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Mielenterveysomaisten äänenä ja jäsenyhdistysten tukena
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Puheenjohtajan tervehdys

merkityksellinen ja tuloksellinen toiminta syntyy yhteistyössä
Vuosi 2013 oli järjestömme 22. toimintavuosi.
Vuosi oli samalla viimeinen nimellä Omaiset
mielenterveystyön tukena keskusliitto ry. Uusi
nimemme on FinFami ry – Mielenterveysomaisten
keskusliitto. Vaikka nimi muuttui, keskusliitossa
tehdään edelleen työtä samojen tavoitteiden poh-

jalta mielenterveysomaisten hyväksi.
Yksi merkittävä kuluneen vuoden kunnianosoitus oli, kun 100 vuotta täyttänyt Suomen Psykiatriyhdistys nimitti järjestömme kunniajäsenekseen.
Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto
oli historian ensimmäinen järjestö, joka valittiin
Suomen Psykiatriyhdistyksen kunniajäseneksi.
Aikaisemmin kunniajäseneksi valitut ovat olleet
henkilöjäseniä.
Asia on merkityksellinen meille jokaiselle mielenterveysomaiselle, koska näin psykiatrian ammattilaiset osoittivat omaisten olevan yksi tärkeä
lenkki mielenterveyskuntoutujan hoitoketjussa ja
arjessa. Meillä on kuitenkin tässä asiassa vielä paljon tehtävää, koska suuntaus on, että laitoshoidon
paikkoja vähennetään mielenterveyskuntoutujilta.
Meidän pitäisi pystyä toimimaan siten, että
omaiset eivät uupuisi hoitotaakan alle. Tämä on
suuri huoli koko järjestökentällämme. Olemmekin
koko ajan tehostaneet edunvalvontaamme ja työ
jatkuu entistä vahvemmin vuonna 2014.
Paljon on saatu aikaan, joten suuret kiitokset

osaaville ja sitoutuneille työntekijöillemme. Ilman
heidän työpanostaan ja innostunutta työotettaan
järjestömme ei pystyisi palvelemaan jäsenyhdistyksiä ja sitä kautta omaisia niin kuin tänä päivänä
pystymme.
Samalla kun lausun uudet hallituksen jäsenet
tervetulleiksi, kiitän haikein mielin myös lähteneitä hallituksen jäseniä heidän aktiivisesta työpanoksestaan keskusliittomme hyväksi.
On erinomainen asia, että hallituksessamme on
edustettuina alueyhdistyksiä eri puolilta Suomea.
Näin saamme paremman kuvan koko Suomen
mielenterveyskentän toiminnasta ja voimme entistä paremmin ajaa omaisten etuja ja antaa tukea
sinne, missä sitä tarvitaan.
Kiitokset kuuluvat myös Raha-automaattiyhdistykselle, jonka rahoituksen turvin voimme tehdä ja
kehittää tätä arvokasta mielenterveysomaistyötä.
Erityisesti haluan kiittää kaikkia vapaaehtoisiamme, joiden panos on ollut mittaamattoman
arvokasta järjestömme toiminnassa ja sen kehittämisessä.

”Haluan kiittää kaikkia vapaaehtoisiamme, joiden panos on ollut mittaamattoman arvokasta järjestömme toiminnassa ja sen kehittämisessä.”
kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Anita Ruutiainen, puheenjohtaja
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Toiminnanjohtajan katsaus

Järjestö mielenterveysomaisia ja -yhdistyksiä varten
Keskusliiton toiminnan tarkoituksena on tukea ja
palvella alueellisia jäsenyhdistyksiä työssä mielenterveysomaisten hyväksi. Toimintavuoden 2013
keskeisenä tavoitteena oli laajentaa ja syventää
keskusliiton ja jäsenyhdistysten välistä yhteistyötä.
Tähän tavoitteeseen vastattiin muun muassa moni-

puolistamalla tiedotusta, pyytämällä yhdistyksiltä
lausuntoja ajankohtaisiin edunvalvontateemoihin,
vierailemalla alueilla ja järjestämällä seitsemän
yhteistä tilaisuutta, jotka olivat avoimia kaikille
jäsenyhdistyksille.
On hienoa, että toimintavuoden lopussa toteutetun jäsenkyselyn tuloksien mukaan alueelliset
yhdistykset näkivät, että keskusliitolla on vahva
rooli omaisjärjestökentän kokoajana ja yhteistyön
mahdollistajana. ”Keskusliiton toiminta on mielestäni ’sateenvarjo’ kaikkien jäsenyhdistysten yllä.”
Jäsenyhdistykset myös kokivat, että keskusliittoa on kehitetty asiakaslähtöisesti ja aktiivisesti
oikeaan suuntaan. ”Keskusliiton toimintaan on
tullut paljon lisää vuorovaikutusta jäsenyhdistysten
kanssa viime vuosina. Erilaiset kehittämistyöryhmät, joihin osallistuu kaikista jäsenyhdistyksistä
väkeä, ovat hyvää toimintaa, joka vahvistaa meitä
verkostona ja yhdensuuntaistaa näkökulmiamme
sekä kirkastaa perustehtäväämme.”
Keskusliiton yksi tärkeimpiä painopistealueita kuluneena vuonna oli koko järjestön yhteisen
omaisjärjestötyön strategian työstäminen. Toimintavuodelle asetettu tavoite omaisjärjestön yhteisten
arvojen, mission ja vision kirjaamisesta toteutui kiitettävästi. Järjestötoimijoidemme sitoutuneisuudesta
yhteiseen strategiaan kertoo aktiivisuus, jolla koko
kenttä osallistui yhteiseen kehittämiseen. Vuoden

kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää
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aikana yli 80 omaisyhdistysten toimijaa, työntekijää,
luottamushenkilöä ja vapaaehtoista neljästätoista
eri yhdistyksestä oli mukana strategian tekemisessä.
Yhteistyössä on voimaa!
Keskusliitto hallinnoi toimintavuonna myös kolmea hanketta: omaisten vertaistukea jäsenyhdistyksissä ja julkisella sektorilla kehittävää Prospectprojektia, palveluiden omaislähtöisyyttä kunnissa
kehittävää Opastava-hanketta ja lapsiomaistyötä
tukevaa PäivänKakarat-hanketta. Hankkeiden
avulla kehitettiin järjestölähtöistä omaistyötä ja
tehtiin näkyväksi mielenterveysomaisten laaja
kokemusasiantuntijuus.
Lisäksi vuoden 2013 keskeisiin toimintoihin
kuului järjestötoimijoiden hyvinvoinnista ja
jaksamisesta huolehtimisen kehittäminen. Hyvän
ja selkeän ilmapiirin luomiseksi keskusliitossa on
viime vuosina luotu ja vahvistettu rakenteita. Myös
kehittävään ja kannustavaan johtamiskulttuuriin ja
työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimiseen on
panostettu. Vuonna 2014 keskusliitto aloittaa jäsenyhdistysten kanssa sekä henkilöstö- että vapaaehtoistyönstrategian työstämisen, joiden yhtenä
keskeisenä sisältönä on eri toimijoiden hyvinvoinnin tukeminen.
Haluan lämpimästi kiittää kaikkia järjestömme toimijoita sekä yhteistyökumppaneita hyvästä
yhteistyöstä!
Pia Hytönen, toiminnanjohtaja

Edustajakokoukset
tujia oli kahdeksantoista.
Syysedustajakokouksessa valittiin vuoden
2014 hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtajaksi Anita Ruutiainen Omaiset
mielenterveystyön tukena Vaasanseutu ry:stä
sekä vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014. Lisäksi edustajakokouksessa päätettiin mielenterveysomaistyön
teema seuraavalle vuodelle.
Vuonna 2014 Omaiset mielenterveystyön
tukena keskusliitto ja jäsenyhdistykset tekevät edunvalvontaa vahvasti sen eteen, että
omaisten oikeus saada riittävä tieto läheisen
sairaudesta ja hoidosta lisääntyy.

Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n sääntömääräinen kevätedustajakokous järjestettiin lauantaina 23.3.2013 keskusliiton toimistolla Helsingissä.
Kevätedustajakokoukseen osallistui 11
jäsenyhdistysten edustajaa valtakirjalla. Yhteensä kokouksessa oli läsnä 16 henkilöä.
Kevätedustajakokous hyväksyi keskusliiton toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
vuodelta 2012.
Sääntömääräinen syysedustajakokous
järjestettiin keskusliiton tiloissa lauantaina
12.10.2013 Helsingissä. Edustajia oli yhdestätoista jäsenyhdistyksestä, yhteensä osallis-

kuva: Shutterstock
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Järjestö- ja vaikuttamistoimintaa

Vaikuttamis- ja verkostoitumistoiminta

Keskusliiton ja jäsenyhdistysten tärkeä tehtävä on
valvoa mielenterveysomaisten ja -omaishoitoperheiden etuja.
Mielenterveyskuntoutujien omaiset ovat mielenterveystyön voimavara, sillä he tekevät merkittävän osan sairastuneen läheisen hoidosta. Usein
omainen kuitenkin jää hoidettavan tarpeiden
alle. Mielenterveysomaisilta puuttuu tuki, joka
on tarkoitettu heille itselleen, ja joka auttaa heitä
jaksamaan hoitovastuun kantamisessa.
Vuonna 2013 edunvalvonnan pääteemana olikin mielenterveysomaisten oikeus omaishoidon
tukeen.
Keskusliitto osallistui aktiivisesti sosiaali- ja
terveysministeriön asettaman kansallisen omaishoidon kehittämisohjelmaa laativan työryhmän
työskentelyyn tuoden juuri mielenterveyskuntoutujien omaisten tarvetta ja oikeutta omaishoidon
tukeen esiin.
Ilonan päivää eli mielenterveysomaisten
valtakunnallista päivää vietettiin 9. lokakuuta.
Myös silloin otettiin voimakkaasti kantaa siihen,
että mielenterveysomaisilla tulee olla yhtäläinen
oikeus omaishoidon tukeen ja -palveluihin kuin
muilla omaisryhmillä.
Keskusliitto ja jäsenyhdistykset vaativat, että

