passiivisesta avun vastaanottajasta aktiiviseksi vertaiseksi tukemaan 
kanssaihmisiä. 
Vähentää ruoka-avun saajan kokemusta yksinäisyydestä ja rakentaa luottamusta ja yhteys sosiaali- ja ter-
veysalalla toimiviin kolmannen sektorin toimijoihin ja niiden tuella julkiseen sektoriin. 
 
Hanke käynnistyi huhtikuussa 2018. 
Hankesuunnitelman mukaisesti toiminta on keskittynyt pop up -tapahtumien järjestämiseen, joita on järjes-

tetty hankkeessa viikoittain. Pop up -tapahtumat on järjestetty joko ruoka-apupisteiden välittömässä lähei-

syydessä kadulla, yhteisissä pöydissä tai julkisissa tiloissa kuten kirjastoissa tai ruokakaupoissa. 

Koska hankkeen työntekijät ja yhteistyökumppanuudet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, hankkeen valta-

kunnallisuus on toteutunut toistaiseksi verkossa ja kiinteiden kuuntelupisteiden välityksellä. 

Järjestetyt pop up -tapahtumat ovat kuuluneet hankkeen kehittämien mallien, joko Naapurikassi- tai Hy-

väntoivojat (alkuun nimi oli Katuradio) -toimintamallien alle.  

Molempien toimintamallien punaisena lankana on toiminut vapaaehtoisuus, voimavaralähtöisyys sekä osal-

lisuuden, toivon ja luottamuksen kokemuksen lisääminen.  
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Hyväntoivojien- toimintamallin avulla ruoka-avun piirissä olevien ja muiden ihmisten on ollut mahdollista 

toimia vapaaehtoisena ja vertaisena suoraan hetkessä, julkisessa tilassa ja kadulla. Toiminta ei ole edellyttä-

nyt koulutusta, ennakkoilmoittautumista tai sitoutumista. Hyväntoivojat-aineiston keräys on tapahtunut 

kaduilla tiimin työntekijöiden ja kokemusasiantuntijan voimin. Ääniviestejä ja kuvia on kerätty niin ruoka-

avun välittömässä läheisyydessä kuin kauempanakin ruoka-apupisteistä välttääksemme stigmaa. 

Äänitteet ja muu kerätty aineisto koottiin ihmisiä varten verkkoon, sosiaaliseen mediaan sekä eri kaupun-

kien kiinteiden kuuntelupisteiden välityksellä kirjastoihin ja yhteisiin pöytiin. 

Hyväntoivojien kautta ihmiset ovat voineet hyödyntää omia voimavarojaan ja antaa äänensä ja kasvonsa 

muiden tukemiseen. Tämän kautta on voinut tulla nähdyksi ja kuulluksi uuden roolin kautta. 

Naapurikassi-toimintamalli tarkoittaa alueellista pop up -tapahtumaa, joka järjestetään lähikaupan tiloissa. 

Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä alueen asukkaiden, lähikaupan ja seurakunnan kanssa.  

Naapurikassi-keräys on tuonut tapahtumissa tietoa ruoka-aputarpeesta omalla asuinalueella sekä nostanut 

kohderyhmän ääntä kuuluviin anonyymisti. Lisäksi se on tarjonnut helpon tavan olla mukana tukemassa 

oman naapuruston ihmisiä tiukassa tilanteessa.  

Kaupassa on tapahtuman aikaan keräyspiste, jossa on paikalla 2–5 henkilöä esittelemässä toimintaa ja vas-

taanottamassa lahjoituksia sekä keskustelemassa ja kohtaamassa alueen asukkaita. Keräyspiste on sijoi-

tettu kassojen läheisyyteen ja siihen voi tuoda ostamansa tuotteen, jonka haluaa lahjoittaa osoituksena vä-

littämisestä toista ihmistä kohtaan.  

Lahjoittajista noin joka kolmannes, eli lähemmäs 700 ihmistä on kertonut kuuluvansa kohderyhmään. 

Heistä iso osa on jäänyt lahjoituksen lomassa keskustelemaan omasta elämänkokemuksestaan ja halustaan 

olla mukana auttamassa muita samassa elämäntilanteessa olevia. 