omaishoidon tukipalveluihin on saatava lisää tietotaitoa mielenterveysasioista omaisten tilanteen
ja aseman ymmärtämiseksi. Samalla viestitettiin
voimakkaasti siitä, että omaishoitajuuden tulee
olla aina vapaaehtoinen valinta, ei käytännön
sanelema pakko.
Keskusliitto osallistui eduskunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan vaatimukseen,
että Suomeen tarvitaan työryhmä ehkäisemään
itsemurhia sekä vetoomukseen, jossa vaadittiin,
että mielenterveyslainsäädäntö on saatava ajan tasalle. Mielenterveysjärjestöt ehdottivat mielenterveyslainsäädännön uudistamiseksi muun muassa
sitä, että lakivalmistelussa tulisi pohtia säädöksiä
ja käytäntöjä jotka, huomioiden potilaan oikeussuojan ja lähiomaisten tiedon ja tuen tarpeen,
tukisivat yhteistyötä tahdostaan riippumatta
hoidossa olevan potilaan, omaisten ja terveydenhuollon henkilöstön välillä.
Keskusliitto oli myös vaatimassa Kuluttajaparlamentissa 50 muun kansalaisjärjestön kanssa
sitä, että mielenterveyden ongelmissa tulee päästä
hoitoon saman päivän aikana.
Jotta keskusliiton edunvalvonta voi toimia
tehokkaasti, tarvitaan kattavasti tietoa hyvistä
käytännöistä, epäkohdista tai asioista, jotka edel5

lyttävät puuttumista.
Edunvalvonnan tehostamiseksi keskusliitto
otti kuluvana vuonna uuden lausuntomenettelyn
käyttöön ja pyysi lausuntoja ajankohtaisista edunvalvonta-asioista kaikilta sen jäsenyhdistyksiltä.
Tavoitteena oli, että saadaan koottua mahdollisimman laajasti ja kattavasti koko omaiskentän
näkemyksiä ajankohtaisiin asioihin ja eri tahoilta
tuleviin lausuntopyyntöihin.
Käytäntö on saanut erittäin paljon kiitosta
jäsenyhdistyksiltä ja omaisilta, joten lausuntomenettelyä jatketaan myös jatkossa tehostamaan
koko järjestön edunvalvontaa.

keskeiset verkostot
• Kansallisen omaishoidon kehittämisohjel-		
man valmistelutyöryhmä
• Kokemuskoulutusverkosto
• Kuluttajaparlamentti
• Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta
• Mielenterveyspooli
• SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
• Suomen omaishoidon verkosto

”ASTUN KESKUSLIITTOON KUIN KOTIINI”
että keskusliitto tukee ohjaajia eri puolilla
maata yhteisillä, työnohjauksellisilla tapaamisilla ja jatkuvalla yhteydenpidolla.
Prospect-ohjaajana olen päässyt mukaan
monenlaiseen keskusliiton tarjoamaan toimintaan. On ollut ilo saada haastaviakin
tehtäviä ja näin päästä omilla vahvuuksillani hyödyntämään eri hankkeita. Erityisen
mieleenjäävää oli saada edustaa keskusliittoa
EUFAMIn seminaarissa Irlannin Dublinissa.
Olen myös iloinnut siitä, että ’maakuntien
ääni’ on päässyt esille Labyrintti-lehdessä.
Keskusliitto on pyrkinyt edistämään omaisten asiaa monin eri tavoin: julkiset kannanotot mediassa ja monipuoliset seminaaritilaisuudet ovat tuoneet omaisen arkipäivää
näkyväksi.”

”Muistan, kun ensimmäisen kerran tulin
Prospect-ohjaajakoulutukseen keskusliiton
tiloihin Meritullinkadulle. Tunne oli epävarman arkaileva. Kauniit tilat Helsingin
juhlapaikalla, tehokkaan oloisia työntekijöitä
työhuoneissaan. Minä ’maalaispoika’ KeskiSuomesta!
Nyt viisi vuotta myöhemmin avaan keskusliiton oven ja astun kuin kotiini. Lämmin
ilmapiiri toivottaa tervetulleeksi. Vuosien
mittaan keskusliitto ei enää tarkoita minulle
huoneistoa vaan toimivaa yhteisöä. Henkilökunta saa keskusliiton elämään!
Maakuntien omaisyhdistyksille on tärkeää, että keskusliitto on olemassa. Keskeistä
on myös se, että yhteys omaisyhdistysten ja
keskusliiton välillä on toimiva: aivan kuin
verisuonisto, jossa sydämestä virtaa voimaa
eri puolille kehoa. Oman toiminta-alueeni
– Prospectin – etenemiselle on ollut tärkeää,

Mauno Kaartinen, omainen ja Prospect-ohjaaja,
Omaiset mielenterveystyön tukena Keski-Suomi ry.

6

Sidosryhmien ajatuksia keskusliitosta

TYÖTÄ Yhteispelillä ja
ilolla

”oikeasti meidän keskusliitto, lähentää meitä”

”Keskusliiton toimintaa kuvaa yhteispelillä ja
työnilolla toteutettava ammattitaitoinen työ, jossa
on lupa käyttää luovuutta, kokeilla ja toimia eri
tavalla. Luovuudesta osoituksena ovat esimerkiksi
Prospect-projektin loppuraportti sanomalehtenä
sekä omaisjärjestötyön arviointimalli pelikorteiksi
toteutettuna.
Liiton toiminta on kasvanut muutamien vuosien aikana ja sitä henkii toiminnanjohtajan
kuvaama, osuva sana luottamusimu; toiminta on
houkuttelevaa, sillä on hyvä maine ja toimintaan
sitoutuminen nähdään turvallisena.
Kasvun tukena ovat kunnossa olevat rakenteet, joita tukee erinomainen edelleen täydentyvä
tuoteperhe.
Liitossa annetaan hyvän kiertää: työntekijät
ovat aidosti läsnä ja mukana sekä kuuntelevat
kentän ääntä, mikä edelleen vahvistaa toimijoiden
sitoutumista ja osallisuutta toimintaan.
Yhteiskuntatietoinen liitto vahvalla ammattitaidolla ja positiivisella hengellä on hyvä esimerkki
sosiaali- ja terveysalalla toimivasta järjestöstä,
joka ponnistaa vielä pitkälle niin omalle toiminnalle tärkeiden tavoitteiden saavuttamisessa kuin
järjestötoiminnan tunnettuuden ja houkuttelevuuden vahvistamisessa.”

”Keskusliitto on helposti lähestyttävä ja yhteistyö
sen kanssa on molemminpuolista ja vastavuoroista. Aluejärjestönä saamme tukea keskusliitolta ja
toisaalta annamme tietoa omaisten arkeen liittyvistä asioista.
Nämä mahdollisuudet olla tiedonantajana
keskusliitolle ja olla osana keskusliiton vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä, ovat omaisille tärkeitä.
Kokemus siitä, että voi vaikuttaa ja että omat kokemukset ovat hyödyllisiä yhteisessä edunvalvonnassa, on omaisten kuvaamana voimaannuttavaa.
Seuraavassa omaiselta saamani suora palaute:
’Meitä arvostetaan, kun pyydetään osallistumaan
strategian pohtimiseen. Osoittaa kunnioitusta
meitä omaisia ja yhdistystämme kohtaan.’
Pienen yhdistyksen näkökulmasta yhteistyö
keskusliiton kanssa on mahdollistanut toiminnan
laadukkuuden ja yhteisten käytäntöjen kehittämisen.
Keskusliitto on mahdollistanut aluejärjestöjen toimijoiden tapaamiset, joissa omaistoimintaa on päästy
kehittämään yhdessä.”
Minna Hotta, toiminnanjohtaja, FinFami –
Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry

Mervi Aalto-Kallio, erityisasiantuntija,
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
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Viestinnän uudistuksia

VERKKOSIVUJEN KäVIJÄMÄÄRÄT NOUSUSSA

LABYRINTTI-LEHTI UUDISTUI
Viestinnän suurin ponnistus vuonna 2013 oli
keskusliiton julkaiseman Labyrintti-jäsenlehden
ulkoasu-uudistus. Labyrintti on ainoa mielenterveysomaisille ja -omaishoitajille suunnattu lehti
Suomessa. Uudistuksen myötä lehden taittaja ja
painotalo muuttuivat. Lehden taittoi ja painoi
ForssaPrint.
Tärkeä uusi lisäpalvelu uudistuksen yhteydessä
oli Labyrintin sähköinen näköislehti, joka julkaistaan keskusliiton verkkosivuilla. Näin tavoitetaan
merkittävästi suurempi lukijakunta.
Vuonna 2013 tehdyn jäsenkyselyn mukaan
paikalliset omaisyhdistykset pitävät Labyrinttia
erittäin tärkeänä tiedotuskanavana.
Lehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa seuraavin teemoin: lapsiperheet, maahanmuuttajat
ja mielenterveys, arvokeskustelu sekä itsemurhan
tehneiden ja kadonneiden läheiset.
Mukana haastateltavana tai artikkeleiden
kirjoittajina oli mielenkiintoinen joukko ihmisiä

yhteiskunnan eri sektoreilta: arkkipiispa Kari Mäkinen ja Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo
Kalliala, vähemmistövaltuutettu Eva Biaudét,
kansanedustajat Tuula Väätäinen ja Aila Paloniemi, kirjailijat Sarianna Vaara ja Tuula-Liina Varis,
tutkijoita Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta
sekä monipuolinen joukko eri järjestöjen edustajia ja mielenterveysomaisia.
Lehteä toimitettiin mielenterveysomaisille ja
-omaishoitajille, omaisyhdistyksille, sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisille, yhteistyökumppaneille, oppilaitoksiin ja kirjastoihin sekä poliittisille
päättäjille, rahoittajalle ja medialle. Lisäksi lehteä
jaettiin erilaisissa tilaisuuksissa ja suurissa tapahtumissa kuten messuilla. Labyrintin painosmäärä
oli 20 004 kappaletta.
Labyrintin lisäksi keskusliitto välitti keskitetysti
tietoa jäsenyhdistyksilleen järjestön sisäisen uutiskirje Leijan avulla. Uutiskirje ilmestyi vuoden
aikana viisi kertaa sähköisessä muodossa.

Verkkosivut ovat ulkoisen viestinnän ensisijainen viestintäkanava ja keskusliiton sekä jäsenyhdistysten yhteisten tavoitteiden esiintuoja. Sivut
toimivat valtakunnallisena mielenterveysomaistyön uutiskanavana.
Verkkosivut tukevat keskusliiton vaikuttamistyötä, tavoittavat kohderyhmät ja palvelevat
tiedonhakijaa mahdollisimman käyttäjäystävällisin ratkaisuin.
Oman toiminnan esittelemisen ja mielenterveysomaisten asemaa koskevan tiedon lisäksi
keskusliiton verkkosivuille on koottu tietoja
esimerkiksi liiton jäsenyhdistyksistä ja niiden
toiminnasta. Toimintavuoden aikana sivuja päivitettiin ja niille tuotettiin uutta sisältöä.
Ilahduttavaa on ollut se, että vuonna 2013 keskusliiton verkkosivujen kävijämäärät jatkoivat
edelleen selkeää nousua edellisvuosiin verrattuna. Toimintavuonna keskusliiton sivulla kävi
180 970 yksittäistä kävijää.
Verkkosivujen lisäksi keskusliitto näkyi
sosiaalisessa mediassa. Keskusliiton Facebooksivulla tiedotettiin ajankohtaisista asioista ja
kannustettiin keskustelemaan. Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliiton sivu jatkoi
tasaista kasvua ja keräsi vuoden loppuun mennessä hieman yli 600 tykkääjää.
Tutustu: www.FINFAMI.FI
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omaiset mielenterveystyön tukena keskusliiton pääviestit

Omaishoidon tuki
kuuluu kaikille
omaishoitajille

omaishoitajuuden
tulee olla
vapaaehtoista

omaiset ovat
mielenterveystyön
voimavara

kuvat: Nina Mönkkönen
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omainen on
itsenäinen tuen
tarvitsija

arviointi toiminnan kehittämisen keskiössä
Keskusliiton toiminnan arviointi on kehittynyt
toimintavuoden aikana entistä systemaattisempaan suuntaan. Heti vuoden alussa jokainen
keskusliiton työntekijä teki itselleen vuositavoitteet, jotka koottiin yhteiseen arviointisuunnitelmaan. Henkilökohtainen tavoitteiden asettaminen
paitsi antoi henkilöstölle itselleen mahdollisuuden
tulostavoitteiden vaikuttamiseen, myös kirkasti
keskusliiton vuositavoitteita. Näitä tavoitteita peilataan myös tässä vuosikertomuksessa.
Lisäksi keskusliiton henkilöstö toteutti vuoden
alussa kokonaisarvioinnin järjestön omalla Millä
korteilla pelaat –itsearviointimallilla. Tulokset
antoivat sekä lähtökohtakartoituksen toimintavuodelle että toivat esiin tarpeelliset kehittämiskohteet. Henkilöstön arvio kehittämistarpeista oli
linjassa yhdistyksen edessä olevien vuositavoitteiden kanssa, sillä arvioinnin tulosten perusteella
erityisesti strategiatyössä oli petrattavaa. Kehittämiskohteena nähtiin myös järjestön yhteiskunnalliset tulokset, joihin liittyen tunnettuus ja näkyvyys nousivat esiin järjestön heikkoutena.
Hallitus puolestaan tutustui itsearviointimalliin
loppukevään kehittämispäivässä. Luottamushenkilöiden osallistuminen arviointityöhön on ollut
keskusliitossa aiemmin vähäistä, joten arviointipelin pelaaminen oli suurimmalle osalle toimijoista
uutta ja paljolti myös opettelua. Arviointi loi kuitenkin hyviä, kannustavia ja kriittisiä keskusteluja
keskusliiton toiminnasta sekä toi eri toimijoilta
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tärkeää palautetta. Kokemukset järjestön omasta arviointimallista ovat olleet positiivisia ja sitä
tullaan hyödyntämään myös jatkossa.
Tärkein ulkopuolinen kokonaisarviointi toteutettiin vuoden lopussa jäsenyhdistyksiltä
kerätyssä laajassa kyselyssä. Jäsenkyselyssä palautetta saatiin paljon ja osallistumisaktiivisuus
oli kiitettävä: kyselyyn osallistui 52 vastaajaa 15
jäsenyhdistyksestä. Asiakaspalautetta saatiin siis
jokaisesta jäsenyhdistyksestä kahta lukuun ottamatta. Vastaajaryhmät koostuivat kattavasti eri
omaisyhdistysten toimijoista, vastaajista 39 % oli
yhdistysten työntekijöitä, 21 % toiminnanjohtajia
tai toiminnasta vastaavia, 19 % vapaaehtoisia, 17%
luottamushenkilöitä ja 4 % vastaajista oli muita
jäsenyhdistysten toimijoita.
Arviointityössä on vielä paljon opittavaa ja
kehitettävää, mutta vuoden edistysaskeleena on
nähtävissä se, että arvioiva työote tuntuu ottaneen
jo paikkansa keskusliiton arviointitoiminnassa.
Arviointi ja toiminnan kehittäminen olivat osa
jokaisen arjen työtä niin henkilöstöllä kuin keskusliiton hallituksella, sillä toiminnasta kerääntyvää arviointitietoa hyödynnettiin pitkin vuotta.
Esimerkiksi tilaisuuksien päätteeksi palautteita
käytiin läpi yhteisissä toimistopalavereissa ja
toimintaa kehitettiin kerääntyvän arviointitiedon
pohjalta jatkuvasti. Hallitus puolestaan kävi toimintaa arvioivia keskusteluja hallituksen kokouksissa ja kehittämispäivissä.

Arviointi ja omaistyön kehittäminen

JÄSENYHDISTYKSET TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA
Jäsenkyselyn tuloksista kävi ilmi, että jäsenyhdistykset ovat kokonaisuudessaan varsin tyytyväisiä keskusliiton toimintaan. Yhdistykset näkivät,
että keskusliiton toimintaa on kehitetty asiakaslähtöisesti ja aktiivisesti oikeaan suuntaan. Keskusliiton saama palaute asiakaspalvelun laadusta
oli erinomainen: yli puolet vastaajista oli erittäin
tyytyväisiä saamaansa asiakaspalveluun ja 81 %
vastaajista oli vähintään melko tyytyväisiä asiakaspalvelun laatuun. Vähintään tämä palvelutaso
halutaan pitää keskusliitossa yllä myös jatkossa.
Yhtenä laadukkaan asiakaspalvelun osana keskusliitto näkee tapaamiset ja vierailut jäsenyhdistyksissä. Keskusliiton parempi näkyvyys kentällä
on ollut jo vuosia jäsenyhdistysten toive. Vuonna
2013 keskusliiton työntekijät vierailivat 20 kertaa
jäsenyhdistyksissä.

Miten olet
tyytyväinen
olet ollut keskusliitolta
saamaasi
Jäsenkysely: Jäsenkysely:
Miten tyytyväinen
ollut keskusliitolta
saamaasi asiakaspalveluun?
asiakaspalveluun?
Vastaajien määrä: 52
Vastaajien määrä: 52

Erittäin tyytyväinen
Melko tyytyväinen
En tyytymätön enkä tyytyväinen
En kovin tyytyväinen
En lainkaan tyytyväinen
En ole ollut yhteydessä keskusliittoon
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”Keskusliiton toiminta on terävöitynyt positiivisesti yhdistysten yhteiseksi valtakunnan
tason edunvalvojaksi. Keskusliiton pitkäjänteinen ns. toiminnan ’laadunvarmennus’ ja
tuki alueyhdistyksille on tullut tarpeeseen.”
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YHTEINEN OMAIS- JA JÄRJESTYÖN KEHITTÄMINEN JATKUI
Yhteiset tilaisuudet ja järjestön sisäiset foorumit
ovat asiantuntijuuden jakamisen keskiössä. Vuoden aikana järjestettiin 7 kaikille jäsenyhdistyksille yhteistä tilaisuutta.
Keväällä ja syksyllä pidettiin Omaisyhdistysten
johtajafoorumi. Samoin kahdesti kokoontuivat
omaisyhdistysten työntekijöistä koostuvat asiantuntijaryhmät. Lisäksi työntekijöille suunnattuja
tilaisuuksia oli RAY-tilaisuus, perehdytyskoulutus
ja työntekijäpäivät.
Mielenterveyspotilaiden omaisille järjestettiin
kesällä omaiskokemuskouluttajien täydennyskoulutuspäivä ja syksyllä valtakunnallinen omaiskokemuskoulutus.
Maaliskuussa järjestettiin Omaisyhdistysten
johtajafoorumi, jossa yhdistys- ja työlainsäädännöstä oli oppimassa ja keskustelemassa 25
osallistujaa 14 yhdistyksestä. Asiantuntijoina

tilaisuudessa oli Sosiaalialan työnantajista Anna
Kallaskari sekä Patentti- ja rekisterihallituksesta
Juha Viertola.
Vuoden toinen Omaisyhdistysten johtajafoorumi järjestettiin syyskuussa. Tilaisuus oli tälläkin
kertaa suosittu ja päivään osallistui 27 luottamusjohtajaa ja toiminnasta vastaavaa työntekijää 14
eri yhdistyksestä. Päivän aiheina olivat strateginen viestintä ja tulevaisuuden vapaaehtoistyö.
Innostavat asiantuntijapuheenvuorot pitivät SEK
Publicin toimitusjohtaja Sari Siikasalmi sekä Kansalaisfoorumin pääsihteeri Aaro Harju.
Asiantuntijaryhmien toiminta oli vuoden uusi
yhteistyömuoto keskusliiton ja jäsenyhdistysten kesken. Ensimmäinen tapaaminen pidettiin
huhtikuussa, jolloin omaisjärjestötyötä kehitettiin
yhdessä 16 työntekijän voimin. Yhteisen strategiatyön lisäksi järjestön toimintaa pohdittiin edun12