Lahjoitetut tuotteet on toimitettu diakoniatyön välityksellä kohderyhmäläisille.  

Naapurikassi-toiminta on toiminut kohderyhmälle myös välineenä löytää ja saada keskusteluapua ja tukea 

arkeen diakoniatyön kautta. Toiminnan kautta seurakuntien piiriin  ohjautui noin 60 uutta perhettä kohde-

ryhmästä. Diakoniatyöltä saatu palaute tuo esille, että 90 % perheistä on toivonut ja saanut keskusteluapua 

ja talousneuvontaa Naapurikassin lomassa.  

 

Jalkautumisia kentällä 
 

90 (arvio) 

Pop up vapaaehtoisia yhteensä arviolta 3000 

Pop up vapaaehtoisia kohderyhmästä arviolta 15 

Naapurikassi tapahtumia 12 

Naapurikassi tapahtumien kautta toimitettiin 480 kohderyhmäläiselle 

 
Yhteistyötahot: Helsingin kaupungin jalkautuva sosiaalityö, Myllypuron ruoka-apu ry, Myllypuron kirkko, 
Hang on ry, Herttoniemen, Malmin ja Oulunkylän seurakunta, Hurstin ruoka-apu, Happy Hand, Tuikku- toi-
minta, Kohtaamo-hanke, Vantaan yhteiset pöydät, Kehitysvamma liitto. 
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17 VETO  

VETO – eli verkkoympäristössä tapahtuvan omaistoiminnan kehittäminen – on STEA:n 
rahoittama kolmivuotinen projekti, joka käynnistyi vuoden 2017 puolessa välissä ja jatkuu vuoden 2020 puo-
lelle. Rahoitus myönnettiin FinFami Uusimaa ry:lle, mutta projekti toimii valtakunnallisesti kehittäen verkko-
palveluita koko FinFami-yhdistysperheen käyttöön. VETO-projektin päämääränä on verkkoympäristössä ta-
pahtuvan omaistoiminnan kehittäminen. Projektin toiminta-ajatus on kehittää FinFami yhdistysperheen 
verkkopalvelualustaa valtakunnallisesti. Toiminnan tarkoituksena on avun joustava kohdentaminen mielen-
terveysomaisille, käyttäen sähköisiä kanavia olemassa olevien lisäksi.  
 
VETO-projekti kartoitti yhdistyskentän tarpeita verkkopalveluiden kehittämiseksi, yhteistyössä Uudenmaan, 
Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan yhdistysten kanssa. Tarpeiden kautta VETO-projekti tuotti suosituksia pe-
rustan luomiseksi, muun muassa käytettävien ohjelmien ja laitteiden suhteen. Lisäksi projekti on kehittänyt 
verkkopalveluiden palvelumuotoiluprosessin, jota se on pilotoinut osana verkkopalvelupohjan monista-
mista edellä mainituissa alueyhdistyksissä. Sisällöntuotannolliset haasteet saatiin ratkaistua oppilaitosyh-
teistyöllä Laurea Ammattikorkeakoulujen kanssa. Oppilaat kehittävät valtakunnallisesti tärkeistä oppaista 
digitoituja verkko-oppaita ja keskittänyt ne kaikille yhdistyksille saataville osoitteeseen: https://oppaat.fin-
fami.fi. 

VETO-projekti 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. 
 
Vuoden 2019 huhtikuussa toinen projektityöntekijöistä lopetti projektisuunnitelman mukaisesti kahden 
vuoden työnsä. Projektivastaava jatkoi projektityötään suunnitelman mukaisesti. 
 

18 YHTEISTYÖ KOLMANNEN SEKTORIN ERI TOIMIJOIDEN KANSSA 

FinFami Uusimaa ry on FinFami Keskusliiton ja Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton jä-
sen.  Yhdistyksen edustajana FinFami keskusliiton hallituksessa oli hallituksen jäsen Sauli Suominen. Suo-
men 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. 
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Finfami Uusimaa ry:n kokemusasiantuntijat olivat mukana eri tapahtumissa vuonna 2019, esimerkiksi Auro-
ran sairaalassa ja Kalasataman terveysasemalla. 
 