valvonnan, viestinnän ja omaistyön näkökulmista.
Päivään raikkaita ajatuksia järjestötyöstä ja edunvalvonnasta toi Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka.
Asiantuntijaryhmätoiminta sai jatkoa lokakuussa,
jolloin 18 työntekijää yhdeksästä eri yhdistyksestä kokoontui keskustelemaan erityisesti järjestön
yhteisestä viestinnästä. Omaisyhdistykset jakoivat
päivässä kokemuksiaan viestinnän onnistumisista ja
haasteista Tampereen yhdistyksen johdattelemana.
Asiantuntijaryhmätoimintaa tullaan jatkamaan
myös tulevaisuudessa, sillä se otti heti paikkansa
järjestön yhteisenä kehittämisareenana ja on innostanut yhdistyksiä yhteistyöhön laajalla rintamalla.
Kesäkuussa järjestettiin omaisyhdistysten yhteinen RAY-tilaisuus. Tilaisuuden aikana avustusvalmistelija Jussi Heinonen Raha-automaattiyhdistyksestä kertoi ajankohtaisista asioista avustuksiin ja

niiden myöntämisperusteisiin liittyen. Mukana
oli 22 omaisyhdistyksen toimijaa kymmenestä eri
jäsenyhdistyksestä. Keskustelu oli vilkasta ja tilaisuus sai paljon kiitosta mukana olleilta.
Syyskuussa järjestettiin perinteinen perehdytyskoulutus, johon osallistui 14 työntekijää kuudesta
eri jäsenyhdistyksestä. Heistä osa oli uusia, osa
pidempään järjestössä mukana olleita. Kaksipäiväisen koulutuksen teemoina olivat muun muassa
työsuhdeasiat, omaistyö, viestintä ja arviointi.
Osallistujat jakoivat koulutuksessa toisilleen myös
hyviä paikallisia käytäntöjä.
Perehdytyskoulutus koettiin hyödyllisenä ja
seuraavan kerran se on tarkoitus toteuttaa keväällä
2015. Näin koulutus vastaa paremmin järjestöalan
työsuhteiden sykliin, kun uudet työsuhteet alkavat
rahoitusten varmistuttua.
Vuoden suurin tilaisuus oli työntekijäpäivät.
Neljäkymmentä omaisyhdistysten työntekijää
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MIELENTERVEYSOMAISTEN ÄÄNI KUULUVIIN
ympäri Suomen saapui marraskuussa Helsinkiin
työstämään yhteistä omaisjärjestötyön strategiaa sekä tutustumaan Uudenmaan yhdistyksen
toimintaan. Yhteiset keskustelut olivat antoisia
ja päivien teemana ollut arvokeskustelu sai paljon kiitosta. Työntekijät toivoivat, että keskustelu
toiminnan ja järjestötyön arvoista jatkuu myös
tulevaisuudessa.

”Mikä työntekijäpäivissä oli parasta? Yhdessä tekeminen. Toisiin tutustuminen. Me-henki.”
Yhteisen kehittämistyön tavoitteena oli tarjota
keskusteluareenoita ja koulutusmahdollisuuksia
monipuolisesti niin omaisyhdistysten työntekijöille, luottamushenkilöille kuin vapaaehtoisillekin.
Jo vuonna 2012 toteutettu jäsenkysely osoitti,
että koulutukset ovat yksi tärkein keskusliiton
palvelumuoto.
Koulutuksiin oltiin tyytyväisiä myös tänä
vuonna. Uusimman jäsenkyselyn mukaan eri
tapahtumiin osallistuneista 81 % oli joko melko
tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä osallistumaansa
tilaisuuteen. Tärkeää oli myös osallistujien kokema
hyöty: 74 % vastaajista koki saaneensa tilaisuuksista melko paljon tai erittäin paljon hyötyä.

Keskusliitto järjesti syksyllä 2013 valtakunnallisen
omaiskokemuskoulutuksen. Koulutus suunnattiin
mielenterveyspotilaiden omaisille.
Koulutuksen tavoitteena oli mahdollistaa omaisten kokemustiedon välittäminen ja käyttäminen
ehkäisevän mielenterveystyön menetelmänä.
Kokemuskouluttajien puheenvuorojen avulla on
tarkoitus poistaa ennakkoluuloja ja pelkoja psyykkisiä sairauksia kohtaan sekä normaalistaa käsityksiä mielenterveyden asioista.
Kokemuskouluttajien antama kokemuksellinen
tieto syventää ammattilaisten ammattitaitoa. Osallistuminen omaiskokemuskoulutukseen ja kokemuskoulutustoimintaan voimaannuttaa omaista,
tarjoaa hänelle vertaistukea sekä mahdollisuuksia
osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan.
Syksyn koulutukseen valittiin yhdeksän hakijaa
kuudesta eri jäsenyhdistyksestä. Kolmipäiväiseen
koulutukseen sisältyi lähiopetusta, ennakko- ja välitehtävä, runsaasti keskustelua sekä myöhemmin
pidettävä näyttöluento.
Koulutuspäivien teemoja olivat muun muassa
kokemuskoulutustoiminta, taustajärjestöjen merkitys, esityksen suunnittelu ja toteutus sekä esiintymistaidot.
Koulutus pohjautuu Kokemuskoulutuksesta pätevää -hankkeen koulutusrunkoon. Koulutuksessa
keskusliiton työntekijän työparina oli omaiskokemuskouluttaja Pirkko Haikola.
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Koulutuksesta kerätty palaute oli hyvin myönteistä. Tunnelma ryhmän kesken oli lämmin ja
vuorovaikutteinen. Koulutuspäivät olivat mukaansatempaavia ja samalla myös erittäin intensiivisiä.
Vuoden 2013 lopussa järjestöllämme oli 29 kokemuskouluttajapankkiin rekisteröityä kokemuskouluttajaa.
Valtakunnallisen omaiskokemuskoulutuksen
lisäksi kesällä 2013 järjestettiin omaiskokemuskouluttajien täydennyskoulutuspäivä. Päivään osallistui 14 omaiskokemuskouluttajaa seitsemästä eri
alueyhdistyksestä.
Koulutuspäivän tarkoituksena oli tavata muita
omaiskokemuskouluttajia ja saada uusia vinkkejä
kokemuskouluttajana toimimiseen.
Päivän aikana omaiskokemuskouluttajat työstivät kokemuskouluttajana toimimista työnohjaaja
Perita Sipiläisen ohjauksessa. Lisäksi he saivat uusia ideoita oman esityksen rakentamiseen erityisesti kuvan keinoin sekä vaihtoivat ajatuksia ja kuulumisia muiden omaiskokemuskouluttajien kanssa.
Täydennyskoulutuspäivän yhteydessä esiteltiin
myös keskusliiton keväällä 2013 tekemän omaiskokemuskouluttajille suunnatun kyselyn tuloksia.
Päivä oli erittäin onnistunut: keskustelu oli
vilkasta, osallistujat aktiivisia ja ilmapiiri mukava.
Saamamme palaute oli hyvin positiivista, mikä
vahvistaa ajatuksia täydennyskoulutuspäivän tarpeellisuudesta.

”Jokaisen ääni tarvitaan
ja sen kuuluvuus tekee
kyllä vähitellen asiamme
näkyvämmäksi ja tilanteemme helpommaksi.”
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kuva: Reetta Grundström
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hyvä hallintotapa
Vuoden 2012 lopussa valmistunut hyvän hallinnon
suuksissa runsaasti keskustelua ja osallistujat keropas julkaistiin ja jaettiin jäsenyhdistyksille maalistoivat, että koulutus koettiin hyvin tarpeellisena.
kuussa 2013 Omaisyhdistysten johtajafoorumissa.
Osallistujien tyytyväisyys tilaisuuksiin tuli esiin
Jokainen jäsenyhdistys sai kymmenen opasta jaetmyös palautteissa: kouluarvosanalla arvioiden titavaksi hallituksen jäsenilleen.
laisuuksien keskiarvot olivat yli yhdeksän.
Yhteispelillä hyvään hallintoon -opas on otettu
Panostuksista huolimatta yhdistysten tarve
jäsenyhdistyksissä hyvin käyttöön: jäsenkyselyn
hallinnollisen osaamisen kehittämiseen ei ole
mukaan 63 % vastaajista
vuoden aikana näyttänyt
oli lukenut oppaan ko- ”Opin tänään paljon uusia asi- vähenevän. Jo vuonna 2012
konaan tai osittain. Yli
tehty jäsenkysely osoitti
puolet (55 %) oli lisäksi oita, mitä tulee hallitustyösken- omaisyhdistysten tarpeen
sitä mieltä, että oppaasta telyyn ja asioiden valmisteluun hallinto- ja hallitustyöskenoli ollut heille melko tai
telyn tukemiseen ja vuoden
ennen
kokousta.
”
erittäin paljon hyötyä.
2013 jäsenkysely näytti saKeskusliitto tarjosi jämansuuntaisia tuloksia.
senyhdistyksille tukimateriaalin lisäksi koulutuksia
Jäsenkyselyn mukaan omaisyhdistykset toija konsultaatiota. Alueellisia, erityisesti omaisyhvoivat erityisesti koulutuksia, ohjeistuksia ja
distysten hallituksille suunnattuja, koulutuksia järkonsultaatiota hallinnon järjestämiseen liittyen.
jestettiin neljälle jäsenyhdistykselle. Lisäksi hyvän
Keskusliitossa on huomioitu erityisesti konsulhallintotavan teemoja käsiteltiin johtajafoorumissa
tointipyyntöjen lisääntyminen. Näihin tarpeisiin
ja työntekijöiden perehdytyskoulutuksessa.
pyritään vastaamaan resurssien puitteissa myös
Hyvän hallinnon teemat herättivät kaikissa tilaijatkossa.
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STRATEGIATYÖ ETENI SUUNNITELLUSTI
joihin osallistui yhdistysten luottamushenkilöinä
ja vapaaehtoisina toimivia mielenterveysomaisia.
Työntekijöiden toiveet strategisista linjauksista tulivat puolestaan esiin asiantuntijaryhmissä
sekä järjestön yhteisillä työntekijäpäivillä.
Vuoropuhelu strategian sisällöstä eteni luontevasti eri toimijoiden käsittelyssä, kun samaa
teemaa käsittelivät vuoronperään luottamushenkilöt ja työntekijät, jolloin toimijat jatkojalostivat
toistensa ajatuksia ja strategiatyön tuloksia.
Mission, vision ja yhteisten arvojen lisäksi
vuoden aikana onnistuttiin luomaan rakenteet
järjestön strategiatyölle nyt ja jatkossa. Vuoden
aikana kokoontuivat ensimmäiset omaisyhdistysten työntekijöistä koostuvat asiantuntijaryhmät, joiden tehtävä on huolehtia jatkossa strategian operatiivisista suuntaviivoista.
Strategisen johtamisen osaamista tuetaan
puolestaan Omaisyhdistysten johtajafoorumilla,
jossa yhdistysten luottamusjohto ja vastaavat
työntekijät käsittelevät strategiajohtamisen eri
teemoja. Johtajafoorumi tukee myös strategian
onnistumisen kannalta keskeistä luottamusjohdon ja operatiivisen johdon yhteistyötä.

Koko järjestön yhteisen omaisjärjestötyön strategian työstäminen eteni suunnitelmien mukaisesti.
Toimintavuodelle asetettu tavoite omaisjärjestön
yhteisten arvojen, mission ja vision kirjaamisesta
toteutui. Ehdotus strategian perustasta käsiteltiin vuoden viimeisessä keskusliiton hallituksen
kokouksessa ja se lähti jäsenyhdistyksiin kommenttikierrokselle vuoden 2014 alussa. Strategian
viestintä on toteutunut yhteisten tapaamisten sekä
sisäisen uutiskirjeen Leijan kautta.
Aktiivisuus strategian työstämisessä ja yhteisissä keskusteluissa oli erinomainen. Vuoden aikana
yli 80 omaisyhdistysten toimijaa, työntekijää,
luottamushenkilöä ja vapaaehtoista 14 eri yhdistyksestä osallistui yhteisen strategian työstämiseen. Strategiaa työstettiin viidessä eri tilaisuudessa ja lisäksi strategian teemoista puhuttiin vuoden
aikana järjestetyissä kahdessa omaisyhdistysten
johtajafoorumissa.
Strategiatyössä on haluttu tuoda mukaan eri
yhdistystoimijoiden näkemyksiä järjestön tulevaisuudesta. Kaiken toiminnan keskiössä on mielenterveysomainen ja omaisten näkemyksiä tuotiin
esiin erityisesti kahdessa kehittämispäivässä,
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STRATEGIAPROSESSIN ETENEMINEN VUONNA 2013

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Lokakuu

• Omaisyhdistysten johtajafoorumissa 25 omaisyhdistysten luottamusjohtajaa ja toiminnasta vastaavaa työntekijää 14 eri
yhdistyksestä keskusteli strategisen ja operatiivisen johtamisen roolijaosta teemalla yhdistystoiminnan pelisäännöt.

• Asiantuntijaryhmien tapaamisessa 16 työntekijää 9 yhdistyksestä toteutti järjestön toimintaympäristöanalyysin.
• Länsi- ja Lounais-Suomen sekä Salon seudun omaisyhdistysten kehittämispäivässä 26 omaista, luottamushenkilöä ja
työntekijää toteutti toimintaympäristön analyysin.

• Keskusliiton hallitus ja työntekijät pohtivat järjestön yhteistä missiota, visiota ja arvoja.

• Omaisyhdistysten johtajafoorumissa 27 luottamusjohtajaa ja toiminnasta vastaavaa työntekijää 14 eri yhdistyksestä
keskusteli vapaaehtoistyön tulevaisuudesta, viestinnän kehittämisestä sekä toiminnan yhteisistä arvoista.
• Asiantuntijaryhmien tapaamisessa 18 työntekijää 9 eri yhdistyksestä jatkotyösti järjestön missiota ja visiota.

• Työntekijäpäivillä 40 omaisyhdistysten työntekijää 10 eri yhdistyksestä pohti järjestön yhteisiä arvoja.

Marraskuu

Joulukuu

• Keskusliiton hallitus käsitteli strategialuonnoksen ja lähetti sen jäsenyhdistyksiin kommentoitavaksi.

”Yhteinen strategia on hieno oivallus ja parhaimmillaan toimii juuri yhteistyön siltana
paikallistoimijoiden ja keskusliiton välillä.”
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Kansainvälinen toiminta

KANSAINVÄLINEN VERKOSTOITUMINEN Lisää tietoa
Keskusliiton kansainvälisen toiminnan osalta keskeinen yhteistyökumppani oli edelleen EUFAMI
(European Federation of Associations of Families
of People with Mental Illness). Vuonna 2013
EUFAMIin kuului yli 40 järjestöä yli 20:sta maasta.
EUFAMI perustettiin vuonna 1990 De Haanissa
Belgiassa pidetyssä kokouksessa, jossa omaiset eri
puolilta Eurooppaa jakoivat kokemuksiaan. He
päättivät työskennellä yhdessä auttaakseen itseään
ja läheisiään.
EUFAMI on Belgiassa rekisteröity, voittoa
tavoittelematon kansainvälinen kansalaisjärjestö,
jonka tavoitteena on vaikuttaa mielenterveyspotilaiden ja heidän omaistensa asemaan Euroopassa.
Vuonna 2013 EUFAMI täytti 20 vuotta. Omaisja perhetyöhön keskittynyt juhlaseminaari järjestettiin toukokuussa 2013 Dublinissa, Irlannissa.

Mukana tilaisuudessa oli yli 190 osallistujaa 21:stä
Euroopan maasta. Suomesta seminaariin osallistui
seitsemän Omaiset mielenterveystyön tukena -järjestön edustajaa. Seminaarissa julkaistiin Dublin
declaration, tulevaisuuden visio mielenterveyspotilaiden omaisten roolista.
EUFAMI osallistuu lukuisiin eurooppalaisiin
työryhmiin tuoden esiin juuri mielenterveyspotilaiden omaisten asemaa. Vuonna 2013 EUFAMI
julkaisi ensimmäiset EU-monitoroinnit, joiden
avulla levitetään myös keskeistä EU-tietoa
EUFAMIn jäsenyhdistyksille.
EUFAMIn sisällä toimi edelleen alueellisia
klustereita, kuten pohjoismaalainen yhteistyöryhmä, johon kuuluu Suomesta FinFami, Ruotsista
Schizofreniförbundet, Tanskasta Bedre Psykiatri ja
Norjasta LPP.
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EUFAMIn kerran vuodessa kokoontuvassa yleiskokouksessa (general meeting) Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliiton edustajana oli Miia
Männikkö. Yleiskokoukseen otti osaa yksi edustaja
kustakin EUFAMIn jäsenjärjestöstä.
EUFAMIn hallituksessa on yhdeksän henkilöä.
Miia Männikkö on myös EUFAMIn hallituksen
jäsen.
EUFAMIn hallituksen kokous pidettiin marraskuussa Helsingissä ja samalla hallitus osallistui
myös FinFamin järjestämään Prospect-päätösseminaariin.
Keskusliitto on jäsen myös ruotsalaisessa
Schizofreniförbundetissa, joka pyrkii lisäämään
tietoa skitsofreniasta ja yleensäkin psykoosisairauksista. Yhdistys järjestää tukitoimintaa myös
omaisille.

Hankkeissa tapahtuu

prospect – omaisten vapaaehtois- ja vertaistoiminnan lippulaiva
Prospect on vertaistukimuoto, jonka on kehittänyt
eurooppalaisten omaisjärjestöjen liitto EUFAMI.
Prospect-koulutuspaketti sisältää kolme eri kohderyhmille tarkoitettua koulutusosiota: koulutusosiot
mielenterveyskuntoutujille, mielenterveyskuntoutujien omaisille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat mielenterveyskuntoutujia ja heidän omaisiaan.
Ohjaajina eri osioissa toimivat vertaisohjaajat eli
omaisten osiossa ohjaajana toimii henkilö, joka on
itse mielenterveysomainen.
Keskusliiton koordinoima Prospect-ryhmämalli
perustuu mielenterveyspotilaiden omaisten vertaisuuteen ja heidän kokemusasiantuntijuuteensa
ja näin ollen projektin keskeisinä toimijoina ovat
olleet omaiset.
Prospect-toiminta on nyt vakiinnuttanut asemaansa keskusliiton jäsenyhdistyksissä ja ryhmämalli on juurtunut osaksi valtakunnallista omaisjärjestötyötä.
Vuoden 2013 aikana jäsenyhdistykset aloittivat
yhteistyössä toistensa kanssa toteuttamaan Prospect-ohjaajakoulutuksia omilla alueillaan. Näin
jäsenyhdistykset voivat jatkossa hallinnoida sitä,
kuinka aktiivista Prospect-toiminta tulee olemaan
paikallisesti ja alueellisesti. Projekti on toiminnoil-

laan myös yhtenäistänyt omaisjärjestöjen vapaaehtois- ja vertaistoimintaa ja niiden käytäntöjä.
Kokemusasiantuntijat eli omaiset ovat luoneet
uutta omista lähtökohdistaan ja kokemuksistaan
käsin. Tätä hiljaista tietoa on saatu näkyville
kaikkien omaisten hyväksi projektin toiminnoissa
esimerkiksi Prospect-ohjaaja -oppaan ja Prospect+
-mallin muodossa.
Projektissa mielenterveysomaiset ovat itse toimineet asiantuntijoina omassa asiassaan.
omaisten hyvinvointi lisääntyi
Vuonna 2013 saatiin valmiiksi Prospect-vertaistukiryhmän hyvinvointivaikutuksia arvioiva kysely.
Kyselyllä mitattiin esimerkiksi omaisten hyvinvointia, kuormittuneisuutta, sosiaalisia suhteita ja
toiveikkuutta.
Kyselyn mukaan omaisten Prospect-ryhmään
osallistuminen vähentää selvästi omaisten valvomista ja kuormittuneisuuden kokemusta. Kyselyyn
vastanneiden omaisten valvominen huolien takia
oli selkeästi parantunut kokonaisuutenakin etenkin
puolison ja lasten kanssa asuvilla omaisilla. Valvominen oli merkitsevästi vähentynyt myös vanhemmilla, joiden lapsilla on psyykkistä sairautta.
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PROSPECT+ -pioneerityöryhmän jäsenet

Vastauksissa oli kokonaisuutena merkitsevä ero
myös omassa kuormittuneisuuden tunteessa,
joka kuvattiin paremmaksi vielä 12 kk Prospectryhmän päättymisestä kuin ennen ryhmän
aloittamista.
Kokonaisuutena kyselyn merkitsevin tulos
liittyi omaisten päätösvallan kokemukseen.
Päätösvallan kokemus omissa arkisissa asioissa
kasvoi merkitsevästi Prospect-ryhmän jälkeen.