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 Psycosociala förbundet rf:n kanssa toteutettiin omaisten kurssi Turussa marraskuussa 2019. 
Toiminnan toteuttajina ovat olleet Finfami Uusimaan työntekijät yhdessä yhteistyössä Psycosociala förbun-
det rf:n kanssa 
 
 

19 KOULUTUS- JA JULKAISUTOIMINTA – PROFAMI OY 

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

20 MUU KOULUTUS JA TIEDOTUSTOIMINTA 

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

21 PÄÄTTYNEET HANKKEET: SPACE, KOHTAAMO JA PAIKKA AUKI 

Space! Tilaa nuorten ehkäisevään mielenterveystyöhön 2016-2018 
 

Hankkeen tehtävänä oli tarjota järjestöille ja kunnille välineitä nuorten mielenterveyden tukemiseen. Pää-
määränä oli yhteistoiminnallisen ohjauksen menetelmän palvelun kehittäminen nuorten ennaltaehkäisevän 
mielenterveystyön välineeksi. Projekti tarjosi täydennystä järjestöjen ja kuntien sektorirajoja ylittäviä palve-
luita tuomalla taideperustaisen Omakuva N.Y.T. – ryhmätyömallin osaksi opiskeluhyvinvoinnin palveluita. 
Projektin kautta tavoitettiin nuoria, joilla oli huolta psyykkisesti sairastavasta omaisesta/ läheisestä. 
 
Työntekijät tekivät hankkeen loppuraportin tammikuun 2019 aikana, jonka jälkeen hanke päättyi. 
 
 
Kohtaamo-Möteriet 2016-2019 
 
Hankkeen kohderyhmänä olivat yksinäisyyden tunnetta kokevat ihmiset, jotka tarvitsevat sosiaalisten tuki-
verkostojen vahvistamista sekä erilaisia matalan kynnyksen osallistumispaikkoja ja mahdollisuuksia. Tavoit-
teena oli myös vapaehtoistoiminnan sekä siihen liittyvän toiminnan kehittäminen ja koordinointi. Hankkeen 
viimeisenä vuonna 2018 Kohtaamon vapaaehtoisten vetämät ryhmät olivat, Hyvän mielen konkarit ja mies-
ten saunaryhmät sekä uusissa toimitiloissa jatkui ryhmätyö yhteistyönä Kokoa ry:n kanssa. Myös aikaisem-
min aloitetut ryhmät jatkoivat toimintaansa, samoin tiedon ja vertaistuen levittäminen julkisissa tiloissa, 
tapahtumissa sekä yhteistyönä Bauer median kanssa eri alustoilla. Ihmisiä lähdettiin myös tavoittamaan 
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jalkautumalla ihmisten pariin sekä tuottamalla kymmenen osainen Kohdatut -podcast sarja. Vuonna 2019 
hankkeessa oli tammikuun ajan vielä palkattu työntekijä, joka viimeisteli hankkeen loppuraportin. Lisäksi 
hankkeen rahoituksella pystyttiin toteuttamaan vielä vuonna 2019 miesten / jäsenien saunaryhmät. 
 
Hankkeen aikana kokeillut uudet tavat tavoittaa ihmisiä ja perheitä matalankynnyksen periaatteella, mene-
mällä ihmisten pariin ja tarjoamalla mahdollisuuksia kohdata, toi uusia näkökulmia yhdistykselle tavoitel-
lessa erilaisia kohderyhmiä. Tuloksena oli onnistunut tapa kehittää uusia vapaaehtoistyön tapoja, joissa va-
paaehtoistyötä voi suorittaa oman sisäisen motivaation kautta mielekkäästi. Hankkeen aikana jalkautuessa 
ruoka-apuun syntyi idea MindFood -hankkeesta, joka jatkaa toimintansa omana hankkeenaan.  
 
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 2018 palkatakseen nuoren henkilön toimistoapu-
laiseksi. Tehtävään palkattiin uusi työntekijä, jonka työsuhde alkoi 7/2018 ja jatkui hankkeen määräpäivään 
7/2019. Työntekijä jatkoi loppuvuoden 2019 yhdistyksen toimistoapulaisena, josta hän siirtyi Helsingin kau-
pungin työntekijäksi. 
 