prospect+ tuo omaisten
voimaantumiseen jatkuvuutta
Vuoden 2013 aikana tehtiin tiivistä työtä omaisten
Prospect+ kokonaisuuden valmiiksi saamiselle.
Lisämoduulien tekeminen pohjautui täysin
kokemusasiantuntijuuteen, jossa omaiset pääsivät
yli omaisyhdistysrajojen, valtakunnallisesti kehittämään omaisten tukemisen ryhmämallia, joka
levitetään jatkossa Suomeen ja EUFAMIn toimesta
muualle Eurooppaan. Työskentely vahvisti myös
Prospect-ryhmämallin juurtumista ja se toi näkyväksi kokemusasiantuntijuuden merkittävyyttä.
Kokonaisuus vaati laajaa pohjatyötä ja omaisten
kokemuspohjan vankkaa tietämystä.
Kehittämistyö pohjautui vuosien saatossa saatuihin palautteisiin siitä, millaisia teemoja omaiset

kokevat tarvitsevansa jatkotyöskentelyyn oman
voimaantumisen polulla. Moduuleissa nähtiin
tarpeellisena käsitellä Prospectin mukaisesti
keskeisiä mielenterveysomaisen prosessiin liittyviä teemoja – omaisen syyllisyys, häpeä, elämänhallinta – ja vahvistaa mielenterveysomaista
ylläpitämään asettamaansa muutosta sekä tukemaan rakentavaa vuorovaikutusta sairastuneen
perheenjäsenen kanssa.
Prospect+ -osiot testattiin käytännössä ja
niihin osallistui 34 omaista. Osallistujat myös
arvioivat jokaista moduulia erikseen ja kaikki
moduulit kokonaisuuden jälkeen. Näiden palautteiden pohjalta mallia ja materiaalia on vielä
muokattu ja se saatetaan lopulliseen muotoonsa
vuonna 2014.
Moduulit ja ohjeet niiden käyttöön jaetaan
jäsenyhdistysten Prospect-ohjaajille ja he saavat
koulutusta uusien sisältöjen käyttöön mallin
kehittäneiden omaisten toimesta.
Vuosi 2013 huipentui kansainväliseen
Prospect-projektin päätösseminaariin ”Vertaiskokemuksista voimaa”. Seminaari järjestettiin
Helsingissä ja mukana oli 59 osallistujaa. Päätösseminaarissa esiteltiin projektin keskeisiä tuloksia
ja kuultiin esityksiä sen eri osa-alueilta. Päivän
aikana kuultiin muun muassa kansanedustaja
Aila Paloniemen ja EUFAMIn puheenjohtajan
tervehdykset sekä PsT Eija Stengårdin esitys.
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prospect lukuina
69 Prospect-ryhmäohjaajaa 13 jäsenyhdistyksessä
49 Käyttäjää rekisteröityi Prospect34
21
18
12
7
6
6
5
4
3
1

tietopankkiin
Omaista testasi uuden Prospect+ -mallin
Prospect-ryhmää 11 jäsenyhdistyksessä,
osallistujia 149
Uutta Prospect-ryhmäohjaajaa koulutettu
jäsenyhdistyksiin
Työryhmätapaamista uuden Prospect+
-mallin kehittämiseksi
Valtakunnallista tapaamista jäsenyhdistysten
Prospect-toimijoille, osallistujia 140 henkilöä
Projektin tukiryhmän kokousta
Projektin esittelyä tapahtumissa tai messuilla
Projektisuunnittelijan jäsenyhdistysvierailua
Prospect-uutiskirjettä
Alueellista ohjaajakoulutusta
Prospect-projektin päätösseminaari

4360 Tuntia omaisten vapaaehtoistyötä

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoidon palveluita kehittämässä
Opastava on Omaiset mielenterveystyön tukena
keskusliiton ja Omaishoitajat ja läheiset -liiton
yhteishanke. Se toteutetaan vuosina 2012–2016
ja hankkeen pilottipaikkakuntina ovat Tampere,
Turku ja Pori.
Opastavan tarkoituksena on edistää omaisille
tarjottavien palveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä kuntien, omaishoitajien ja omaisjärjestöjen
välisenä yhteistyönä.
Tavoitteena on kehittää omaishoidon käytäntöjä
nykyistä paremmin myös mielenterveyspotilaiden
ja -kuntoutujien omaisille soveltuviksi.
Opastavan päämääränä on, että omaishoitoperheillä on käytössään tarpeisiin vastaavia, yksilöllisiä ja omaishoitoperheiden hyvinvoinnin turvaavia
palveluita, jotka ovat laadukkaita, vaikuttavia ja
riittäviä. Tähän pyritään seuraavien kolmen tavoitteen kautta:
1. Palveluntuottajat ja -kehittäjät ymmärtävät
omaishoitoperheiden tarpeet, mikä on asiakasymmärryksen ja sitä kautta asiakaslähtöisyyden
edellytys.
2. Mielenterveysomaishoitoperheet osallistuvat aidosti julkisten palveluiden kehittämiseen ja
vaikuttavat kehityksen lopputulokseen. Vuorovaikutus palveluntarjoajan kanssa johtaa kestäviin
kumppanuuksiin: omaishoitoperheiden osallisuudesta muodostuu vakiintunut toimintatapa osaksi
palveluiden kehittämisen prosessia.

3. Omaishoitoperheet saavat käyttöönsä uusia,
asiakaslähtöisiä palveluita ja kuntien käyttöön
kehitetään omaishoitoperheitä tukevia asiakaslähtöisiä toimintamalleja.
Raha-automaattiyhdistys myönsi vuodelle 2013
tehdyn hankehakemuksen mukaisesti Opastavan
Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliiton
osahankkeelle 190 000 euron avustuksen.
Osahankkeessa työskenteli kaksi työntekijää,
suunnittelija ja osa-aikainen tiedottaja. Hankekumppanilla, Omaishoitajat ja läheiset -liitolla, oli
tämän lisäksi oma itsenäinen hankebudjettinsa ja
kaksi hanketyöntekijää: projektikoordinaattori ja
projektisuunnittelija.
VUODELLE 2013 SUUNNITELLUT
TOIMEENPITEET
Opastavan toimintasuunnitelmassa toiselle hankevuodelle oli määritetty kolme keskeistä toimenpidettä:
1. Käyttäjäyhteisötoiminnan käynnistäminen
ja toimintamallien pilotointi sekä käyttäjäyhteisötoiminnan mallin rakentaminen: käyttäjäyhteisötoimintaa pohjustetaan pilottipaikkakunnille
perustettavien työryhmien toimesta paikallisia
asiantuntijoita ja omaisia kuullen.
Toimintamalli rakentuu paikallisissa kehittämis-
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työpajoissa erilaisia työtapoja kokeilemalla.
2. Vertaisarviointityöpajojen käynnistäminen
pilottipaikkakunnilla erilaisten käyttäjäyhteisötoimintamallien arvioimiseksi: työpajatyöskentelyn
on tarkoitus käynnistyä keväällä Tampereella ja
syksyllä Turussa. Porissa työn on tarkoitus alkaa
vuoden 2014 alussa.
3. Toimintaa tukevan koulutuksen järjestäminen
hankkeen sidosryhmille sekä kokemuskoulutuksen
järjestäminen omaishoitajille: kullakin pilottipaikkakunnalla järjestetään käynnistämisseminaari
sekä menetelmäkoulutus hankkeessa kehitettyjen
asiakaslähtöisten työtapojen käytöstä.
Samoin kunkin pilottipaikkakunnan omaishoitajille järjestetään kokemuskoulutusta, jolla tuetaan asiakaslähtöisen työskentelytavan paikallista
käyttöä ja juurruttamista.

OPASTAVA-HANKKEEN TOIMINTA
TAMPEREEN PILOTTI
Tampere on Opastavan ensimmäinen pilottipaikkakunta. Siellä tehtävän työn pohjustaminen
käynnistyi jo vuoden 2012 lopulla, jolloin omaisille
ja omaisyhdistysten työntekijöille järjestettiin kaksi
työpajaa alustavien kehittämiskohteiden kartoittamiseksi.
Niiden tarkoituksena oli varmuuden saaminen
siitä, että oli löydettävissä sellaisia kehittämiskohteita, jotka vastaisivat molempien hankekumppaneina olevien järjestöjen jäsenkunnan tarpeita ja
toiveita. Tämä oli luonnollisena edellytyksenä sille,
että varsinainen kehittämistyö voitaisiin toteuttaa
järjestöjen välisenä yhteistyönä.
Toinen kysymys, johon alustavien työpajojen
pohjalta oli mahdollista saada vastaus, oli kehittämistyön menetelmien valinta. Tässä päädyttiin
palvelumuotoiluun, sillä sen katsottiin soveltuvan
kaikkien keskeisten kehittämiskohteiden työstämiseen.
Ulkopuolisen palvelumuotoiluosaamisen
hankkimisesta Tampereen pilottiin järjestettiinkin tarjouskilpailu vuodenvaihteessa 2012–2013.
Tarjouskilpailuun osallistui neljä palvelumuotoiluyritystä, joista palveluntarjoajaksi valittiin tammihelmikuussa järjestetyn haastattelukierroksen
perusteella True Communications Oy.
Tampereen pilotin kehittämistyön tarkempi suunnittelu käynnistyi maaliskuussa. Tällöin
järjestettiin myös ensimmäinen yhteistyökokous

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen
edustajien kanssa, jossa sovittiin toiminnan yleisistä suuntaviivoista. Kehittämistyö rakennettiin
kolmen suunnittelutyöpajan sekä näiden välissä
tapahtuvan tiedonkeruun varaan. Näiden lisäksi
sovittiin järjestettäväksi seminaari, jonka tarkoituksena oli tehdä kehittämishanketta paikallisesti
tunnetuksi.
Ensimmäinen suunnittelutyöpaja järjestettiin
huhtikuussa. Siinä, kuten myöhemmissäkin työpajoissa, paikalliset omaiset sekä sosiaali- ja terveys- kuva: Pirita Tolvanen
toimen, muiden palveluntarjoajien ja omaisyhdiskaupungin ja järjestöjen työntekijöille lokakuussa
tysten työntekijät saivat kukin tuoda esille oman
järjestetyssä verkkotyöpajassa.
tietämyksensä ja näkemyksensä Tampereen palTyöpajassa kehittämiskonsepteihin esitettiin pavelutarpeista. Ensimmäisessä työpajassa koottiin
rannuksia
ja tarkennuksia ja samalla niistä valittiin
kattava käsitys mahdollisista kehittämiskohteista,
viisi tärkeintä kolmannessa työpajassa jatkotyöstetjoiden pohjalta lopullisia kehittämiskohteita lähtäviksi.
dettiin rajaamaan.
Tampereen kolmas työpaja järjestettiin marrasTyöpajassa esille tulleista asioista kerättiin likuussa. Sen tarkoituksena oli toteuttamiskelpoisten
sätietoa kesäkuusta alkaen haastattelujen ja päipalveluiden luominen jatkotyöstettäviksi valittujen
väkirjojen avulla. Hankkeen työntekijät kävivät
viiden teeman pohjalta.
haastattelemassa henkilökohtaisesti sekä kaupunOmaisten ja kaupungin työntekijöiden yhteisissä
gin työntekijöitä että omaisia. Lisäksi kaupungin
työntekijöitä ja omaisia pyydettiin pitämään päivä- työryhmissä luomia palveluideoita tarkennettiin ja
kirjaa omaisten arkisista tarpeista sekä siitä, miten viimeisteltiin hanketyöntekijöiden ja palvelumuotoilijoiden toimesta, jonka jälkeen niiden mahdolliniihin kyettiin löytämään ratkaisuja.
sesta toteuttamisesta ja jatkokehittämisestä käynnisEnsimmäisen työpajan tuotosten ja tiedonketettiin neuvottelut Tampereen kaupungin sosiaali- ja
ruun pohjalta luotiin elo-syyskuussa alustavia
kehittämiskonsepteja, jotka esiteltiin omaisille sekä terveystoimen kanssa tammikuussa 2014.
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opastava lukuina
83 Hankkeeseen liittyvää tilaisuutta, joihin
TURUN PILOTTI

opastavan viestintä

Ensimmäinen tapaaminen Opastavan ja Turun
kaupungin hyvinvointitoimialan (ent. sosiaali- ja
terveystoimi) välillä järjestettiin huhtikuussa 2013.
Tällöin sovittiin hankeyhteistyön aloittamisesta.
Alustava yhteistyösuunnitelma ja aikataulu
laadittiin toukokuussa pidetyssä toisessa kokouksessa.
Turussa kehittämistyön menetelmäksi valittiin
omaishoidon asiakasraati, omaisten, omaistyön
ammattilaisten ja yhdistystoimijoiden yhteistyöelin, joka ideoi parannuksia palveluihin ja vaikuttaa palveluita koskevaan päätöksentekoon.
Asiakasraadista järjestettiin syyskuussa kaikille sen toimintaan osallistuville tahoille yhteinen
koulutustilaisuus, jossa käytiin läpi sen käytännön
toiminnan periaatteita. Lokakuussa järjestettiin
suunnittelukokous, jossa keskusteltiin toiminnan
käytännön organisoinnista.
Asiakasraadin jäsenet valittiin joulukuussa
järjestetyssä kokouksessa. Tällöin sovittiin kuuden
kaupungin edustajan valinnasta sekä arvottiin mukaan ilmoittautuneista omaisehdokkaista kymmenen jäsentä sekä heidän varajäsenensä.
Turun kaupungin sosiaalilautakunta hyväksyi
esityksen asiakasraadin perustamisesta joulukuussa 2013 ja sen ensimmäinen kokous järjestettiin
tammikuussa 2014.

Opastavan viestinnässä keskityttiin vuonna 2013
viestinnän suunnitteluun ja hankkeen toiminnasta
tiedottamiseen. Lisäksi viestintä tuki hanketyöntekijöitä projektin suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Hankkeen tiedottaja on laatinut Opastavalle viestintäsuunnitelman, jota päivitettiin vuoden aikana
hankkeen etenemisen myötä.
Opastavan verkkosivut avattiin maaliskuussa
2013. Sivuilla on julkaistu ajankohtaista tietoa
hankkeen kuulumisista, hankkeeseen liittyvää
taustamateriaalia, hankkeen toimintakalenteri,
erilaisia tarinoita omaishoitajuudesta sekä asiantuntijoiden haastatteluja. Maalis-joulukuun välisenä aikana Opastavan verkkosivuille tehtiin yli 1000
käyntiä.
Opastava-hanke näkyi toisena toimintavuotenaan
muun muassa järjestön jäsenlehdessä Labyrintissä sekä Omaishoitajat ja Läheiset -liiton Lähellälehdessä, Kansalaisyhteiskunnan verkkolehdessä,
Potilaan lääkärilehdessä, Turun Sanomissa, Radio
Cityssä, Turkulaisessa sekä UutisAallossa.
Opastavaa esiteltiin myös TERVE-SOS-messuilla Turussa, Mielenterveysmessuilla Helsingissä
sekä Apuvälinemessuilla Tampereella.
Opastavan uutiskirje paikallisyhdistysten toimijoille ja läheisimmille yhteistyökumppaneille
lähetettiin vuonna 2013 yhteensä kolme kertaa.
Tutustu: www.opastava.FI
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Opastavan työntekijät osallistuivat vuonna 2013
34 Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamin
ja Omaishoitajat ja läheiset -liiton välistä
suunnittelupalaveria
12 Suunnittelupalaveria palvelumuotoilijoiden kanssa
11 Yhteistyötapaamista Tampereen kaupungin
sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden tai
muiden paikallisten palveluntarjoajien kanssa
5 Tamperelaisten omaisten henkilökohtaista
haastattelua taustatiedon keräämiseksi
3 Tapaamista Tampereen alueyhdistysten työntekijöiden, vapaaehtoisten tai jäsenten kanssa
3 Hankkeen ohjausryhmän kokousta
3 Suunnittelutapaamista Turun kaupungin sosiaalija terveystoimen sekä aluejärjestöjen työntekijöiden ja paikallisten omaisten kanssa
2 Yhteistyötapaamista Turun kaupungin sosiaalija terveystoimen työntekijöiden kanssa
2 Hanketyöpajaa Tampereen sosiaali- ja terveystoimen sekä alueyhdistysten työntekijöille ja omaisille
2 Osallistumista sosiaali- ja terveysalan messuille
2 Ulkopuolisten palveluntarjoajien esittäytymistilaisuutta
1 Hankkeen esittelyluento muun tahon järjestämässä seminaarissa
1 Hankeseminaari tamperelaisille toimijoille
1 Osallistuminen muun tahon järjestämään seminaariin
1 Tapaaminen tutkijan kanssa

kuva: Shutterstock
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VÄLINEITÄ LASTEN ja PERHEIDEN TUKEMISEEN
Keskusliitto sai vuoden 2010 lopulla Suomen Lääkäriliitolta lahjoituksen lapsiomaistyöhön. Lahjoituksen
turvin keskusliitto on toteuttanut valtakunnallista
PäivänKakarat ‒ Auta lapsiomaista -hanketta vuodesta 2011. Hanke jatkuu vuoden 2015 loppuun asti.
Hankkeen tarkoituksena on tukea psyykkisesti sairaiden vanhempien lapsia erityisesti pienillä
paikkakunnilla. Keskusliiton tiiviinä kumppanina
hankkeessa ovat olleet paikalliset omaisyhdistykset
eri puolilta Suomea.
Jäsenyhdistysten mielestä PäivänKakarat -hankkeen avulla on saatu luotua ja vahvistettua lapsiomaistyötä erittäin hyvin. Erityisesti Lapset puheeksi
-toimintamuoto on antanut yhdistykselle mahdollisuuden tarjota tukea myös lapsiperheille. Näin heitä
tavoitettiin mukaan yhdistyksen toimintaan.
Vuonna 2013 jäsenyhdistysten yhteisiä tapaamisia järjestettiin kolme, kaksi kevätkaudella ja yksi
syksyllä. Näissä tapaamisissa työntekijät jakoivat
kokemuksiaan lapsiperheiden parissa työskentelystä
ja oppivat toinen toisiltaan. Lisäksi keskusteluissa
paneuduttiin lapsikeskeisen työskentelyn juurruttamiseen osaksi yhdistysten peruspalvelua. Tapaa-
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misten aikana syntyi myös ajatus ”Lapsiomaistyön
linjausten” luomisesta. Jäsenyhdistysten yhteisissä
tapaamisissa oli keskimäärin 8-9 henkilöä.
Toimintavuoden aikana hankkeen yhteistyökumppaneiksi kutsuttiin mukaan uusia jäsenyhdistyksiä. Uusien jäsenyhdistysten nimeämille jäsenille
järjestettiin koulutuspäivä, jossa esiteltiin Lapset
puheeksi- ja Vertti -menetelmiä. Koulutuspäivässä
oli mukana seitsemän osallistujaa.
Hankkeen kouluttajana ja työohjaajana on toiminut Bitta Söderblom.

Henkilöstö ja talous

OSaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Keskusliitto haluaa olla kehittämismyönteinen
työyhteisö, jossa ilmapiiri rohkaisee jokaista työntekijää kehittämään omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan. Konkreettisesti tähän tavoitteeseen
vastattiin niin, että henkilöstöllä oli monipuoliset
kouluttautumis- ja kehittämismahdollisuudet, joita
vuoden aikana myös hyödynnettiin kiitettävästi.
Työntekijöiden osaamista ja hyvinvointia tuettiin muun muassa säännöllisillä kehittämis- ja
työhyvinvointipäivillä sekä kehityskeskusteluilla.
Henkilöstö toteutti vuoden aikana neljä kehittämispäivää, joihin liittyi myös virkistystoimintaa.
Yhdessä keskusliiton hallituksen kanssa henkilöstö piti kaksi kehittämistilaisuutta.
Tärkeänä työyhteisön kehittämispaikkana koettiin myös säännöllinen työnohjaus, josta työntekijät antoivat kiitosta.
Keskusliiton henkilöstö sai erinomaista palautetta
niin yhteistyökumppaneilta kuin järjestön sisältä
hyvästä hengestään. Tuloksellisen ilmapiirin taustalla oli yhdessä sovitut roolit sekä reilut ja kannustavat
pelisäännöt. Kun jokainen toimija tuntee oman tehtävänsä ja siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet,
on toiminnan luotettavuudella hyvä pohja.
Hyvän ja selkeän ilmapiirin luomiseksi keskusliitossa on viime vuosina luotu ja vahvistettu
rakenteita. Myös kehittävään ja kannustavaan

johtamiskulttuuriin on panostettu.
Itsearvioinnissa keskusliiton hallitus totesikin,
että ”rakenteet ja ohjeistukset ovat hyvällä mallilla
ja niitä on kehitetty.”
Vuonna 2013 keskusliitossa työskenneltiin seuraavissa tehtävissä.
Toiminnanjohtaja vastasi keskusliiton toiminnan-, hallinnon-, talouden- ja henkilöstön
johtamisesta. Toiminnanjohtajan tehtävänkuvaan
kuului myös muiden toimihenkilöiden esimiehenä
toimiminen. Lisäksi hän vastasi yleisestä omais- ja
järjestötyön kehittämisestä sekä edunvalvonta- ja
verkostoyhteistyöstä.
Kehittämispäällikön työssä keskeistä oli vastata
yhteisen omaisjärjestötyön strategian etenemisestä
ja kehittää mielenterveysomais- ja järjestötyötä
yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa. Kehittämispäällikkö vastasi myös jäsenpalveluiden
kehittämisestä ja toteuttamisesta jäsenyhdistysten
työntekijöille, toiminnanjohtajille ja hallitusten
jäsenille.
Viestintävastaava vastasi keskusliiton sisäisestä
ja ulkoisesta viestinnästä. Lisäksi hänen tehtävänkuvaansa kuului kokonaisvaltainen ja suunnitelmallinen viestinnän kehittäminen. Viestintävastaava vastasi myös valtakunnallisesta omaisille
suunnatusta kokemuskoulutuksesta.
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Järjestösihteerin työnkuvaan kuului yleisten
järjestösihteerin tehtävien lisäksi johdon assistenttina toimiminen, taloushallinnon tehtäviä, kokemuskoulutustoiminnassa avustaminen ja toimiston
yhteyshenkilönä toimiminen. Lisäksi järjestösihteeri piti tiiviisti yhteyttä keskusliiton 17 jäsenyhdistykseen sekä muihin yhteistyökumppaneihin.
Prospect-suunnittelija vastasi Prospect-projektin
koordinoinnista, kehittämisestä ja yhteistyöstä
omaisten Prospect-koulutuskokonaisuuden osalta.
Lisäksi suunnittelija huolehti projektisuunnitelmaan merkittyjen tehtävien ja tavoitteiden toteutumisesta.
Opastava-hankkeen suunnittelija vastasi
hankkeen sisältöjen suunnittelusta, toteutuksesta
ja arvioinnista yhteistyössä mielenterveysomaisten, jäsenyhdistysten, hankekumppanina toimivan
Omaishoitajat ja Läheiset -liiton sekä hankkeeseen
osallistuvien kuntien ja muiden palveluntarjoajien
kanssa.
Opastava-hankkeen tiedottaja vastasi Opastavan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja hankkeen viestintäsuunnitelman toteuttamisesta.
Tiedottaja palveli hankkeen osapuolia eri viestintätarpeissa ja häneltä sai ideoita ja tukea viestintään.
Opastavan tiedottaja toimi soveltuvin osin yhteistyössä viestintävastaavan kanssa.
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talous pähkinänkuoressa

Keskusliiton tuotot 2013

Keskusliiton Raha-automaattiyhdistykseltä saamat
avustukset, Labyrintti-lehden tuotot ja muut oman
toiminnan tuotot olivat yhteensä 540 831 €. Lääkäriliiton lahjoituksesta käytettiin lapsiomaistyöhön
5 839 €. Kokonaiskulut olivat 556 904 €.
Tästä henkilöstökulujen osuus oli 327 815 €.
Lisätietoja keskusliiton taloudesta on saatavilla
tilinpäätöksestä 2013.
Vuoden 2013 loppupuolella uusittiin ja sähköistettiin Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliiton taloushallinnon rakenteita. Kirjanpidon teki
lokakuun loppuun asti Tilitoimisto Pirjo Gustafsson, jonka jälkeen kirjanpito siirrettiin tilitoimisto
Administer Oy:n tehtäväksi. Taloushallinnon uusien
prosessien käyttöönotto ja kehittäminen jatkuu vuoden 2014 aikana. Liiton tilintarkastajina toimivat
KHT Suvi Suonsivu ja KHT Jari Miikkulainen.

RAY: Yleisavustus
RAY: Opastava
RAY: Prospect
RAY: Kokemuskoulutustoiminta
Lehti- ja julkaisutuotot
Jäsenmaksutuotot
Toimintatuotot
Muut tuotot
Lahjoitus

Keskusliiton kulut 2013
keskusliiton tilat
Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto on
toiminut vuodesta 2007 Helsingissä osoitteessa
Meritullinkatu 4 B 10. Toimistotilat on vuokrattu
Helsingin Seurakuntayhtymältä. Keskusliitolla on
käytössään 156 m2 toimistohuoneisto, johon kuuluu koulutustila.

Henkilöstökulut
Muut kulut
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Organisaatio

Kehittämispäällikkö
AY

Viestintävastaava
AY

Järjestösihteeri
AY
Hallitus

Toiminnanjohtaja

8+8

AY

Prospect
Suunnittelija
Ck

Edustajakokous ja
Jäsenistö

Työvaliokunta

Opastava

17

Suunnittelija ja
Tiedottaja
Ci

Puheenjohtaja

Kokemuskoulutus
AK
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Hallitus ja työvaliokunta 2013

Hallitus kokousti toimintavuoden
aikana 8 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Anita Ruutiainen.
Kokouksissa valmisteltiin ja
toteutettiin edustajakokouksen
velvoittamia asioita. Hallituksen
kokouksien sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Pia Hytönen.

Hallituksen varsinaiset jäsenet:
Alho Esa			
Eklund Gun
Karinen Marja-Leena
Kiljander Markku
Linturinne Ulla
Luhtanen Esko
Mantela Ritva
Tanskanen Lahja		

Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat hallituksen puheenjohtaja
Anita Ruutiainen, varapuheenjohtaja Markku Kiljander, hallituksen
varajäsen Antero Aalto, hallituksen
jäsen Marja-Leena Karinen ja toiminnanjohtaja Pia Hytönen.
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Henkilökohtaiset varajäsenet:
Hagerlund Tony
Aalto Antero
Pohjola Ritva
Hellemaa Kirsti
Palomäki Maija-Liisa
Viikari Birgit
Karppi Leena

Keskusliiton jäsenyhdistykset

keskusliiton 17 jäsenyhdistystä
Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry, Kerava
perustettu 1983, liittynyt keskusliittoon 1991
Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen yhdistys ry, Turku, perustettu 1984, liittynyt
keskusliittoon 1991
Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry,
Tampere, perustettu 1988, liittynyt keskusliittoon
1991
Omaiset mielenterveystyön tukena Uudenmaan
yhdistys ry, Helsinki, perustettu 1988, liittynyt
keskusliittoon 1994
Omaiset mielenterveystyön tukena Pohjois-Karjalan yhdistys ry, Joensuu, perustettu 1988, liittynyt
keskusliittoon 1991
Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry, Tampere
perustettu 1991, liittynyt keskusliittoon 1996

Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasanseutu ry
- Anhörigas stöd för mentalvården i Vasanejden rf,
Vaasa ja Kokkola, perustettu 1991, liittynyt keskusliittoon 1991
Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry,
Kuopio ja Mikkeli, perustettu 1992, liittynyt keskusliittoon 1992
Omaiset mielenterveystyön tukena Päijät-Hämeen
yhdistys ry, Lahti, perustettu 1993, liittynyt keskusliittoon 1993
Omaiset mielenterveystyön tukena Keski-Suomi
ry, Jyväskylä, perustettu 1993, liittynyt keskusliittoon 1995
Omaiset mielenterveystyön tukena Kanta-Häme
ry, Hämeenlinna, perustettu 1997, liittynyt keskusliittoon 1997
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Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry, Seinäjoki, perustettu 2001, liittynyt keskusliittoon 2001
Etelä-Karjalan omaiset mielenterveystyön tukena
ry, Imatra ja Lappeenranta, perustettu 2002, liittynyt keskusliittoon 2002
Omaiset mielenterveystyön tukena Salon seudun
yhdistys ry, Salo, perustettu 2003, liittynyt keskusliittoon 2003
Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry,
Porvoo, perustettu 2000, liittynyt keskusliittoon
2006
Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF rf,
Vaasa, perustettu 1996, liittynyt keskusliittoon
2009

Keskusliiton yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Pia Hytönen
p. 045 263 1690
pia.hytonen@finfami.fi

Kehittämispäällikkö
Karoliina Ahtiainen
p. 045 800 4903
karoliina.ahtiainen@finfami.fi

Viestintävastaava
Marika Finne
p. 045 844 0135
marika.finne@finfami.fi

Järjestösihteeri
Jaana Humalto
p. 050 464 2739
jaana.humalto@finfami.fi

Suunnittelija, Opastava-hanke
Erkka Öörni
p. 045 844 0150
erkka.oorni@finfami.fi

Tiedottaja, Opastava-hanke
Johanna Jussila
p. 045 847 9463
johanna.jussila@finfami.fi

Suunnittelija, Vapaaehtois- ja
omaistoiminnan kehittäminen
Vaula Ollonen
p. 0400 274 624
vaula.ollonen@finfami.fi

Suunnittelija, Lasten ja nuorten
omaistyön kehittämisprojekti
Sanna Huhtonen
p. 045 184 7009
sanna.huhtonen@finfami.fi
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Kun yhden mieli sairastuu,
monen maailma muuttuu.
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vuosikertomus 2013
Etukannen kuva: Nina Mönkkönen
Henkilöstön kuvat: Suvi-Tuuli Kankaanpää
Ulkoasun suunnittelu ja taitto:
Marika Finne
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